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 Nu in De Schudzeef: 

    Nieuws van het Ontmoetingspunt en de Soos 

    Wat gebeurt er op Panser? 

   Sytze Greidanus loopt hard voor Alzheimer 

  Nieuws van de Spelweek en van Speeltuin de Regenboog 
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Colofon 
 
Redactie 
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 20 mei 2022 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 11 mei 2022 
 
Voor betalingen en schenkingen: 
Banknummer: NL 41 RABO 0316 0231 83 o.v.v. De Schudzeef 
 
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 

Deze Schudzeef is mede mogelijk gemaakt door: 90°Oost, Alie’s Eetcafe, Bakkerij en Lunchroom De 

Zilte Bries, Ben Elsinga autocleaning, 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, Kaasbus Menno Bol, Kapsalon Marijke, Landman borduren, ’t Ol 

Gat, Oostindien Hoveniers, Palingrokerij Gaele Postma, Pizzeria Restorante L’ Ancora da Mario, 

Restaurant De Oude Sluis, Restaurant IJssalon De Boeter, Restaurette Schierzicht, Robersum, Smit 

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



!! Door onvoorziene omstandigheden wordt deze Schudzeef een paar dagen later bezorgd!! 

 
Voorwoord 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Voor u ligt alweer de tweede, nieuw opgestarte, Schudzeef. Gestimuleerd door de vele positieve 
reacties hebben wij weer met veel plezier ons best gedaan u te voorzien van  verhalen en van nieuws 
op allerlei gebied. We hopen dat dit gelukt is en dat u geniet van het leesvoer wat we u bieden. 
 
Onze vraag om uw verhalen te delen blijft uiteraard van kracht en we zijn blij met de verhalen die we 
kregen aangeleverd. Hartelijk dank daarvoor. 
 
Nieuw in deze krant is de prijspuzzel. Los de puzzel op, mail hem naar redactie@deschudzeef.nl of 
lever hem - voor 1 mei-  in bij een van de redactieleden en maak kans op een prijsje. Deze keer is die 
beschikbaar gesteld door Lisanne en Marije van de Zilte Bries, waarvoor hartelijk dank. 
 
Ook heeft Dora de Vries een paar vluchtelingen uit Afghanistan gesproken over hun ervaringen. Hun 
verhalen zijn schrijnend en doen ons eens te meer beseffen hoe veilig en goed wij in ons kikkerlandje 
wonen. 
 
In de nieuwe rubriek  Uit de school geklapt leest u over het reilen en zeilen op onze dorpsschool De 
Zoutkamperril. Directeur Wendy Wieringa is voor ons in de pen geklommen om even een en ander te 
vertellen. In de volgende editie zal het team zich aan u voorstellen. 
 
Verder is er verenigingsnieuws, voorziet de Bibliotheek ons van nieuws over wat er zoal te doen is in 
de Leensterbieb, is er ook weer aandacht voor Vrouger, voor de ouderensoos en voor nog veel meer 
zaken die ons dorp betreffen. Enfin, kijk zelf en mist u dingen? Trek aan de bel en we komen graag 
langs. 
 
We wensen u veel leesplezier. 
 
De redactie 

 
 

 
Oproep 

We zoeken iemand die het maken van puzzels als hobby heeft en een paar keer per jaar een puzzel wil 

maken voor De Schudzeef. Bijvoorbeeld een kruiswoordpuzzel, een Zweedse puzzel of een 

wegstreeppuzzel. Niet te gemakkelijk natuurlijk! Herkent u zichzelf of kent u een puzzelhobbyist? 

Neem dan contact op met redactie@deschudzeef.nl of met een van de redactieleden.  

 



Berichtjes / bedankjes 

 

 

Projectbureau waterschap Noorderzijlvest in huis Volbeda 

In verband met de verwachte werkzaamheden aan het nieuwe gemaal en aan ‘Hofmans sluus’ heeft 

het waterschap Noorderzijlvest de voormalige woning van de familie Volbeda gekocht om te gebruiken 

als kantoorruimte. 

Door de ligging van de woning, dicht bij de werkzaamheden, is dit een ideale uitvalsbasis. Momenteel 

wordt er druk aan gewerkt -onder andere door schilder Ebel Rispens en installateur Klaas Jacob 

Oorburg- om het pand in te richten als projectbureau, waar maximaal 7 mensen een werkplek in zullen 

krijgen. Het ligt ook in de bedoeling om een stuk van de tuin te gaan gebruiken. Met de uitwerking 

hiervan is men nog druk bezig. 

Het is nog niet bekend wanneer de woning precies als projectbureau in gebruik wordt genomen. Er 

moeten nog wat afrondende werkzaamheden met betrekking tot de inrichting worden verricht. 

Men hoopt de werkzaamheden aan het gemaal en de sluis in de loop van het jaar 2025 te hebben 
afgerond, waarna de woning weer in de verkoop komt.  

Infocentrum voor iedereen 

Zoals vermeld in de vorige Schudzeef heeft het waterschap inmiddels een informatiecentrum ingericht 

voor dorpelingen en overige belangstellenden. Vanaf nu kunnen belangstellenden al iedere vrijdag 

tussen 9 en 12 uur terecht voor informatie. Omgevingsmanager Eddy Ottens is aanwezig om vragen te 

beantwoorden en hoopt op veel belangstelling uit het dorp en daarbuiten. 

De ijsbaan vormt een ideale plek voor de bouwketen, waar ook vergaderingen worden gehouden, 

vanwege de grote parkeerruimte. Het is namelijk ook de bedoeling dat groepen, zoals verenigingen en 

organisaties, de weg zullen vinden naar het infocentrum. 

 

Even lachen……  

 
Het is hartje winter en bitter koud op het Groninger platteland in de jaren 60 van de vorige eeuw. Een 
jongetje komt ’s morgens bij de bovenmeester en zegt: ”Meester, mijn broertje kan niet op school 
komen, want hij heeft bevraren aren”. 

 
Omdat ik niet iedereen persoonlijk kan bedanken, wil ik via deze weg iedereen hartelijk bedanken voor 
de vele kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoekjes en andere vormen van belangstelling tijdens mijn 
verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. 
Dit heeft ons goed gedaan. 
 
Marina Mollema (en familie) 



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 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Melkveebedrijf Elema wordt stal Panser 

Wat is er toch gaande bij boer Elema op Panser, zo vragen velen zich af. Er worden schuren gesloopt, 

maar wat gaat er dan gebeuren met de boerderij ? 

Jettie en Betty gingen op onderzoek uit en ze troffen het; ze kregen beschuit met muisjes, want de 

nacht voordat ze kwamen, waren er net twee veulentjes geboren. 

Het gezin Elema woonde op een boerderij in  Noorddijk, toen een fikse brand  in oktober 1979 hun 

boerderij in de as legde. Nieuwbouw was, door de vele eisen die gesteld werden, niet mogelijk en dus 

werd omgezien naar een andere boerderij. Die werd gevonden op de boerderij Panser. Daar werd door 

hard werken weer een florerend melkveebedrijf opgestart door de ouders van Martin en hemzelf.  

In 1983 gaf vader Elema te kennen dat hij ging stoppen en nam Martin het bedrijf over.  In 1984 leerde 

Martin zijn vrouw Annemarieke kennen. Ze trouwden en kregen twee zonen en een dochter. 

Martin en Annemarieke hadden beide liefde voor paarden en begonnen, als hobby, met een kleine 

manege. De zonen voelen er niet voor om het melkveebedrijf over te nemen. Daarom besloten Martin 

en Annemarieke te stoppen met de koeien en verder te gaan met hun passie, de paarden en Stal Panser 

op te richten. Er worden springconcoursen -waar zoon Jan Kees ook aan deelneemt- bezocht  en er 

worden paarden gefokt voor de verkoop. 

Inmiddels is men druk bezig met het bouwen van een woning voor Jan Kees en zijn gezin, waarvan het 

zoontje van vier zich al helemaal in zijn element voelt op de rug van een pony. Het bloed kruipt nu 

eenmaal waar het niet gaan kan. 

We wensen stal Panser veel succes! 

Bijgaande foto geeft een beeld van hoe het eruit zal gaan zien. 

 

 

 



 

Nieuws van het Ontmoetingspunt 
  
Wij zijn erg blij dat we weer activiteiten kunnen organiseren. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Om te beginnen het maken van een Paasstukje, dit vindt plaats op woensdagmiddag 6 April 
a.s.   Aanvang: 14.30 uur  Opgave graag voor 1 April. 
Dan hebben we de Paasmaaltijd op woensdagmiddag 13 April. Aanvang: 17.00 uur. Opgave graag voor 
8 April. 
Ook is het de bedoeling om -bij voldoende deelnemers- op de vrijdagmorgen weer met de gym te 
starten. 
 
Al deze activiteiten vinden plaats in het Ontmoetingspunt en u kunt zich daar  opgeven bij Lies Visser, 
tel. 0595 401834. Ook voor informatie kunt u hier terecht. 
 
Verder zijn er de koffieochtenden van maandag- t/m donderdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur.  
Iedereen is hier van harte welkom, het is niet alleen voor de bewoners van de Noorderschans maar 
voor alle dorpsgenoten, jong en oud. 
  
Graag tot ziens  in het Ontmoetingspunt, 
 
Het Bestuur 
 
 

                                                                                                                                    
 
 

Berichtje van de SOOS 

Ook de SOOS heeft twee jaar niet samen kunnen zijn vanwege de CORONA. Ouderen in Zoutkamp 

komen elke donderdagmiddag samen in 't ANKER aan de Verbindingsweg. 

En gelukkig kunnen we nu weer los. Eerst maken we even een praatje met elkaar onder het genot 

van een kopje koffie of thee. Daarna gaan de liefhebbers van SJOELEN los . En soms een beetje 

fanatiek, want je wilt toch graag hoge punten gooien. 

De RUMMYKUBBERS schuiven dan aan. Daar gaat het wat rustiger. Ja, soms valt het bordje wel eens 

om. Ook kan er gekaart worden: JOKEREN EN KLAVERJASSEN. En dan zijn er nog een paar heren die 

zich naar de BILJARTTAFEL begeven. 

Na een uur komen we allemaal weer bij elkaar voor een kopje koffie/thee met wat lekkers. 

Eenmaal in de maand spelen we BINGO met leuke prijsjes. En voor degene, die geen BINGO heeft, is 

er ook nog een kleinigheidje. 

Aan het einde van het seizoen gaan we samen gezellig uit eten. 

Er kunnen heus nog wel nieuwe leden bij. Dus als u denkt: hé, dat lijkt me ook wel leuk, KOM DAN 

GERUST EENS KIJKEN. 

De SOOS begint op donderdagmiddag om 15.00 uur en om 17.15 uur gaan we weer naar huis. 

Groetjes van het bestuur van de soos   



Ervaringen van twee vluchtelingen uit Afghanistan, die tijdelijk in de kazerne 
op Lauwersoog verblijven 
 

                      
 
Zoolaikla Norsini 
 

 
                                              

Mijn naam is Zoolaikla Norsini. Ik ben 28 jaar en tijdelijk woonachtig in het asielzoekerscentrum op 
Lauwersoog. Op 16 augustus 2021 ben ik gevlucht uit Kaboel, Afghanistan. Ik was toen zes maanden 
zwanger.  
 
In Kaboel werkte ik in een vrouwenkliniek. Wij zorgden voor vrouwen die zwanger waren en voorzagen 
ze van de juiste vitamines en medicijnen. Ook deelden we daar anti-conceptiemiddelen uit en voerden 
we illegaal abortussen uit bij vrouwen die ongewild zwanger waren. Dit was verboden in Afghanistan, 
maar nodig vanwege de armoede. Hierdoor moest ik vluchten voor het Taliban regime. 
 
Ik kreeg te horen dat ik moest vluchten en ging zo snel mogelijk naar het vliegveld in Kaboel. Ik kon 
niets meenemen, alleen een reisdocument en de kleding die ik droeg. Op het vliegveld was het een 
chaos, ik heb daar samen met duizenden anderen twaalf uur gewacht. Uiteindelijk kon ik mee met een 
militair vliegtuig dat mij naar Nederland bracht.  
 
Mijn zus en broertje heb ik moeten achter laten. Die zijn nu nog met z'n tweeën. Mijn zus mag niet de 
straat op, want onder dit regime mag je niet zonder man over straat. Mijn broertje is nog maar zestien 
en dat is nog te jong om te mogen begeleiden. Mijn zus is afgestudeerd en zou net aan een baan 
beginnen. Sinds de komst van de Taliban mag ze niets meer, zit nu al zes maand in quarantaine. Het 
laatste nieuws is dat de Taliban van huis naar huis trekt, dus ik vrees enorm voor het leven van mijn 
zus. Mijn hart gaat uit naar alle vrouwen die zijn achtergebleven in Afghanistan. Zij kunnen niet 
vluchten, een ticket is al snel 1500 euro, dat geld is er niet, ze hebben nauwelijks geld om eten te 
kunnen kopen. 
 
Sinds mijn aankomst in Nederland heb ik al in verschillende asielzoekerscentra gezeten, maar ik woon 
nu sinds drie maanden hier op Lauwersoog samen met mijn dochtertje van drie maanden. Hiervoor 
woonden we in Nijmegen, in een tent. Dat was niet goed voor de baby, dus zijn we naar Lauwersoog 
overgeplaatst. 
  
Ik ben Nederland en de COA enorm dankbaar, we hebben weer hoop en we leven hier in vrijheid. Dat 
is voor ons zo belangrijk. We hoeven ons niet af te vragen wat er vannacht gaat gebeuren. Ik ben daar 
zo ontzettend dankbaar voor. Ik houd van de Nederlanders en hun gastvrijheid. Er kwamen 1500 
Afghanen tegelijk en we zijn heel goed opgevangen. We voelen ons ontzetten welkom 

   



 

 
Ahmadullah Amavkhil 
 

 
Mijn naam is Ahmadullah Amavkhil. Ik ben 41 jaar en ik werkte voor de World Health Organisation in 
Afghanistan. Ik was hoofd van de poliovaccinatie. We gingen van huis naar huis om kinderen de 
vaccinatie toe te dienen. Acht van mijn collega's zijn vermoord. Twee van hen waren broer en zus. Zij 
zou een week later gaan trouwen. Poliovaccinaties zijn bij de islam verboden. Dit is dan ook de reden 
dat ik gevlucht ben met mijn vrouw en vier kinderen.  
 
Ook wij hebben twaalf uur gewacht op het vliegveld in Kaboel. Tijdens het wachten vond er vlak naast 
ons een explosie plaats, waarbij meer dan 100 mensen om het leven zijn gekomen. Gelukkig waren we 
ongedeerd en konden ook wij met het militaire vliegtuig mee. Wij hebben geluk gehad, sommigen 
moesten wel dertig uur wachten, veel mensen konden niet weg en zijn weer huiswaarts gegaan.  
 
Al voelt het nog niet of ik geluk heb gehad, ik vraag me iedere dag af of ik niet had moeten blijven om 
te vechten voor mijn land. Dat was een moeilijke keuze. Mijn kinderen waren te jong om die keus te 
maken dus ik moest zorgen dat ze veilig waren. Ik weet niet of ik de juiste keuze heb gemaakt, maar 
gelukkig zijn we hier veilig. 
  
We hadden hoop en dromen. En een toekomst: we hadden een huis en een auto. Ik voelde al aan dat 
er iets ergs zou gaan gebeuren. Afghanistan had een bloeiende economie, democratie, een soort van 
vrijheid. En plotseling was dat allemaal voorbij. We hoorden ‘s nachts vlakbij bommen inslaan. De 
kinderen waren doodsbang en ontroostbaar. Ze durfden maandenlang niet naar buiten. Ik heb me nog 
nooit zo machteloos gevoeld. 
  
Toen we een paar dagen hier waren, ging ik op de fiets naar Zoutkamp om een paar boodschappen te 
halen. Ik kan niet uitleggen hoe ik me voelde toen ik op de fiets zat. Ik keek om me heen en ik voelde 
vrijheid, ik voelde me veilig. Sindsdien kan ik eindelijk weer slapen ‘s nachts. 
  
Wij vinden de mensen hier geweldig, er wordt zoveel voor ons gedaan en we voelen ons zo welkom. 
Het eten is goed en het belangrijkste is, we zijn hier veilig. 
 

  

 



Nieuws van de stichting ‘Oude Kerk Zoutkamp’ 

Via deze uitgave van ‘De Schudzeef’ willen wij als bestuur u graag op de hoogte houden van het wel 
en wee van de stichting ‘Oude Kerk Zoutkamp’. 

Als gevolg van de corona pandemie hebben een aantal geplande activiteiten en optredens de laatste 
twee jaar geen doorgang kunnen vinden. Op dit moment, maart 2022 gaat de wereld gelukkig weer 
wat open. 

In december 2021 hebben we als bestuur, uitgaande van de toen bekende vooruitzichten en 
verwachtingen, toch moeten besluiten dit voorjaar nog geen optredens of andere activiteiten te 
organiseren. Dit houdt niet in dat de kerk niet gebruikt wordt. Als gevolg van het wegvallen van de 
Babbelaar als oefenlocatie, maakt ook de toneelvereniging ‘Dukdalf’ gebruik van de kerk. Zij hebben 
het voornemen ook hun toneeluitvoeringen te gaan houden in de Oude Kerk. 

In de zomer van 2021 is er aan de voorgevel van de kerk en de toren gepland groot onderhoud 
uitgevoerd. De muren zijn ontdaan van de groene aanslag, en daarna is alles opnieuw in de verf gezet. 
Vanuit de subsidieregeling ‘onderhoud karakteristieke panden’ van de provincie Groningen hebben we 
een bijdrage mogen ontvangen als tegemoetkoming in de totale onderhoudskosten van dit project. De 
kerk staat er weer prachtig bij, hier mogen we trots op zijn. 

Mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van het Heidema-Medendorp fonds, krijgen wij in 
de Oude Kerk binnenkort een verrijdbaar en in hoogte verstelbaar 75” digitaal presentatiescherm. 
Deze wens hadden we als stichting al langer omdat hier toch regelmatig naar wordt gevraagd met 
betrekking tot begrafenissen en lezingen. 

We hebben bewust voor dit systeem gekozen om visuele aantasting van het interieur van de kerk te 
voorkomen. Met andere woorden: geen grote draaibare beugels aan de muur, of installaties aan de 
balken voor de benodigde apparatuur, die altijd zichtbaar zijn en het geheel niet bepaald verfraaien. 
Als stichting hebben we er voor gekozen dat wij alleen het scherm faciliteren. We hebben geen laptop 
aangeschaft en we gaan geen presentaties verzorgen. Elke partij die dit scherm wenst te gebruiken 
voor bijvoorbeeld fotopresentaties bij een begrafenis of een diashow met een lezing, moet dit door 
middel van een eigen laptop zelf uitvoeren. Met andere woorden: u sluit uw eigen apparatuur aan op 
ons scherm en verzorgt de presentatie zelf. Na plaatsing van de apparatuur zullen wij in een later 
nummer van De Schudzeef hierop terugkomen. 

Als bestuur willen we graag onze volgende grote zorg met u delen namelijk: Hoe houden we de kerk, 
met redelijke tarieven, beschikbaar voor ieders gebruik? Het gebruik/verhuur van de kerk en de 
daarvoor geldende tarieven is al jaren een groot punt van discussie. Wij als bestuur worden hier ook 
regelmatig mee geconfronteerd. 

Het gaat hier vooral om de energiekosten met betrekking tot het verwarmen van de kerk. Het 
verwarmen van de kerk voor een activiteit in de herfst en winterperiode kost enorm veel. Om de kerk 
een dag te verwarmen met een temperatuur van circa 20 graden moeten we, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, 24 tot 36 uur van tevoren beginnen op te stoken. De kerk heeft een 
vloerverwarming systeem , dus het duurt vrij lang voordat het warm wordt. Om dit probleem deels 
onder controle te krijgen hebben wij vier elektrische kachels aangeschaft. Door met deze kachels bij 
te verwarmen willen we het gasverbruik verminderen. Dit werkt tot nu toe goed . 

We gebruiken nu minder gas, wel meer stroom, maar aan het eind van de rit leverde dit vorig jaar wel 
een kleine besparing op in de totale energie kosten. Ondanks de besparingsmaatregelen die wij 



verleden jaar hebben uitgevoerd worden we nu echter ingehaald door de realiteit van dit ogenblik. De 
torenhoge energieprijzen baren ons als bestuur enorme zorgen .  

Wij zijn dan ook verder aan het onderzoeken wat we nog meer kunnen doen om de energiekosten 
verder omlaag te brengen. Dit is beslist noodzakelijk om de exploitatie van de stichting rond te krijgen 
en te houden, gezien ook het feit dat het aantal donateurs jaarlijks verder afneemt. 

Ook andere vaste kosten stijgen behoorlijk zoals: verzekeringen, keuringen enzovoorts. Voor het 
behoud en gebruik van de kerk krijgt de stichting geen structurele subsidie. Wij moeten ons financiële 
plaatje zien rond te krijgen met de inkomsten van onze donateurs, opbrengsten uit activiteiten en 
verhuur als gebruikslocatie. 

Wij staan nu echter voor een pittige uitdaging met betrekking tot de realiteit om te  komen tot een 
financieel verantwoord, gemeenschappelijk belang/gebruik van de Oude Kerk. Als bestuur van de  
stichting ‘Oude Kerk Zoutkamp’ zullen we  ons blijven inzetten voor het behoud en gebruik van de 
Oude Kerk volgens de doelstelling van de stichting. Dit kunnen wij als bestuur echter niet alleen. 
Daarvoor hebben wij ook uw begrip/steun en hulp nodig. 

We hopen daarom dat we ook op u kunnen rekenen. 

Met vriendelijke groeten 

Het bestuur van de ‘Stichting Oude Kerk Zoutkamp’ 

 

                                                                                                                                    
 

Een  G E W E L D I G E  opbrengst!!! 

Al enkele jarenlang verzamelt Voedselbank het Hogeland spaarpunten van Douwe Egbertskoffie en 

thee. Ieder jaar levert een dergelijke inzameling steeds zo’n 800.000 spaarpunten op. Voor iedere 

ingeleverde 600 spaarpunten verstrekt Douwe Egberts aan de voedselbanken in Nederland een pak 

koffie van 250 gram. Ieder jaar krijgt Voedselbank het Hogeland op deze manier zo’n 1300 tot 1400 

pakken koffie.  

Ook in 2021 is er weer volop ingezet om DE-punten binnen te halen. Naast artikelen in de regionale 

bladen werd er in 2021 voor het eerst gebruikgemaakt van Facebook. Behalve uit de eigen regio 

werden er nu ook DE-punten uit heel Nederland naar Winsum gestuurd. Het uiteindelijke resultaat is  

1.160.000 DE-punten hetgeen een dikke 1900 pakken koffie oplevert. Een geweldig resultaat waar de 

klanten van de voedselbank maar wat blij mee zijn!! 

Inmiddels zijn alle DE-punten nu ingeleverd bij de 

koffiebrander en is de voedselbank aan het 

spaartraject 2022 begonnen. U kunt uw spaarpunten 

dus opnieuw inleveren bij Voedselbank het 

Hogeland, Lombok 1 9951 SC Winsum.                                                                                                                               

 

 



                      

                                                                                            

         

 

 



 

 

 

 

 



Zoutkamp vroeger en nu…………… 

 

Hoek Spuistraat/Dorpsstraat  

 

 

 

 

 



Uit de school geklapt……. 

 

Onze school 

Wat fijn dat de Schudzeef er weer is. Wij zijn gevraagd om als school een bijdrage te leveren aan dit 

mooie dorpsblad. We doen dit graag; immers als school hebben we een centrale plek binnen het dorp. 

Onze school is een plaats waar leerlingen uit Zoutkamp en omgeving en het team bij elkaar komen om 

samen te leren, samen te leven en samen te werken aan goed onderwijs.  

 

Weet u nog, 5 jaar geleden (zie foto hierboven)? 

Het is dit jaar 5 jaar geleden dat SWS de Zoutkamperril is ontstaan uit een fusie tussen OBS de Solte 

Campe en CBS de Ichthusschool in Zoutkamp. Inmiddels zijn er wat zaken veranderd, al zijn er ook wat 

zaken hetzelfde gebleven. “Al het goede hebben we getracht te behouden”, zoals men dat zo mooi 

zegt.  

De naam Zoutkamperril 

De naam SWS de Zoutkamperril is met ingang van 1 augustus 2017 ontstaan uit een fusie tussen OBS 

de Solte Campe en CBS de Ichthusschool in Zoutkamp. De naam ‘De Zoutkamperril’ is tijdens het 

fusieproces bedacht door Tabo en Henderika van der Veen, ouders van leerlingen van de fusiescholen.  

Onze naam verwijst naar het dorp Zoutkamp, waar de school gevestigd is, maar heeft daarnaast ook 

nog een diepere betekenis. De Zoutkamperril is van oorsprong een natuurlijk kanaal in de omgeving 

van Zoutkamp, waar verschillende waterstromen samenkomen om daarna uit te vloeien in het 

Lauwersmeer. Dit samenvloeien van verschillende stromen (openbaar en bijzonder onderwijs) staat 

ook symbool voor het samenvloeien van kinderen, ouders en leerkrachten van beide basisscholen in 

één nieuwe samenwerkingsschool.  

En nu? 

Op het moment van schrijven hebben we 102 leerlingen. Qua leerlingenaantal schommelen we al een 

aantal jaren rond de 100 leerlingen. De volgende keer stellen we ons team aan u voor.  

Hartelijke groet, namens het Team SWS de Zoutkamperril.  

Wendy Wieringa 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                           Member of the PP Group 
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Overname Windkracht 8 
  
Eind november 2017 opende Lianne de deuren van Windkracht 8. Na een nogal impulsieve actie had 
ze 'zomaar' een winkel. Op een avond besloten Lianne en haar moeder dat dit wel heel erg leuk zou 
zijn. Met de belofte dat haar moeder zou helpen was het snel rond. 
 
Met weinig spullen begon ze drie weken later al aan dit avontuur, niet wetende of het een succes of 
een flop zou worden. Het ging gelukkig de goede kant op! Na 4,5 jaar is het een goedlopende zaak met 
een leuk, afwissend assortiment geworden.  
  
Maar niet alleen de winkel van Lianne ging goed, ook in de zwemschool die ze samen met collega Gert 
runt, werd het steeds drukker. Afgelopen jaar mochten ze hier twee zwembaden aan toevoegen en 
toen werd het tijd om keuzes te maken.  

  
Lia Dijk is verpleegkundige van 
beroep. Haar dochter Roxanne 
werkt bij Lianne in de winkel. 
Hierdoor kwam Lia ook 
regelmatig over de vloer. Lia 
staat inmiddels op heel wat 
foto's voor Facebook en ook de 
filmpjes zijn aan haar te danken.  
Door dit contact ging Lia ook wel 
eens mee naar Amsterdam om 
de inkoop te doen. Toen Lianne 
besloot te stoppen en dit aan Lia 
vertelde, waren ze het er beide 
al snel over eens dat Lia het 
moest gaan overnemen. Lia 
heeft geen ervaring in het 
ondernemerschap maar met haar motto: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 
kan”,  moet dit, samen met haar kennis en enthousiasme, geen enkel probleem zijn. 
Wat haar verder motiveert om de winkel over te nemen, is dat Zoutkamp zich ontwikkeld heeft tot een 
bruisend, toeristisch dorp. Zoals het lijkt zal dit de komende jaren alleen maar toenemen.  
  
Lia hoopt jullie te zien tijdens haar opening op 1 april aanstaande. 
  
Lianne wil via deze weg iedereen bedanken voor het vertrouwen, de gezelligheid en alles 
daaromheen tijdens de afgelopen jaren. “Zonder jullie was het niet gelukt!”, aldus Lianne.  

 

                                                                                                                                    
 

Dorcas-winkel Winsum in actie voor noodhulp Oekraïne 

De Dorcas-winkel in Winsum voert de komende weken actie voor noodhulp in Oekraïne. In de winkel 
kunt u bij uw aankoop een donatie doen. Het geld zal besteed worden aan eerste noodhulp aan 
mensen op de vlucht voor het geweld. Dorcas helpt bijvoorbeeld met voedselpakketten, 
hygiëneproducten en slaapzakken. De organisatie doet dit in Oekraïne maar ook in buurlanden 
Roemenië en Moldavië, waar vluchtelingen worden opgevangen. 



 

Dorcas werkt al 25 jaar in Oekraïne en kent daardoor de situatie goed. Ze heeft een groot netwerk 
opgebouwd van lokale partners. Daardoor is de organisatie in staat om snel noodhulp te verlenen.  

Om meer te bereiken voert Dorcas actie samen met het Christelijk Noodhulpcluster dat bestaat uit 
Dorcas, Kom over en Help, Tearfund, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA. 

Over Dorcas 
Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking. Dorcas 
investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld zijn. Dorcas komt in 
actie bij armoede, uitsluiting en crisis en creëert mogelijkheden voor mensen en gemeenschappen om 
tot bloei te komen. Dorcas heeft verspreid over heel Nederland 42 kringloopwinkels. Duizenden 
vrijwilligers en donateurs dragen bij aan het werk voor mensen in nood. 

 

                                                                                                                                    
 

SNOEPVERKOOPACTIE! 
Ten behoeve van spelweek Zoutkamp 2022 

 

Dit jaar gaan wij weer een te gekke spelweek organiseren en daarom houden wij een 

snoepverkoopactie! 

     In de week van 16 t/m 22 mei komen wij bij u aan de deur met heerlijk gemengd snoep. 

Zet u het vast in uw agenda? 

 

 

 

 Meer informatie volgt! 



Gerrit Arkema 
“We hebben een mooie tijd gehad in Zoutkamp, maar vinden het jammer dat 
we door de corona geen groots afscheid konden vieren” 
 
Lieten we in de vorige krant de nieuwe uitbater van het voormalige Kegelhuis -nu Café en partycentrum 
De Kegel- aan het woord, deze keer spreken we met de vorige exploitant, Gerrit Arkema. 
 

 
 
Wie kent hem niet, Gerrit Arkema, alias Billeke de Beer. Jarenlang was hij een begrip in het 
Marnegebied en ver daarbuiten. Humor, gezelligheid en spectaculaire optredens van bekende 
artiesten maakten van alles wat Gerrit aanpakte een succes. 
 
Gerrit werd geboren in Westernieland als zoon van postbode Arkema. Later verhuisde het gezin naar 
Ulrum. Na zijn opleiding ging Gerrit de bouw in en werkte hij als tegelzetter in Duitsland. In zijn vrije 
tijd was Gerrit als etherpiraat bekend onder de naam Billeke de Beer en werkte hij als discjockey in 
café De Paardestal in Ulrum. Op 25-jarige leeftijd kreeg hij een hersenbloeding, waardoor hij drie 
maand uit de running was. Daarna kwam de kroeg in Zuurdijk in beeld.  
 
Onder de naam Billeke de Beer draaide het café op volle toeren, want Gerrit nodigde bekende artiesten 
uit in Billeke de Beer. Zo trad Vanessa op, op het biljart, vond het eerste solo-optreden van Annie 
Schilder (voormalige BZN- zangeres) er plaats, zongen de Havenzangers er en verzorgden talloze 
andere landelijk bekende artiesten optredens in Zuurdijk en later in Zoutkamp. Ook organiseerde hij 
in Zuurdijk het ‘modderbad-worstelen’ en klaverjasavonden.  
 
Ook de jongensband The Shorts (van het lied “Comment ca va) kwam optreden, maar die kwamen er 
niet zomaar in. Pa Arkema deed -zoals zo vaak- die avond dienst als kaartverkoper en weigerde de 
jongens er zonder een kaartje in te laten, al beweerden ze nog zo dat ze kwamen optreden. Hij 
geloofde er niets van. Uiteindelijk redde Gerrit de muzikanten door ze naar binnen te loodsen. 
 
Na de kroeg in Zuurdijk te hebben verkocht, wilde hij in Winsum een groot pand kopen om als 
zalencentrum te exploiteren, maar de toenmalige burgemeester werkte tegen. Henk Wijbenga bood 
hem aan om met Pinksteren in de kegelbaan te draaien, wat Gerrit met beide handen aannam. Het 



werd een succes en dus besloot hij de kegelbaan helemaal te huren en maakte hij van het pand in 
Winsum een caravanstalling, die nog steeds als zodanig in gebruik is. 

 
Gerrit verbouwde de kegelbaan en breidde hem uit, zodat er meer 
ruimte voor andere activiteiten kwam. In de kegeltuin werden 
onder andere bingoavonden op touw gezet met grote prijzen. 
Gezelligheid en humor stonden voorop, iedereen nam zijn of haar 
eigen zakjes chips mee en Gerrit verzorgde snacks. 
 
Na dertig jaar droeg hij het stokje over aan Frank Zijlstra. Hij kijkt 
met genoegen  terug op zijn tijd in Zoutkamp. Conflicten waren er 
amper bij Gerrit in Zuurdijk en in Zoutkamp, want als mensen zich 
misdroegen, kregen ze een Pinksterverbod en dat wilde niemand 
hebben. 
 
“We hebben een mooie tijd gehad in Zoutkamp, maar het is nu 
mooi geweest”, aldus Gerrit en zijn Betty. ”We hebben er vrede 
mee dat we moesten sluiten, maar we vinden het wel jammer dat 
er geen groots afscheid gevierd kon worden door de corona. En ik 
wil de Zoutkampers hartelijk bedanken voor hun klandizie”, besluit 
Gerrit. Waarvan akte. 
 

 

 

Oud Nieuws 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



Verbouwing en uitbreiding Zilte Bries 

De eigenaren van de Zilte Bries, Lisanne Knol en Marije van der Ploeg zijn niet alleen blij met hun 

prachtig verbouwde bakkerswinkel, ze hebben ook uitbreidingsplannen.  

Lisanne werkte in  2014 bij de Spar toen ze de kans kreeg om bakkerij en lunchroom ‘De Zilte Bries’ 

over te nemen. Hiermee ging een droom van haar in vervulling. Mede door haar enthousiasme werd 

deze overname een groot succes. Door het toenemende toerisme in Zoutkamp werd het steeds 

drukker in de winkel. 

In 2019 raakte ze zwanger en zag ze geen mogelijkheid om de winkel alleen voort te kunnen zetten. 
Tot ze dit aan haar trouwe zaterdaghulp Marije vertelde. Marije zag het wel zitten om samen met 
Lisanne met de winkel door te gaan. Maar omdat Marije nog minderjarig en leerplichtig was, moest ze 
dit wel met haar ouders bespreken. Gelukkig stonden haar ouders hier ook positief tegenover. Er werd 
besloten om de winkel met zijn tweeën verder te gaan runnen. In februari 2020 zijn beide dames 
gezamenlijk eigenaar geworden van de winkel. Nu, twee jaar later, staan ze beiden nog altijd met erg 
veel enthousiasme en plezier achter de toonbank brood te verkopen en de lunchroom te runnen. 

In januari dit jaar heeft de winkel een metamorfose ondergaan. Daardoor was de winkel tijdelijk 
gevestigd in een pand aan de overkant. Met hulp van familie is er in die weken stevig geklust. Zo kreeg 
de winkel een compleet nieuwe uitstraling. 

Op 11 februari is de vernieuwde winkel/lunchroom heropend. De heropening werd gevierd met 
speciale aanbiedingen. Klanten waren erg positief over het vernieuwde interieur van de winkel. 

 

Ook de mogelijkheid voor uitbreiding laten de dames niet onbenut. Ze kregen het aanbod om het 
pandgedeelte naast de winkel erbij te gaan huren. Na goed overleg is besloten deze kans met beide 
handen aan te grijpen en het lunchroom-gedeelte uit te gaan breiden. Het is de bedoeling om hier ook 
high tea, workshops, kinderfeestjes en nog veel meer leuke activiteiten te gaan organiseren. Maar 
hierover later ongetwijfeld meer. 



Ondernemers in de schijnwerpers 

Erwin Stienstra en  
Carola van den Dungen 

Na op vele plaatsen in het binnen- 
en buitenland te hebben 
gewoond, streek Erwin neer in het 
hoge noorden, eerst in Grijpskerk. 
In de oude melkfabriek vestigde hij 
zijn atelier totdat hij terecht kwam 
in (wat wij Zoutkampers noemen) 
het oude jeugdgebouw. In die 
periode leerde hij op 
Schiermonnikoog zijn huidige 
vriendin Carola kennen. 

Samen knapten ze het gebouw van  
binnen en buiten op, waardoor veel toeristen de weg naar Atelier Back to Zero wisten te vinden. Ook 
de dorpelingen wisten de opfrisbeurt van het pand te waarderen. 

Carola had ook haar hart verloren aan Zoutkamp en kocht het oude 
VIVO- pand. Eerst bloeide het idee op om hier een Bed and Breakfast 
van te maken, maar al gauw lieten ze dat idee varen. Want inmiddels 
werkten ze niet alleen vanuit het jeugdgebouw maar ook vanuit een 
van de gekleurde huisjes in de haven, een plek die zeker bij de 
toeristen in trek is. 

Het pand in de Bakkersstraat (oude VIVO), wordt nu ingericht tot 
Atelier ZK2, waar bezoekers de kunst kunnen zien en ervaren in een 
huiselijke omgeving. 

 
Last but not least mogen ze in het pomphuisje (tegenover het 
vakantiehuisje bij de kalkoven) in de zomermaanden exposeren met 
een kunstzinnige blikvanger. 

Erwin en Carola werken onder andere met verschillende materialen 
en maken daar prachtige kunstwerken van. Op deze manier willen ze 
laten zien dat kunst mooi kan zijn, in vele vormen. De kunst die te 
zien en te koop is, varieert van betaalbare handgemaakte cadeautjes 
tot grote werken. 

Met de ateliers willen ze bijdragen aan het toerisme in  Zoutkamp, 
als ondernemers die mogelijkheden zien in vele dingen. 

Zoutkampers zijn van harte welkom op alle locaties als de deuren 
open staan. Gewoon om een vriendelijk praatje te maken en te kijken hoe de bekende gebouwen er 
nu uitzien en wat voor kunst er wordt gemaakt. 

“Voel je welkom”,  aldus Erwin en Carola.                                                 



Sytze Greidanus loopt hard voor Alzheimer 

Eigenlijk was ik nooit zo met Alzheimer of dementie bezig.... Toen mijn oma tekenen van Alzheimer 
begon te vertonen was het eerder grappig. Ik kon, voordat ik naar de jeugdsoos ging, nog een keer 
extra vragen om vijf gulden. Dat was wel handig. En met plezier legde ik dan voor de achtste keer uit 
hoe de afstandsbediening werkte. Tja, wat kan ik zeggen. Ik was een jaar of 14.... 

Jaren later leerde ik Famke kennen en dus ook haar familie. Haar oma was haar allesje. Beppe noemden 
ze haar. Beppe werd steeds vergeetachtiger maar ontkende dat in alle toonaarden. Ze werd er helaas 
ook niet veel gezelliger van. Nadat ze ook niet goed meer at en slechter voor zichzelf begon te zorgen, 
moest ze uiteindelijk haar huis uit. In het verzorgingshuis werd het allemaal steeds erger. Uiteindelijk 
is ze hier na een paar jaar overleden. Beppe werd 87, ze heeft nooit erkend dat ze Alzheimer had. 

Als je dan denkt dat je het gehad hebt, werd het eigenlijk nog erger. Famkes moeder (oma Beppe zoals 
onze dochter haar noemt) had rond die tijd al een burn-out gehad en bij een baanwisseling (als 
psycholoog) was het lastig om met een nieuw rapportagesysteem te gaan werken. Ze kreeg het maar 
niet onder de knie. Een ander voorbeeld is dat als Famke met haar moeder in de sauna was, haar 
moeder na twee uur en vier rondjes alweer niet wist waar de horeca nou zat. Toch leek het allemaal 
wel wat mee te vallen en we lieten het gaan. 

Het lot wilde dat ze ook nog eens kanker kreeg en daarvoor onder behandeling moest. Hierbij wordt 
vergeetachtigheid na behandeling vaak ‘chemobrein’ genoemd. Nu denken we allemaal zeker te weten 
dat de behandeling voor kanker de Alzheimer in die tijd wel een handje heeft geholpen, maar het ging 
voornamelijk daarna echt veel te snel. Inmiddels is het zo ver dat ze vier keer in de week klaar staat 
om met een taxi naar een dagopvang te gaan. 

Haar wereld is zo klein geworden. Het ‘als ik later groot ben’ is niet meer... Ze vertelt wel als we er zijn, 
maar vaak raakt ze de draad een beetje kwijt. Je lijkt soms de leegte in haar ogen te zien. Je ziet haar 
bezig zijn met wat anderen denken. Ze weet het... ze is het weer vergeten. Het wordt alleen maar 
erger. Hoe gebruik je bestek? Wasknijpers? Een kopje? Je kan het je bijna niet voorstellen wat er met 
die mooie slimme vrouw gebeurt. En nee, ze is geen 87. Ze is 62, en moet waarschijnlijk, net als Beppe, 
binnenkort het huis uit... 

Ik vind het verschrikkelijk. Voor haar en haar vrouw, voor Famke, voor iedereen. En dat ik er ook niks 
aan kan doen. Je staat erbij en je kijkt ernaar... 

Nu had ik bedacht om voor Alzheimer Nederland een actie op te zetten en zo deze stichting te helpen. 
Deze steun is hard nodig, want maar liefst 280.000 mannen en vrouwen in Nederland hebben een 
vorm van dementie. In 2040 schijnt dit aantal te zijn opgelopen naar een half miljoen. 

Wat ik ga doen? Ik ga op 28 mei de UHUT100 hardlopen. Dat is een trail (Utrechtse Heuvelrug Ultra 
Trail) over een dikke 100 kilometer (107).  

Ik heb tot nu toe een dikke 50 kilometer gelopen en moet dus het dubbele gaan neerzetten en dat 
binnen 15 uur. Ik moet en ga hier mega hard voor trainen en ga zorgen dat ik met m'n armen omhoog 
onder de finishboog door kan en hopelijk trots kan zijn om daarna een prachtig bedrag over te kunnen 
dragen aan Alzheimer Nederland. Met deze actie wil ik dus aandacht vragen voor wat meer voorkomt 
dan je denkt en mij dus een half jaar inzetten voor deze vreselijke ziekte en geld ophalen voor hulp en 
onderzoek. 

 

 



 

Alsjeblieft...       steun mijn actie met wat jij kan missen! Alle beetjes helpen en zo werken we samen 
aan een toekomst zonder dementie. 

Dus niet vergeten te doneren hé!       

Dankjewel!      

Sytze Greidanus                                                              Je kunt deze QR code gebruiken om te doneren 

 

 
 

  

 

 
 

                                                                                                                         
            
 

  

De huis-aan-huiskranten De Ommelander en de Noorderkrant worden al enkele maanden niet meer 

bezorgd in sommige straten van Zoutkamp. Het is kennelijk moeilijk om nieuwe bezorgers te vinden. 

Er liggen extra exemplaren bij de Spar maar u kunt deze huis-aan-huiskranten ook digitaal lezen. Hier 

kunt u de digitale kranten vinden: 

De Ommelander (met o.a. het Gemeentenieuws):  https://www.ommelander.info/archive                

Noorderkrant:  https://krant.noorderkrant.nl 

file:///C:/Users/Marja/Documents/Marja's%20map/Schudzeef/De%20Schudzeef%202022/Maart%202022/Volledig%20bestand%20De%20Schudzeef%20maart%202022/Volledige%20Schudzeef%20maart%202022/De%20Ommelander%20(met%20o.a.%20het%20Gemeentenieuws):%20%20https:/www.ommelander.info/archive%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Noorderkrant:%20%20https:/krant.noorderkrant.nl
file:///C:/Users/Marja/Documents/Marja's%20map/Schudzeef/De%20Schudzeef%202022/Maart%202022/Volledig%20bestand%20De%20Schudzeef%20maart%202022/Volledige%20Schudzeef%20maart%202022/De%20Ommelander%20(met%20o.a.%20het%20Gemeentenieuws):%20%20https:/www.ommelander.info/archive%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Noorderkrant:%20%20https:/krant.noorderkrant.nl
file:///C:/Users/Marja/Documents/Marja's%20map/Schudzeef/De%20Schudzeef%202022/Maart%202022/Volledig%20bestand%20De%20Schudzeef%20maart%202022/Volledige%20Schudzeef%20maart%202022/De%20Ommelander%20(met%20o.a.%20het%20Gemeentenieuws):%20%20https:/www.ommelander.info/archive%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Noorderkrant:%20%20https:/krant.noorderkrant.nl


Nieuws van Speeltuin de Regenboog 
 
Hallo lezer. Het is lang geleden dat je iets vanuit de speeltuin gehoord hebt. Zoals voor vele 
verenigingen is de coronaperiode van grote invloed geweest. We hebben heel wat in te halen. Dus 
gaan we komende tijd weer met frisse moed verder. En daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken... 
 
… Zo is de opening van de speeltuin in september 2020 helaas de laatst georganiseerde activiteit voor 
de kinderen gebleken en hebben we in 2021 alleen NLdoet georganiseerd. Dit jaar slaan we NLdoet 
over. Op voorhand konden we niet inschatten hoe het er qua regels voor zou staan.  
 
Door alle rompslomp als gevolg van corona zijn we niet up-to-date gekomen met de contributie. Dit 
willen we de komende periode oppakken. Binnenkort ontvangt u het aanmeldformulier bij u in de 
brievenbus.  
 
Inmiddels heeft Martha de Boer aangegeven door haar verhuizing niet meer beschikbaar te zijn voor 
de speeltuin. Haar taken zijn overgenomen door Petra Bouma; Petra is tijdelijk waarnemend 
penningmeester. Verder bestaat het bestuur uit Bjorn Oortwijn (secretaris) Manuel van Groningen 
(algemeen bestuurslid) en mijzelf ( Esther van den Broek, voorzitter). En dat is net te weinig.  
 
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de speeltuin? Meld je dan aan als bestuurslid. We willen weer 
leuke activiteiten voor de jeugd organiseren en zoeken enthousiaste mensen die willen meedenken en 
doen. De handen uit de mouwen! 
 
De jaarvergadering 2021 is op 8 april in het ontmoetingspunt om 20.00 uur. Het financiële eindverslag 
van de gehele speeltuinverbouwing is ter inzage beschikbaar. 
 
De agenda is als volgt: 
 

1. Opening   

2. Mededelingen/ ingekomen stukken 

3. Notulen vorige jaarvergadering 

4. Verslag Secretaris 

5. Verslag waarnemend Penningmeester 

6. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie 2022 

7. Benoeming nieuwe bestuursleden: 

Aftredend en niet herkiesbaar Martha de boer 

Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden via 

speeltuinderegenboog@gmail.com en tot een kwartier voor aanvang van de 

jaarvergadering. 

8. Sluiting 

 
Blijf ons vooral volgen via facebook, op de speeltuinpagina wordt u op de hoogte gehouden van 
activiteiten e.d. En anders tot de volgende Schudzeef! 
 
Namens het bestuur, Esther van den Broek 
 
Speeltuin de Regenboog  

 

 



 

Op tweede paasdag ( 18 april)  kunnen de kinderen weer eieren zoeken in de 

speeltuin. Dit is voor alle kinderen. Om het overzichtelijk te houden en voldoende 

verstopmogelijkheden en paaseitjes te hebben werken we met 3 groepen:  

 

Kinderen tot 5 jaar van 10.00 tot 10.30 uur 

Kinderen van 5 tot 7 van 10.45 tot 11.15 uur  

Kinderen van 8 en ouder van 11.30 tot 12.00 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijk Nieuws van de begrafenisvereniging De Laatste Eer 

Zoals al in de laatste jaarvergadering is besproken, zijn wij als bestuur de afgelopen jaren bezig geweest 
met de eventuele verkoop van de aula aan de Wilhelminastraat. We zijn al een tijdje in gesprek met 
stichting DBL, die ook het voormalige schoolgebouw heeft gekocht en ze willen ook de aula kopen van 
onze vereniging. 

Wij hebben in de tussentijd niet stil gezeten en zijn opzoek gegaan naar een nieuwe locatie voor een 
opbaarruimte. In het afgelopen jaar hebben we contact gezocht met het bestuur van de PKN of bij het 
kerkgebouw een mogelijkheid is een ruimte te huren. In overleg zijn we er uitgekomen en kunnen we 
de ruimte huren aan de zijkant (oostkant) van het kerkgebouw. Hier hebben we een eigen ingang en 
kunnen we de ruimte inrichten voor een opbaarruimte. 

Om deze plannen te kunnen realiseren, gaan we dit bespreken in de Algemene Jaarvergadering, ook 
gaan we dan een stemming houden of we als bestuur fiat krijgen om het gebouw te verkopen en de 
plannen om een nieuw onderkomen te huren. 

We willen de leden van de vereniging dan ook oproepen om de ALV bij te wonen. 

Verderop in de Schudzeef de uitnodiging voor de ALV 

 

                                                                                                                                    

 

Gemeentenieuws 

Vergunning aanvragen: 
Voor het bouwen van een biologische zuivering, Panserweg 14 (15 februari 2022) 
Voor het bouwen van loodsen, nabij de Strandweg in Zoutkamp (Jachthaven) (1 maart 2022) 

Verleende vergunningen: 
Het tijdelijk wijzigen van de bestemming en het plaatsen van informatieborden voor een periode van 
4 jaar, S.H. Woldringhstraat 1 (28 januari 2022) 

Standplaats vergunningen: 
* Een standplaatsvergunning m.b.t. overgangsrecht (5 jaar) - Vishandel Van der Heide, Sluisweg (17  
   februari 2022)  
* Een standplaatsvergunning m.b.t. overgangsrecht (5 jaar) - Groentehandel J.H. Pr, Marnestraat (16   
   februari 2022)  
* Een standplaatsvergunning m.b.t. overgangsrecht (5 jaar) - Kaasbus Menno Bol, nabij de   
   Marnestraat (16 februari 2022)  
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de 
verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De 
datum waarop de bezwaartermijn is gestart staat aan het einde vermeld. 

 
 



Bakkerij en Lunchroom 

De Zilte Bries 
 

 

Dit is Het adres voor: 

- Brood en banket 

- Gebak 

- Belegde broodjes 

- Streekproducten   

En vele andere lekkernijen 
 

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur 

Zaterdag 8.00 - 16.00 uur 

 

Telefoonnummer: 06-44617417 

E-mail: deziltebries@hotmail.com 
 

  

 
 
Winkel vol met woonaccessoires voor jezelf  
of om weg te geven. 
 
Tevens verkopen wij cadeaubonnen. 
 
Vaste openingstijden zijn  
woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 
 
Wilhelminastraat 3a in Zoutkamp 

 
 
 
 
www.90gradenoost.com 
 
email: 90gradenoost@hotmail.nl 
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Prijspuzzel 

 

Schiermonnikoog 

* BAKEN * GRIJZE MONNIKEN * SCHILDEREN 
* BANCKSPOLDER * HET WAD * SLIB 
* BEPLANTING * HULST * STRANDJUTTEN 
* BINNENWATER * KAMPEERBOERDERIJ * STRANDPAVILJOEN 
* BOERDERIJEN * KLOZUM * TAXIBEDRIJF 
* BRUGGETJES * KOBBEDUINEN * VEERDIENST 
* CAMPINGS * KOEIEN * VLIEGEREN 
* DORP * LOOK-ZONDER-LOOK * VROEGELING 
* EGELANTIER * NATUURSCHOON * WALVISVAART 
* FIETSEN * NOORDERTOREN * WIND 
* GANZEN * RUST * ZEEKRAAL 
* GOLVEN * SCHEEPVAART * ZEEMEEUW 
* GRENSCORRECTIE * SCHELPENMUSEUM * ZILT 

 

                      

 

N S D E J K O B B E D U I N E N Z U V R B 
E E S T R A N D P A V I L J O E N R I E A 
IJ J C C S M T E K B P F K C E M O W G I K 
R T H O H P E R O R A T IJ M A E U R I T E 
E E I T C E R R O C S N E R G M IJ Z N N N 
D G L R B E L D L U T E C E D Z P E O A D 
R G D A I R B P R V U R L K E E R I T L V 
E U E A N B E L E W L I A M S O B U N E K 
O R R V N O P A D N N I O A T P U I E G N 
B B E S E E L A N G M N E R V R O R X E S 
K G N I N R A R O E N U E G S P D L S A H 
O A T V W D N K Z I V D S C E I E T D E T 
E N S L A E T E K Z R L H E E R E E T E S 
I Z L A T R I E O O I O O N U I E W H V R 
E E U W E IJ N Z O B O L S G F M A N A C R 
N N H E R N G N L N E T T U J D N A R T S 

 
 



 

Nieuw in Bibliotheek Leens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

     
 

 

 

 

 

  

 

Romantisch: 

Maria Nikolai - De chocoladevilla 

Karen Witemeyer - Recht uit het hart 

Susan Anne Mason - Het toevluchtsoord voor gebroken harten 

Jenny Colgan - Het Cupcake Café  

Åsa Hellberg - De toekomst van Hotel Flanagans 

Karen Kingsbury  - Langs een verre kust 

Corina Bomann - Sophia’s triomp 

Rebecca West - De familie Aubrey 

Jacobine van den Hoek - De roos van Napoleon  

Gerda van Wageningen - De zussen Verschoor 

 

Spanning: 

Karin Slaughter - Puntgaaf 

Catherine Ryan Howard - Je liet mij leven 

Johanna Mo - De schaduwlelie 

Clive Cussler - Grenzeloze hebzucht 

Marc Raabe - Kamer 19 

Carla Kovach - Toen ze verdween 

Lisa Gardner - Voordat ze verdween 

Helen Fields - Perfecte misdaad 

Frank Herbert - Dune  

 

Literatuur: 

Son Whitehead - Harlem Shuffle 

Arnon Grunberg - De dood in 

Taormina 

Lex Kroon - Ik lach om niet te 

huilen 

Kees van Kooten - De tachtigjarige 

vrede 

S.A. Chakraborty - De bronzen 

stad 

 

Jeugdboeken: 

Femke Dekker - Bieb of stelten! (A) 

Alex Milway - Elandeiland (A) 

Andy Griffiths - De waanzinnige 

boomhut van 143 verdiepingen (B) 

Ida Michelsen Tufte - Het geheime 

verbond (B) 

Harm de Jonge - De vogeltjesklok (B) 

Karina Yan Glaser - De 

Vanderbeekers (B) 

Alice Oseman - Heartstopper Deel 3 (C)  

Jutta Nymphius - Bloot (C)  

 

 



 

 

 



 

 

 



JAARVERGADERING UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER”  TE  ZOUTKAMP 

OP WOENSDAG 20 April 2022 IN GEBOUW  ’T ANKER 

VERBINDINGSWEG 1 TE ZOUTKAMP 

AANVANG 20.00 UUR 

AGENDA: 

1. Opening  

2. Notulen van de vorige vergadering 

3. Ingekomen stukken 

4. Verslag penningmeester 

5. Verslag kascommissie  

6. Benoeming nieuw kascommissielid 

7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar P.M Postma. Nieuwe kandidaten kunnen zich 

opgeven tot  1 uur voor de vergadering bij dhr. P.M. Postma of via dlezoutkamp@gmail.com.  

8. Pauze 

9. Verkoop Aula Wilhelminastraat 1a aan Stichting DBF en huur opbaarruimte gebouw ´t  Anker 

10. Mededelingen en w.v.t.t.k.  

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

Het bestuur: 

Dhr. J.B. Zijlstra (voorzitter) 

Dhr. P.M. Postma (secretaris) tel: 402809 of 06-53127395 

Mevr. S.G. Oortwijn (penningmeester) 

Mevr. N.A. Helbig-Broere 

 

Vriendelijk doch DRINGEND  verzoek aan de leden: 

 

Als er een verandering plaatsvindt in de gegevens of in de gezinssituatie (bijvoorbeeld: adreswijziging of 

geboorte ), WILT U DIT AUB DOORGEVEN AAN DE PENNINGMEESTER?  Doorgeven kan ook via email op 

dlezoutkamp@gmail.com.  Vanaf 18 jaar dient men zelfstandig lid te zijn. Aanmelden kan ook via dit 

email adres.  

 

Het bestuur wijst u erop dat indien mensen niet zijn ingeschreven bij onze vereniging er bij overlijden ook 

geen uitbetaling kan plaatsvinden.  Dit geldt dus ook voor de kinderen van de leden die niet zijn 

aangemeld! Hierbij alsnog de herhaaldelijke oproep om wijzigingen door te geven. 

 

 



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? 
 
Sieds en Remmie Harmenzon vertellen: 
  
In 1988 zijn we hier komen wonen op een klipperaak, Adriana genaamd. Sieds werkte op de kazerne 
en was tevens medeoprichter, en zo ontdekten we Zoutkamp.  
 

 
 

Voorheen woonden we op een flatje in Groningen en omdat we geen vaste woonplek wilden was 
wonen op een boot een uitkomst. De boot had een vaste ligplaats aan de dam in de binnenhaven. In 
’88 schaatsten de mensen langs de boot, dus het was altijd gezellig. 
 
Remmie werkte in Groningen (hoofd financiën) en voelde zich echt een stadse toen ze in Zoutkamp 
kwam. We gingen beide bij verschillende verengingen en sloten ons zo aan bij de gemeenschap. 
 
Na 22 jaar op de boot te hebben gewoond, werd het onderhoud hiervan toch te zwaar. We kregen het 
aanbod om boven Gruno te gaan wonen en namen dat met beide handen aan. Maar omdat we het 
hebben van een tuin begonnen te missen, keken we toch uit naar iets anders. In 2013 konden we het 
huis aan de Julianastraat, waar we nu nog steeds wonen, kopen. En we wonen hier nog steeds met 
heel veel plezier. 
  
Voordelen in Zoutkamp: Meer 
contact met mensen, je kunt hier 
in de nabijheid heerlijk wandelen 
en de frisse lucht is erg fijn. 
  
Nadelen in Zoutkamp: Geen 
station, je bent best lang 
onderweg als je met het openbaar 
vervoer naar Groningen wilt. 

 
 
 

 



Herinneringen aan de munitieschepen in Zoutkamp 
 
Rik Eijer haalt herinneringen op aan de tijd dat hij met zijn ouders vijf jaar lang in Zoutkamp woonde, 
op een munitieschip. 
 
Zoutkamp: een dorp waar ik veel herinneringen aan heb. 
 
Mijn naam is Rik Eijer, 56 jaar oud. Ik ben 30 jaar getrouwd met Marga en we hebben een zoon, Jens 
van 26 jaar en een lieve schoondochter, Samantha van 24. Ik ben rijksambtenaar, werkzaam als 
Nautisch Verkeersleider bij Rijkswaterstaat in Amsterdam, doe het werk met zeer veel plezier, heb een 
leuke ploeg collega's en hoop het werk nog jaren te doen. Ik ben belastingbetaler, loyaal, charmeur en 
prettig gestoord. Druk met werk, gezin en (verre) reizen maken. 
 
Met het schip van mijn ouders lagen wij van 1970 t/m 1975 met munitieopslag voor defensie in 
Zoutkamp. De kleuterschool en de eerste klas van de lagere school bezocht ik hier. Via Facebook ben 
ik enkele jaren geleden in contact gekomen met Betty Rispens. 
 

De schepen geladen met munitie lagen 
altijd op een plek voor een periode van 
maximaal vier jaar. De schepen lagen 
verdeeld over heel Nederland, waaronder 
het Balgzandkanaal bij Den Helder, 
Akersloot, Ramspol, Nederhemert, de 
Zande en Zoutkamp. Mijn ouders hadden 
begin jaren 70 twee schepen, die op 
diverse plekken lagen. De langste tijd met 
opslag van munitie was het schip waar wij 
als gezin op woonden in Zoutkamp. Mijn 
oudste zus en ik gingen naar de 
Wilhelminaschool, en mijn jongste zusje 

naar (de door schippersvrouw Hanny Klunder-Joosten opgerichte) peuterschool Pinokkio. Het leven 
aan boord was niet veel anders dan in een huis aan de wal. Alle faciliteiten die je in een gewoon huis 
hebt, waren voorhanden.  
 
Het enige wat anders was, was het 
vervoer van en naar boord en de 
vaste wal. Dat geschiedde altijd 
met een klein bootje, het Desta- 
sleepbootje (of Spido zoals wij deze 
noemden) dat stand-by lag voor 
personenvervoer. Dit kleine 
patrouillevaartuig voer op vaste 
tijden zijn controleronde voor 
beveiliging langs de schepen. Met 
dezelfde boot werden personen 
naar de wal gebracht om 
boodschappen te doen, werd de 
post bezorgd en werden mijn 
zussen en ik naar school vervoerd. Een soort watertaxi. De Spido, op toerbeurt bemand door de 
schippers van de opslagschepen, waaronder mijn vader. De Spido voer elk even uur, ook 's-nachts, 
langs de schepen. Ook werd met een duwbak periodiek drinkwater naar de schepen gebracht. 
  



Volgens de verhalen van mijn vader moeten er honderden munitie-sleepschepen zijn geweest die 
overal verspreid door Nederland lagen, onder andere in zandgaten langs de rivieren. Het ging om 
schepen met NATO-munitie voor het Nederlandse leger. De munitie had een houdbaarheidsdatum van 
vijf jaar en ging na die tijd weer terug naar Amerika. Dan moesten de schepen dus worden gelost. Waar 
dat gebeurde, is mij nog niet helemaal duidelijk. Toen wij daar lagen, was alle munitie van het Duitse 
leger. Er was in Leeuwarden een kleine groep Duitse officieren en manschappen gelegerd in de kazerne 
daar. Die Duitsers hadden ook een aantal jeeps en trucks bij zich alsmede een boot voor het sleepwerk 
tijdens het laden en lossen en het overige werk. Munitie werd over de weg door de Duitsers 
aangevoerd en ook over het water door overslagschepen. De Nederlanders zorgden ervoor dat er 
scheepsruimte was en de Vaartuigendienst zorgde voor het sleepwerk. Duitsland betaalde als NAVO- 
lid alles voor wat er in het Noorden gebeurde. 
 
Mijn ouders lagen met hun binnenvaartschip begin jaren zeventig met opslag van munitie voor 
Defensie in het Reitdiep. Zij waren met een tiental andere binnenvaartschippers in deze periode nauw 
betrokken bij het sociale leven in Zoutkamp. Mijn vader, Hans Eijer, was samen met dhr. Huizing 
(echtgenoot van mijn juffrouw Huizing-Beek van de eerste klas lagere school) een van de oprichters 
van de wandelclub Ons Genoegen. Als ludieke actie en als startsein voor deze wandelclub hebben zij, 
samen met Joke Rispens, de ronde rondom het Lauwersmeer gelopen. Na afloop werden zij als helden 
onthaald in café 't Hoekje waar André Oosterhuis (als ik mij goed herinner) de eigenaar van was.  
 
 

                                                 
                     Vlnr.: Dik Oorburg, Rik Eijer, Hans Eijer 

 
De wandelclub heeft een aantal keer wandelingen georganiseerd, waarvan bijgevoegde foto van een 
vaantje die na afloop werd uitgereikt. Mijn ouders zijn met hun schip medio 1975 vertrokken uit 
Zoutkamp. Mijn moeder heeft daarna nog lange tijd gecorrespondeerd met Joke Rispens. 
 
 

 
 

 



 

 

 

Restaurant IJssalon de Boeter    

Tel. 0595 438992 / deboeter@gmail.com 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

Van oude vissersdorpen gaat altijd een zekere 

bekoring uit, vooral wanneer men als niet-

ingezetene ronddwaalt door deze dorpen. 

In de meeste gevallen komt met wel iets tegen 

dat spreekt over lang vervlogen dagen. Hierbij 

denk ik vooral aan de aloude plaatsen rond de 

voormalige Zuiderzee. Prachtige stadjes om er 

wat rond te wandelen. 

Doch mijn verhaal gaat nu over een dorp aan 

de voormalige Lauwerszee, het bekende 

vissersdorp Zoutkamp. Bij een van mijn 

wandelingen liep ik door de Kerkstraat, de 

straat die naar de Ned. Herv. Kerk loopt. Een 

straat waar men nog de oudheid van het dorp 

proeft door de aanwezigheid van zeer oude 

woningen, waarvan de meeste al zijn 

gemoderniseerd en veel van het oude is 

gesloopt. 

Bij een van deze woningen zag ik vlak onder de 

dakgoot een bordje hangen met het opschrift 

“J. Papestraatje”. Toen ik dat las, dacht ik bij 

mijzelf wat voor een persoon diegene was 

waarnaar het straatje was benoemd. Zoiets 

gebeurde niet zomaar. 

Bij diverse personen ging ik navraag doen naar 

deze J. Pape en kwam er achter dat hij 

Johannes als voornaam had en op 2 november 

1862 in St. Annaland was geboren. Een dorp op 

het eiland Tholen in Zeeland. Hij overleed op 12 

februari 1927 in Zoutkamp. 

Pape stamde uit een schippersfamilie en 

werkte ook wel bij de boeren op het eiland. St. 

Annaland werd destijds regelmatig bezocht 

door een Engelse lord, die daar op waterwild 

kwam jagen. Hij nam Pape in dienst wanneer 

hij daar aanwezig was. 

Omstreeks 1900 verlegde de lord zijn 

jachtterrein naar Zoutkamp, omdat hier veel 

waterwild aanwezig was.  

 

 

 

 

 

 

 

Pape volgde hem en was gedurende de tijd dat 

de lord hier zat, bij hem in dienst. Hij had zich 

aan de oever van het Reitdiep een houten 

woning laten bouwen, waarin hij lang woonde. 

Pape bekleedde diverse functies, met name bij 

het sorteren van vis bij de coöperatie, destijds 

gevestigd in het pand waar later de Gado-

bussen een onderdak kregen. Dit pand is nu 

echter gesloopt. 

Door het bekleden van de diverse functies en 

doordat hij in goed aanzien stond, werd er later 

een straatje naar hem genoemd. 

De Engelse Lord was een zeer gezien persoon 

in het dorp, vooral ook door zijn gulheid en 

vrijgevigheid tegen over de dorpsbewoners, 

met name ook bij de jeugd. 

Een foto van Johannes Pape staat afgebeeld in 

het pas verschenen boek ‘Stried om de ZK 2’ 

van Maarten Lap. Hij staat afgebeeld voor het 

café van de heer J. Buitjes. Toen hij op 65-jarige 

leeftijd overleed werd hij begraven op het 

kerkhof aan de Churchillweg in Zoutkamp. De 

Engelse lord liet een monument op zijn graf 

plaatsen, waarop staat te lezen: 

Het J. Papestraatje in Zoutkamp 

 

 



 

Johannes Pape 

Geb. 2 Nov. 1862 

te St. Annaland 

Overleden 12 februari 1927 

te Zoutkamp 

Opgericht Ter Herinnering 

aan een Trouw Vriend en  

Kameraad gedurende vele jaren door  

Captain G.J. Gold 

Upweg Dorset 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: ingezonden stuk van M. Huizinga, 

Spoorstraat 8 Ulrum, in een krant. 

Naam v.d. krant en datum, onbekend. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                    
 

Grunneger houkje 
 
Het Gronings is de kortste taal van ons land, en dus het meest efficiënt! 
 

In het Nederlands In het Grunnegs 
Dit hoort tot de mogelijkheden  * Sol ken’n 
Hieromtrent kunnen wij geen enkele zekerheid bieden   * Wait’k nait 
Zou u dat eens willen herhalen?  * Hè? 
Zulks ben ik geenszins van plan.  * Da duk nait  
Ligt dat in de lijn der verwachting?  * Sol’t? 
Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden * Gain punt 
Dit wordt door mij als zeer spijtig ervaren * Da’s sund 
Het weer voldoet niet aan de verwachting van deze tijd.  * ‘Tis kloot’n weer 
Mag ik vragen waarvoor u hier komt?  * Wa most? 
Hetgeen u mij verteld, verbaast mij ten zeerste. * Krieg nou wat 
Deze informatie is geheel nieuw voor mij.  * Da’s naaj  
Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden? * Mags’t dat wel? 
Wilt u zo vriendelijk zijn mij te zeggen wat u van mij wilt? * Wa wilst? 
Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening. * Da kin nait 
Wat u mij opdraagt, ben ik niet van plan uit te voeren. * Krieg’n bochel 
Het leven van een Groninger gaat niet over rozen. * ’t kon minder 

 
Met het Gronings als voertaal kun je 80% bezuinigen op de tijd die je doorbrengt met besprekingen!  



   Snijklokje 
 

  Ale mörgns as ik der stai 

   wacht er totdat ik hom zai, 

 lacht er, t kopke hoog noar mie 

 vragt er: “Kiek mie nait veurbie, 

 waist toch dat k der veur die bin? 

 tou, lach noar mie nou t nog kin”. 

 Din  bogt t kopke weer omdeel 

 noar zien veuls te dunne steel. 

 

 Ik bin blied, tot troanen  bewogen, 

 aai hom mit mien natte ogen, 

 kiek omhoog, zai zun dij schient, 

 vuil mie weer zörgenloos kiend, 

 omaarm t leven dat veur mie stait, 

 mie mitnemt ien zien mooieghaid, 

 Dank veur t veujoar dat mie wacht, 

 dank veur t leven dat noar mie lacht. 
 

  Gerry Boetenwaarf 
 
 

Stoetje  

De mannen van Solt noemden een speciaal bier naar Thomas van Seeratt. Deze geboren Zweed zwierf 

over de wereldzeeën en zorgde er als ‘commijs provinciaal’ voor dat de in deplorabele staat 

verkerende dijken van Groningen na de Kerstvloed van 1717 werden verstevigd. Zo’n ramp mocht 

nooit weer plaatsvinden. Aan Thomas van Seeratt hebben we dus veel te danken, al kun je dat 

misschien maar beter niet te hard roepen. Uit het cv van deze wildwatertemmer blijkt namelijk dat hij 

zijn meeste zeemijlen bedwong als kapitein van de West-Indische Compagnie.  

Bijna net zo donker als de smet die aan die WIC kleeft, is het pand dat Van Seeratt in Groningen 

bewoonde aan de Oude Boteringestraat. De Open Universiteit zetelde er lange tijd. Als bijna-buren 

van het pand bezochten mijn toenmalige collega en ik het een aantal jaren geleden, samen met een 

historisch onderlegde gast. Het werd een lange ochtend. Ieder antiek gebouw in de binnenstad werd 

door de historicus uitvoerig besnuffeld en betast. Het Calmershuis vormde het eindpunt van onze toer. 

We kregen er nog een gedetailleerde beschouwing over het belang van waterschappen.  

Van al dat gidsen had de gast trek gekregen. Hoogstaand tafelen werd het gelukkig niet; hij wilde een 

‘footlong sandwich’ van Subway (formulevoer: tienduizenden filialen wereldwijd). ‘Een witbrood met 

American Steakhouse Melt, die neem ik altijd’, jubelde hij. Mijn collega en ik gingen hem voor door de 

Butjesstraat.  

Voor ons in het filiaal in de Oude Ebbingestraat stonden twee verkeersregelaars hun vernikkelde 

handen warm te wrijven. ‘Bis aan beurt Sjoerd, wat mos hebben?’ vroeg de ene. De andere trok wat 

met zijn schouders. ‘Dou mie mor gewoon n stoetje.’ De eerste fronste. ‘Zai hebben hier aans niks as 

stoetjes. Wat wols derop hebben, din?’ Een louter Engelssprekend meisje achter de bakken cervelaat, 

ham en kaas somde geduldig op waarmee de subs – broodjes – belegd konden worden.  



Onze gast tapte met zijn ene voet op de grond. ‘n Stoetje mit kees en wat knienevouer is mie best,’ 

besloot de ene verkeersregelaar, die wat kleur op zijn wangen begon te krijgen. ‘n Haile of n haalve?’ 

vroeg zijn kameraad. De man keek ontredderd naar de voorraden rauwkost. ‘Ain van vieftien of ain 

van datteg centimeter?’ werd er verduidelijkt. Opnieuw trok de man met zijn schouders. ‘Dou mie mor 

n haalve. Ik heb ien auto ja nog n haile stoetbak vol mit snibbeltjes.’ ‘Mor n haile is aiglieks veul 

gekoper!’ sputterde zijn vriend.  

Onze gast zuchtte hoorbaar en keek opzichtig op zijn horloge. De Groningse Subwaymissionaris gaf de 

beide bestellingen door en wisselde wat woorden met de dame achter de counter. Daarna draaide hij 

zich weer om. ‘Op wat stoetje, Sjoerd: wit, broen, kruderij of mit pitten?’ Onze gast stootte nu 

keelgeluiden uit, sprong van zijn ene op zijn andere voet en rolde met zijn ogen. Mijn collega legde een 

hand op zijn schouder. ‘Hebt u hoge nood? Daar verderop is het toilet’. Nu keek de inmiddels zichtbaar 

opgewarmde verkeersregelaar naar ons. ‘Ah, hai mout noar t gemak! Doarom dut dij kerel zo 

tiepelzinneg.’ 

Of het werkelijk watersnood was wisten we niet. Onze gast wist er ontegenzeggelijk veel vanaf, dat 

wel. 

Ingeborg Nienhuis    

 

                                                                                                                                    
 

ZOUTKAMP 1900/1918 

Van mijn schoonzuster (Dirkje Nienhuis-Sloot) kreeg ik een brief, geschreven in 1956 door haar oom 
(Jan Sloot 1890-1988) en gericht aan Jaap en Trijn Frik (neef en nicht). Jan Sloot was een broer van 
Dirkje haar vader Dirk (die had een melkerij midden in het dorp aan de Lauwersstraat en was bekend 
als dirigent van o.a. het Hervormd Kerkkoor). Jaap en Trijn waren van de ZK 37 en hebben altijd 
tegenover de Spar gewoond. Enkele jaren geleden werd hun zoon Aldrik op tragische wijze vermoord 
door zijn zakenpartner! 

In bijgaande brief staan prachtige dingen over het oude Zoutkamp. Ik stip er alvast een paar aan: Jan 
moest op 11- jarige leeftijd van school en ging acht weken lang met Eb Dijkhuis mee naar de Zuiderzee 
om op ansjovis te vissen. (Ik wist niet dat Zoutkampers daar ook naar toe gingen. Wel weet ik van 
mannen die naar Duitsland gingen en in de wintermaanden op zeilloggers voeren. Een hard en 
meedogenloos bestaan, maar er moest brood op de plank komen). Die arme Jan had acht weken 
heimwee gehad en had veel gehuild. Het was ruig volk. Ze schoten de veldwachter zo maar een schot 
hagel in de kont! 

Wat verder opvalt, is het feit dat het geloof en de kerk altijd zo sterk aanwezig waren. In deze brief zijn 
daar ook weer extreme voorbeelden van. Ook het feit dat bij stormweer het weerbericht altijd bij de 
Grote Sluis aangeplakt stond, was mij niet bekend.  

En dan die ene broer die zijn fuiken niet op zondag weg wilde halen en toen met groente langs de 
deuren ging en tegelijk daar stond te preken! Sommige dingen zijn echt hartverscheurend. Zoals 
mensen die op hun sterfbed lagen en vreselijk benauwd waren. Bedenk bij dit alles wel dat pijnstillers, 
zoals bijvoorbeeld morfine, pas in de dertiger jaren beschikbaar kwamen. Enfin, veel leesplezier. 

P.S. Als iemand nog brieven of foto’s heeft uit oude tijden, houd ik mij aanbevolen. Of verhalen is ook 
goed. Ik heb namelijk tien jaar lang voor de oude Schudzeef stukjes geschreven die erg werden 



gewaardeerd. We willen daar graag mee doorgaan, maar ikzelf ben een beetje uitverteld. Wat frisse 
input (zoals deze brief) kan de boel weer op gang brengen. 

Hendrik Nienhuis(nienhuis@inn.nl) 06 53 653 335 

 

BRIEF VAN JAN SLOOT (BROER VAN DIRK SLOOT) AAN JAAP EN TRIJN FRIK 

Nijverdal, maart 1956 

Beste Jaap en Trijn, 

Heel hartelijk bedankt voor jouw brief, Jaap. Ik ben daar erg op gesteld, want tante Riek kan niet meer 
zien en lezen en heeft dan veel van die cassettebandjes van een blindeninstituut, maar dan kan ze 
vanwege die doppen in de oren geen gesprek voeren. En dan ga ik nog wel eens schrijven. Ik heb Dirk 
in Delfzijl ook een lange brief geschreven, want wij kennen elkaar helemaal niet. We hebben elkaar 
maar één keer ontmoet. Toen onze moeder ziek is geworden en bij Siene in Delfzijl was. En toen 
teruggebracht moest worden naar Zoutkamp. Ik heb over al mijn wedervaren maar een lange brief 
geschreven en zal te zijner tijd wel eens een brief terug krijgen. 

Ik heb geschreven dat ik maar vijf jaar lager onderwijs heb gehad, omdat ik van de vierde klas overgezet 
ben naar de zesde klas. De leerplicht werd juist in dat jaar ingevoerd en je moest na de zesde klas van 
school. Dus ik als 11- jarig jongetje met Ep Diekhoes naar de Zuiderzee op de ansjovis vangst, acht 
weken lang en acht weken heimwee gehad! Ik was kok maar had geen vijf cent om een brief te 
schrijven. We waren bij twee broers. De jongste van die twee was een onmens. Die ansjovissen 
moesten stuk voor stuk uit het net geplukt worden. Dat werd dan ook ‘pluizen’ genoemd. Nu zat die 
oudste broer altijd met die getrouwde knecht aan boord te pluizen en ik met die ellendige Jaap in de 
bijboot. En hoe lang of dat duurde! Die ganse lange periode was hij al die tijd tegen mij aan het 
mopperen. Er schoot me een keer een visje overboord. Ik wilde hem nog grijpen, maar schoot zelf 
overboord. De boot lag tegen het schip aan en ik moest om de boot heen om weer aan boord te komen, 
maar die rotkerel duwde mij weer terug met de schreeuw: ‘’Zwemmen kereltje’’! Ik natuurlijk huilen. 
Die getrouwde knecht was een aardsstroper en had al drie jaar celstraf achter de rug, omdat hij de 
rijksveldwachter een schot hagel naar zijn hoofd had gejaagd. Veldwachter Jongsma heeft het er 
levend afgebracht door zijn ellenboog voor het hoofd te houden en had al driekogeltjes in zijn 
ellenboog zitten.  

Verder een goede, beste kerel met een groot gezin, maar met die ansjovisteelt werd er altijd wat meer 
verdiend. Drie jaar lang had hij geen andere lectuur gehad dan de Bijbel. Er zullen in Zoutkamp allicht 
nog wel kinderen of kleinkinderen van de naam Bottema wonen. Die pestkerel, Jaap, was een hele rare 
kerel. Die beide broers waren geen kerkgangers maar met Kerst kwam elk jaar ‘’Het leger des Heils’’ 
een keer in de grote zaal van hotel Broekema. Die twee broers zijn daar tot andere gedachten 
gekomen. De oudste, Hendrik, werd Hervormd en mijn pestkerel werd Gereformeerd.  

De broers waren ook eerste klas strandjutters, want zij hadden niet zo’n eenpersoons bootje maar een 
echt klein tjalkje en konden bij schipbreuk dus veel meer meenemen dan die andere luitjes. Ze 



woonden aan de binnenhaven en hadden hun schip altijd vlak voor de deur liggen en op de wal meestal 
veel nieuw plankhout van schipbreuken. Maar hun beroep was palingvisser. Die grote plas van het 
Reitdiep tussen de grote en Friese sluis hadden ze altijd in pacht en altijd vol fuiken staan. In die tijd 
werd de weersverwachting elke morgen bij de grote sluis aangeplakt en als er dan storm en noodweer 
verwacht werd, haalden ze hun grote fuiken naar binnen om beschadiging te voorkomen. Een enkele 
keer moest dat op zondag gebeuren en om dat te voorkomen gaf de vroom geworden Jaap Dijkhuis 
zijn hele beroep eraan en begon met een kruiwagen groenteboer te worden, maar dat ging niet zo 
best en zijn handelskapitaal begon al gauw te slinken, ook al omdat hij veel te lang bij de deuren stond 
te preken.  

Nu was net in die tijd mijn zieke vader begonnen met varkens te mesten en te fokken. Jaap zag dat dit 
goed liep en de centen waren nog niet op en dus liet hij een nieuw huis bouwen met een grote 
varkensschuur en begon mijn vader na te doen. Doch dat was van korte duur, want hij werd ernstig 
ziek en is toen al spoedig overleden. Zijn vrouw en enige dochter stonden bij zijn sterfbed te huilen 
maar dat mocht niet, want hij ging toch regelrecht naar de hemel. Een rare kerel! Hij werd nog 
ouderling en kwam bij ons op huisbezoek en had alleen het woord en het was allemaal: ‘’Met mijn God 
spring ik over een muur of dring ik door een bende’’. Ik had hem graag de deur uitgejaagd maar durfde 
niks te zeggen.  

Zijn broer Hendrik is altijd een nette man geweest en gebleven. Onderweg naar de Zuiderzee bleven 
we een nacht over in Harlingen en ik was zo zeeziek dat hij mij in zijn kooi legde, terwijl zij even door 
Harlingen gingen. Na die acht weken werd ik thuis kok en kinderoppasser. En het jaar daarna ging ik 
naar de ouders van Koos Boer, twee jaar daarna naar de Panserboer Sikkema, maar thuis in de kost, 
want dan had moeder iets meer te verteren. Later ben ik er nog een jaar knecht geweest. Daarna een 
jaar bij vader zijn boer Beukema en daarna nog een jaar bij Koos Boer zijn ouders. En vandaar in 
militaire dienst. Ik was al vrij snel korporaal en had als vriend ook een korporaal en die was ordonnans 
(boodschappen loper) op het regimentsbureau van de kolonel, drie kazernes in Assen en een in 
Groningen, voor elk van die vier bataljons zat er een bejaarde sergeant-majoor als schrijver plus nog 
een eerste klas sergeant met als hoofd de vaandeldrager.  

Met groot verlof gaande werd ik door mijn vriend aanbevolen als zijn opvolger. Nu had ik ook met 
groot verlof kunnen gaan en ik was ook al weer op het dorp besteed, maar vader heeft dat weer 
opgezegd en ik ben in dienst gebleven tot het voorjaar van 1911 toen ik een telegram kreeg dat vader 
na een beroerte half verlamd in het ziekenhuis lag. Ik mocht de volgende dag naar huis en kreeg direct 
weer werk bij Koos Boer zijn ouders. In 1913 stierf vader nadat ik zeven weken bij hem bijna dag en 
nacht aan het bed had gezeten. De vijf jongste kinderen kreeg hij al die tijd niet meer te zien. Ook geen 
predikant of vriend heeft hij ooit bij zijn bed gehad en hoewel hij het allervreselijkst vond voor mijn 
moeder lag hij almaar te bidden, hardop, om weggenomen te worden vanwege zijn vreselijke 
benauwdheden, vanwege zijn hartkwaal. In het voorjaar van 1913 is hij overleden en in het voorjaar 
van 1914 brak de eerste wereldoorlog uit en moest ik opkomen. 

Op die eerste dag kwamen we op een heel groot grasveld voor het paleis ‘’Het Loo’’ in Apeldoorn 
terecht. En er waren te weinig onderofficieren voor dat hele leger en er werden al direct maatregelen 
genomen voor opleiding tot sergeant, maar voor dit allemaal en kannen en kruiken was en de jongens 
aangenomen waren voor de opleiding, kreeg ik als enigste de strepen als sergeant zo maar op de mouw 
gespeld en kon ik moeder meer geld thuis brengen dan ik bij de boer kon verdienen en dat 
kostwinnersgeld werd gewoon doorbetaald. Ik kwam in het Loo in een gezin waar ze een lieve dochter 
hadden en dat is nu al 63 jaar mijn allerliefste vrouwtje! Ik heb nog wel drie velletjes nieuws meer voor 
jullie in petto, nadat ik nog weer wat van jullie heb gehoord. Allemaal onze beste wensen en groeten. 
Jan. 

 



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  

Maart 2022 
maandag 21 maart restafval 
maandag 28 maart gft-afval 
 

April 2022 
maandag 4 april restafval 
dinsdag 5 april gft-extra 
maandag 11 april gft-afval 
zaterdag 16 april restafval 
dinsdag 19 april gft-extra 
maandag 25 april gft-afval 

Mei 2022 
maandag 2 mei restafval 
dinsdag 3 mei gft-extra 
maandag 9 mei gft-afval 
maandag 16 mei restafval 
dinsdag 17 mei gft-extra 
maandag 23 mei gft-afval 
maandag 30 mei restafval 
dinsdag 31 mei gft-extra 

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  
 
 



 
 


