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    Programma’s Pinksterfeesten 
 

    De eerste Jeugdsoos  
 

   Prijswinnend verhaal van Ingeborg Nienhuis 
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Advertentietarieven 2022 

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, Hair2hair, 

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, Van Smaak, Vishandel van der Heide, Atelier 

ZK2 Kunst&Cadeau, Restaurant ZK86. 

 



Voorwoord 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Met veel plezier schotelen we u weer een nieuwe Schudzeef voor. We hebben weer ons best gedaan 
om  een gevarieerd menu samen te stellen en hopen dat u ervan zult smullen. We geven alvast een 
kort kijkje in de menukaart. 
 
In plaats van een verhaal van een ingestroomde dorpsgenoot, hebben we nu een verhaal van een 
uitgestroomde Zoutkamper. Tonni Rispens-Hop, die jaren geleden met haar man Bouwe en twee 
zonen naar Canada is gegaan en ons  in het verleden ook vaak op de hoogte hield van hun wedervaren 
daar, toonde zich bereid nog eens voor ons in de pen te klimmen, waarvoor hartelijk dank. 
 
Verder is er weer uit de school geklapt, is er biebnieuws, wordt de winnaar van de prijspuzzel bekend 
gemaakt en hebben we maar liefst drie ondernemers in de schijnwerpers. Uiteraard is er ook weer 
plaats voor een stukje nostalgie in de vorm van foto’s en van een verhaal van twee enthousiaste ex- 
jeugdsoos leden. Over nostalgie gesproken: het is u vast wel opgevallen, dat de reclamefolders niet 
meer op de mat vallen. Bauke en Willy Visser, die dit jaren door weer en wind trouw hebben gedaan, 
zijn ermee opgehouden. We spraken met hen.  
  
Ook het Pinksterprogramma komt voorbij en we nemen u eveneens graag mee naar de prachtige en 
interessante expositie over de vissersvrouwen van Zoutkamp. Deze tentoonstelling, waaraan veel 
Zoutkamper vrouwen hebben meegewerkt, is beslist een kijkje waard voor zowel de Zoutkampers als 
voor de toeristen. 
 
Lees over het 51- jarig jubileum van het Christelijk Zoutkamper Mannenkoor dat door oprichter 
Johannes Smit wordt verteld en geniet van het verhaal dat Ingeborg Nienhuis ons stuurde. Met dit 
verhaal won zij de eerste prijs in een schrijfwedstrijd. Leuk detail is, dat de voorwerpen in dit verhaal 
ook te zien zijn in het Visserijmuseum. 
 
En verder…eet smakelijk. 
 
De redactie 

 
 
Berichtjes / bedankjes 

 

Hartelijk dank voor alle kaartjes en telefoontjes tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. 

Klaas Loonstra 

Wegens gebrek aan ruimte heb ik een damesfiets over, in uit stekende staat, heeft altijd binnen 

gestaan, 40 jaar oud. Bel bij belangstelling naar 0611246533.   

 

 



 

Wie heeft er geen leuke herinneringen aan de “Slag om Zoutkamp?. Wie denkt niet met genoegen 
terug aan de creativiteit, de verbinding onderling, het plezier vooraf en zeker ook tijdens de dag(en) 
zelf ? 

Het is alweer even geleden (2006, 2011 en 2016) dat we de “Slag om Zoutkamp” met veel 
enthousiasme hebben georganiseerd. Wat was het prachtig en bijzonder om een dergelijk groots 
evenement te kunnen organiseren in ons kleine dorp! Het bestuur is al een paar jaar slapende maar 
op papier bestaat de stichting nog steeds. Onze vraag aan u/jullie is de volgende: Zijn er mensen die 
de bestuursfuncties van ons willen overnemen?? Wie is uitgeslapen, uitgerust en heeft energie om er 
samen met anderen nog een keer de schouders onder te zetten? Zou het niet geweldig zijn om dit 
unieke evenement nog een keer te organiseren?! De kleding en ander materiaal ligt nog in opslag. 

Reacties/info bij: Frieda Buitjes – 0620772625 - Henk Zijlstra - 0625557167 

Hartelijke Slaggroeten, 

Stichting Slag om Zoutkamp 

 

                                                                                                                                    
 

  
Je ziet ze steeds meer, zowel op het platteland als in de steden, 
de mini-biebs. Het zijn kastjes, vaak van een niet al te groot 
formaat, met boeken erin die je mag lenen, houden of ruilen.  
 
Als je zelf een boek kwijt wilt, kun je hem er natuurlijk in zetten 
en als je geen leesvoer meer hebt, haal je er een boek uit. Hoe 
leuk is dat!   
 
Fervente lezers maken er vaak dankbaar gebruik van. Zeker in 
de corona-tijd vormden de mini-biebs een ware uitkomst, 
maar ook nu worden ze vaak gebruikt. 
 
Sinds kort bezit Zoutkamp ook een mini-bieb. Hij staat aan de 
Beatrixstraat 8 en is van Ingrid van Hijlkema.  
 



 

Na twee jaar afwezigheid zijn we gelukkig weer terug. Nu alle coronamaatregelen zijn ingetrokken, 
hebben wij weer de mogelijkheid en ruimte om Vlaggetjesdag te organiseren. Omdat de 
voorbereidingstijd korter was dan normaal en we zo weinig mogelijk risico willen lopen -mocht het 
virus weer terugkomen- (zie Azië en Zuid-Afrika) is het programma aangepast. Daar waar in het 
verleden het programma over vier dagen was verspreid, richten we ons nu hoofdzakelijk op maandag 
6 juni, 2de Pinksterdag. Hiermee gaan we terug naar de oorsprong van Vlaggetjesdag in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw. Toen werd het feest ook op één dag gehouden. Gelukkig is dit hopelijk maar 
éénmalig. Volgend jaar willen en hopen we weer een heel Pinksterweekend feest. 

Wat wel het hele weekend doorgaat, is de kermis. Deze begint op vrijdagmiddag en zal tot 
maandagavond duren. Verder zijn in het programma opgenomen de kranslegging op vrijdagmiddag, 
de vuurwerkshow op zaterdagavond en op zaterdag- en zondagmiddag live muziek vanaf het podium 
op de Reitdiepskade. 

Zoals eerder gezegd zijn de meeste activiteiten op maandag 6 juni. Deze zullen worden gehouden op 
de Reitdiepskade, Sluisweg en Spuistraat. De jaarmarkt gaat dit jaar niet door. In plaats daarvan wordt 
er een markt gehouden op de Reitdiepskade. Vanaf 11:00 uur wordt er live muziek gespeeld op het 
podium. 

Hoogtepunt op maandag is natuurlijk het binnenhalen van de nieuwe Garnalenkoningin. Naast de 
garnalenvloot zal ook de Vlinderbalg weer meevaren. Op dit moment zijn we nog bezig met het zoeken 
van een doelgroep die gratis mee mag varen met de Vlinderbalg. (Oud) inwoners van Zoutkamp vanaf 
60 jaar en ouder kunnen ook gratis met de Vlinderbalg meevaren. De opstapkaart kan aangevraagd 
worden via het emailadres pieterhoekstra33@home.nl  

Een deel van het dorp is i.v.m. de activiteiten op 6 juni afgezet. Er staan wegafzettingen op de 
Churchillweg, Sluisweg, Spuistraat, Vishalstraat en S.H. Woldringhstraat. Om Zoutkamp op maandag 
zoveel mogelijk autoluw te maken gebruiken we “inrijkaarten” (voorheen de parkeerkaarten). Mocht 
u op 6 juni het dorp in willen dan kan dit op vertoon van deze kaart bij de afzetting aan de S.H. 
Woldringhstraat. De kaarten kunnen via het eerder genoemde emailadres worden aangevraagd. Er 
worden maximaal 2 inrijkaarten per woonadres verstrekt. Bezoekers van elders kunnen hun auto, 
tegen betaling, parkeren op de ijsbaan, op het Heiploegterrein of op een weiland aan de Strandweg. 
In principe worden er geen inrijkaarten aan personen die buiten Zoutkamp woonachtig zijn verstrekt. 

Verdere informatie m.b.t. Vlaggetjesdag kunt u vinden op onze website en onze Facebookpagina. 

Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp 

 



Programma Pinksterfeesten Zoutkamp 2022 

 

Vrijdag 3 juni: 

15:30 - 16:00 Kranslegging  

16:00  Opening kermis 

20:00  Livemuziek in diverse horecagelegenheden 

 

Zaterdag 4 juni 

10:00 - 12:00 Jurering vissersschepen 

11:00  Opening kermis 

13:30 – 16:00 Shantykoor Zoutkamp & Shantykoor Eenrum (plein Reitdiepskade) 

20:00  Livemuziek in diverse horecagelegenheden 

23:00  Vuurwerkshow dijk Nittersweg 

 

Zondag 5 juni 

11:00  Opening kermis 

15:00  Tuma FM en coverband Grooving vanaf het podium (plein Reitdiepskade) 

20:00  Livemuziek in diverse horecagelegenheden 

 

Maandag 6 juni: 

10:00 – 17:00 Ambachtenmarkt 

10:00   Modelboten 

10:00  Opening kermis 

11:00  Bekendmaking Koninginneschip 

11:05 Shantykoor Zoutkamp (plein Reitdiepskade) 

13:00 - 13:30 Inschepen vissersvloot voor het binnenhalen van de Garnalenkoningin                
(meevaren gratis, maar wel op EIGEN RISICO!) 

13:30 Afvaart garnalenvloot en Vlinderbalg* 

15:00 Optreden John de Vries (plein Reitdiepskade) 

15:30  Ontvangst Garnalenkoningin met haar Hofhouding, toespraak Garnalenkoningin 

16:00  Prijsuitreiking vissersschepen 

16:15 - 21:00 Livemuziek vanaf het podium (Jukebox - plein Reitdiepskade) 

20:00  Livemuziek in diverse horecagelegenheden 

 

*Meevaren met de Vlinderbalg is gratis voor 60+ (oud)inwoners van Zoutkamp, opgeven bij Pieter 
Hoekstra, pieterhoekstra33@home.nl  



 



 



 



 

 

 

Restaurant IJssalon de Boeter    

Tel. 0595 438992 / deboeter@gmail.com 

 

 

 



Bauke en Willy Visser 

Na 30 jaar met folders te hebben gelopen in Zoutkamp hangen Bauke en Willy de folderkar aan de 
wilgen.  

Toen de ouders van Willy en haar broer in 1991 aangaven te gaan stoppen met het rond brengen van 
folders, besloten Bauke en Willy dit te gaan overnemen. Samen met hun dochter waren ze iedere week 
5 uur bezig om de inwoners van Zoutkamp te voorzien van reclamefolders. In het begin brachten ze 
ook de Wiekslag en de Hogelandster rond. De Hogelandster hield op te bestaan en de Wiekslag zou 
niet langer in Zoutkamp worden verspreid, waardoor alleen de folders nog overbleven. 

 

 

Nu, na 30 jaar, hebben ze besloten te stoppen, omdat ze het rustiger aan willen gaan doen. Wel blijven 
ze de overlijdens- aankondigingen rondbrengen voor de plaatselijke begrafenisvereniging. 

Bauke en Willy hopen dat er snel een opvolger wordt gevonden, zodat de inwoners van Zoutkamp 
weer de reclamefolders in de bus mogen ontvangen. 

 
  

                                                                                                                                    
 

Openingstijden winkels in Zoutkamp tijdens het Pinksterweekend 

Spar Bergstra: Zondag 5 juni OPEN / Maandag 6 juni GESLOTEN 

De Zilte Bries: Zondag 5 juni / Maandag 6 juni - OPEN voor koffie met iets lekkers en belegde 

broodjes 

Windkracht 8: Zondag 5 juni / Maandag 6 juni: OPEN 



Nieuws van het Ontmoetingspunt 
  
Op 6 April werden er paasstukjes gemaakt. Het was een hele klus maar met wat hulp werden het mooie 
tafelstukjes, inclusief blauwe druifjes, eieren en een nestje gevuld met kuikentjes. 
  
De paasmaaltijd vond plaats op 13 April s’ middags om 17.00 uur. Het zaaltje was gezellig gevuld en de 
sfeer was ook zeer goed. De soep en de salades waren weer verzorgd door Alie’s eetcafé. Helaas was 
dit haar laatste opdracht voor het Ontmoetingspunt, want ze zijn inmiddels gestopt en naar Dokkum 
verhuisd. 
  
Op Koningsdag werd er eerst koffie gedronken. Daarna genoten we van een hapje en een drankje 
(oranjebitter voor de liefhebbers) en vervolgens was er de maandelijkse maaltijd. Deze bestond uit het 
eten van poffert, wat  bij iedereen goed in de smaak viel en zeker voor herhaling vatbaar is. 
  
Inmiddels is de gymclub ook van start gegaan. Dit vindt plaats op de vrijdagmorgen van half 10 tot 
10.15 uur. Hierna is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. Mocht je een keertje een les 
willen meemaken dan is dat een proefles en deze is gratis. 
  
Verder zijn er de koffieochtenden van de 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 
 
 

                                                                                                                                     
 

Einde voor Alie’s eetcafé  
 
Sinds 2013 runde Alie Rienewerf Alie's Eetcafé in Zoutkamp. Ze kwam hier terecht door een Friese 
horeca- gigant die haar vroeg het café te gaan runnen. Zij werkte toen nog in een lunchcafé in 
Drachten. Ook zong zij in een band en trad ze veel op voor ouderen. Hoewel ze haar vraagtekens had 
of het haar allemaal wel ging lukken, zei ze toch volmondig ja op het voorstel. 
Nadat het pand volledig was opgeknapt kreeg ze er ook steeds meer zin in. De eerste twee jaar had ze 
alleen de kroeg en het eetcafé. In 2016 kwam daar de Bed&Breakfast bij. Alie deed alles met veel passie 
en zegt dan ook: “Als je plezier in je werk hebt dan loopt het goed”. 
  
Daarnaast verzorgde zij ook catering buiten de deur, met name in de verzorgingsflat. Haar man Hielke 
fungeerde als chauffeur en hielp waar nodig.  In de wintermaanden, als het erg rustig was, ging ze bij 
Heiploeg of in de koekjesfabriek in Middelstum aan het werk. Niet alleen omdat er inkomen nodig was, 
maar ook omdat Alie graag bezig is en niet van stil zitten houdt. 
 
Maar de jaren eisen hun tol en haar gezondheid laat haar een beetje in de steek. ‘De gewrichten 
worden er niet beter op’, zegt ze zelf. Na lang dubben heeft zij dan ook besloten de horeca vaarwel te 
zeggen. Dat houdt in dat Alie's eetcafé inmiddels verdwenen is en dat Alie en Hielke naar Dokkum zijn 
verhuisd. 
Dat laatste met een dubbel gevoel, want ze woonde heel graag op de locatie in Zoutkamp en laat hier 
mooie herinneringen achter. Het hoogtepunt was hun trouwen in het eetcafé in 2020. 29 april was hun 
laatste dag in Zoutkamp. 
Over de nieuwe bestemming voor het pand is nog niets bekend. 
  
Alie en Hielke willen iedereen bedanken voor de mooie jaren op Zoutkamp. 



1969: Zoutkamper jeugd krijgt jeugdsoos 
 
 
 

                                                                                                                   
“Wij waren de eerste officiële jeugdsoos in 
heel Nederland, die met toestemming van 
B&W mocht beginnen”, vertellen leden van 
het eerste uur Kersien Abbas en Dirk Lukkien 
vol trots.  
 
De toenmalige pastor van de Hervormde kerk, 
Maas Stoffer, deed aan jeugdwerk onder de 
Zoutkamper jeugd en werd daarbij 
geassisteerd door Lourens Davids. Ze 
organiseerden gezellige avonden en van 

daaruit ontstond de behoefte bij de jeugd aan een eigen honk. Ze hoorden dat het huisje van Geert 
Frik gesloopt zou worden. Vervolgens stapten enkele leden naar de toenmalige burgemeester 
Kraaijenbrink met de vraag het huis als jeugdsoos te mogen gebruiken. Hij stemde- na overleg met de 
wethouders-  toe, onder voorwaarde dat Stoffer en Lourens toezicht uitoefenden en dat het eerst 
tijdelijk zou zijn.  
 

 

 
 
In de jeugdsoos: bovenste rij v.l.n.r. Bouko Knol, 
Harry Bottema, Ger Hafma, Koos Lukkien, Gerrit 
de Vries, Dries Meijer; onderste rij v.l.n.r. Hans 
Rispens, Adrie Broere. 

 
 
 

 

 
Met de toestemming van Ben W op zak was jeugdsoos Trangel een feit. Oorspronkelijk zou het Triangel 
heten, maar de schilder had de í vergeten te schilderen in de naam die op het dak kwam en dus werd 
de jeugdsoos Trangel -op zijn Engels als Treensjel uitgesproken- gedoopt. 
 
Vol enthousiasme werd het huisje ingericht. Er waren verschillende ‘afdelingen’, er was een discohoek, 
een keukenhoek, er hingen posters aan de wand en boven kon worden geslapen. Niet op bedden, maar 
in slaapzakken op de grond. 



Chris Brian deed dienst als elektricien. Stroom kregen ze van Dikky Ozinga. Dat ging niet altijd goed: op 
een gegeven moment bleek de diepvrieskist van Ozinga per ongeluk ontdooid te zijn. Bouko Knol 
fungeerde als kok. 
 
De Zoutkamper jeugd was blij met hun onderkomen en de jongens en meiden waren er vaak te vinden. 
Er was disco, er werd gedronken, gelachen, gerookt; het was er gezellig. 
 
Uiteraard werd er wel eens wat te diep in het glaasje gekeken. Bijvoorbeeld door Ger Hafma. Zijn 
ouders woonden in het Verbindingswegje en waren tegen het gebruik van alcohol. Hun zoon was dat 
niet en had op een avond zoveel gedronken dat hij niet naar huis durfde, uit vrees voor de woede van 
zijn ouders. Zijn maten bedachten toen een plan en voerden dat uit. Ze bezochten zijn ouders en zeiden 
dat ze een slaapfeestje in de soos hadden georganiseerd. Ze vroegen, of Ger daar ook mocht blijven 
slapen. Op de vraag van de ouders waarom Ger dat zelf niet kwam vragen, antwoordden de heren, dat 
Ger het druk had met het de organisatie in het pand. Ze werden geloofd en kregen slaapspullen voor 
zoonlief mee. Die lag inmiddels zijn roes al uit te slapen. 
 
In 1970 gebeurde er iets, wat minder leuk was: er werd ingebroken in de soos. Ze zijn er nooit achter 
gekomen, wie de inbraak had gepleegd, al hebben ze wel een donkerbruin vermoeden. Feit was, dat 
ze min of meer berooid waren en geld nodig hadden. Daarom werd er een houten bord gemaakt met 
daarop de tekst waarin ze om steun van de dorpsgenoten vroegen. “We rekenen op u”, luidde de 
laatste zin. Om aan geld te komen, gingen ze garnalen pellen en verkochten ze patat. “We waren 
volledig zelfvoorzienend”, aldus Kersien en Dirk. 
 
Nadat het huisje gesloopt was, trokken ze in een tweede onderkomen, het huis van Kluin aan de 
Dorpsstraat. Ook hier genoten ze weer van de gezelligheid . Sommige jongens waren er niet weg te 
branden en sliepen er zelfs in de vakanties. Soms sliepen ze wel met tien man op de zolder. 
 
Na het huis van Kluin betrok de Zoutkamper jeugd hun derde honk, waar voorheen slagerij Van Wieren 
gevestigd was. In 1973/74 kwam er een einde aan het bestaan van de jeugdsoos, maar in de harten 
van de bezoekers van toen leven de verhalen nog altijd voort. “We kunnen er wel een boek over 
schrijven”, aldus de nagenietende Dirk en Kersien. 
 

Oud Nieuws 
 

 



 



                                                                                                                 

 
 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

 



Uit de school geklapt 

 

Even voorstellen…. 

Mijn naam is Ienke van der Werf en sinds 2005 werk ik als juf 

in Zoutkamp, de eerste paar jaren voornamelijk als kleuterjuf 

op Obs de Solte Campe. Sinds de fusie van de beide scholen, 

sta ik voor groep 3/4. Dit jaar heb ik een hele gezellige klas 

van 23 leerlingen en op vrijdag 24 leerlingen, samen met 

mijn duo Trijntje Rens van der Veen.  

Het leuke en bijzondere aan deze groep is om van heel 

dichtbij mee te maken hoe de kinderen beginnen te lezen, te 

rekenen en te schrijven. De verwondering en de trotsheid 

die ze laten zien als ze zelf een boek kunnen lezen, als ze zelf 

een brief kunnen schrijven of als ze zelf een moeilijke som 

kunnen uitrekenen, is heel mooi om als juf te zien. 

We zijn op school druk bezig met zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid. Voor onze groep betekent dat de 

leerlingen in groep 3 met een planbord werken en in groep 4 met een weektaak. Zodra ze klaar zijn 

met de gezamenlijke les, kunnen ze iets kiezen van het planbord/weektaak. Dit werkt ontzettend fijn, 

want de kinderen zijn op een speelse manier (het zijn vaak opdrachten in spelvorm) bezig met extra 

oefenen van de leerstof en wij kunnen daardoor instructie geven aan de andere groep of aan een klein 

groepje leerlingen die nog wat extra instructie van ons nodig heeft. 

Naast juf, ben ik ook moeder van vier jongens. Met mijn gezin woon ik met veel plezier in Paterswolde. 

In de weekenden lees en wandel ik graag. En in de vakantie gaan wij graag naar Schiermonnikoog. 

Groetjes juf Ienke 

 

Hallo, 

Ik ben juf Alina Bolt, woon in Groningen en werk al heel lang met heel veel plezier in Zoutkamp. Ik ben 
begonnen op kleuterschool Kleuterland. In 1980 ging de kleuterschool samen met de lagere school en 
werd het een Basisschool, de Ichthusschool. Nu ben ik werkzaam op onze Samenwerkingsschool, de 
Zoutkamperril. 



In al die jaren waren er veel veranderingen en vernieuwingen, maar ook hoogte- en dieptepunten. Een 
dieptepunt was voor mij wel het overlijden van meester Kamstra in 2007 en een hoogtepunt vormde 
het 100 -jarig bestaan van de school in 2006. Nu werk ik alweer bijna 5 jaar op onze mooie 
Samenwerkingsschool de Zoutkamperril, een school waar we trots op mogen zijn. Ik ben blij en 
dankbaar dat ik op deze mooie school mag werken. 

 

  

  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                    
 

Dorpsagenda 

Hebt u iets voor de dorpsagenda -een vergadering, feest, evenement of iets wat u organiseert voor 

het dorp- mail het dan naar redactie@deschudzeef.nl  

Pinkstervrijdag 3 juni - Zeester: Oud Zeester tegen Jong Zeester - aanvang 19:00 uur: Dames; 

20:00 uur: Heren. Na afloop muziek. 

zaterdag 11 juni - Zeester: Seizoenafsluiting voor de jeugd 

vrijdag 17 juni - Zeester: Dames toernooi, aanvang 19:00 uur 

zaterdag 18 juni - Zeester: BB-toernooi 

 

  

 



Ondernemers in de schijnwerpers 
 
We spreken met drie ondernemers, die in één pand gevestigd zijn: Stieneke Dam, de kapster,  
Rita Pol-Bottema, de medisch pedicure en Iris Roorda, de schoonheidsspecialiste. 
 

 
 

Bejaardenzorg en horeca 
Rita Pol-Bottema, de oudste van het drietal, werkte eerst in Asingahof (het voormalige bejaardenhuis 
in Ulrum) en in de horeca. Haar man Folkert en zij waren uitbaters van De Fuik en De Boeter en kochten 
in 2007  De Kombuis die ze verhuurden en vijf jaar geleden verkochten. 
Naast haar werk in Asingahof en de horeca had ze de zorg voor het huishouden en voor haar gezin, 
van verveling was dus geen sprake. Toen pedicure Tineke Wolters eens tegen haar zei, dat het vak van 
pedicure net iets voor haar zou zijn, zei ze aanvankelijk: ”Ik heb genoeg”.  
 

Avondstudie 
Later begon het toch te kriebelen en  besloot ze eens een kijkje te nemen bij de opleiding. Ze vond het 
meteen leuk, zowel de theoretische als de praktische kant trok haar aan.  
En dus studeerde ze ’s avonds voor het basisdiploma pedicure en behaalde ze  daarna nog 
verschillende medische certificaten, zodat ze zich medisch pedicure mag noemen. In 2006 besloot ze, 
in overleg met Stieneke, haar vak als pedicure in het pand van Hair2Hair uit te oefenen. 
Dat er behoefte is aan haar werk en kennis op voetkundig gebied, blijkt wel uit de uren die ze maakt: 
ze werkte fulltime. Sinds februari past ze op haar kleindochter en werkt ze vier dagen en op  de 
dinsdagavond. 
 

Mensenmens 
Rita geniet van het werk, omdat ze van mensen houdt. Mensen vertrouwen haar vaak persoonlijke 
dingen toe. “Die komen niet verder dan mijn kamer, want ik  heb daar een eed voor afgelegd en 
bovendien vertel ik geen persoonlijke dingen door.” Ze geniet ook van de uitdaging die het biedt om 
mensen te kunnen helpen die moeilijke voeten hebben. “Mijn dag is goed als mensen last hebben en 
ik dat kan verhelpen, zodat ze blij naar huis gaan”, besluit ze. 
 
Mensen herkennen Iris Roorda misschien nog wel van de tijd dat ze bij de Spar werkte. Sinds 
september 2021 runt Iris Roorda uit Lauwerzijl echter de schoonheidssalon aan de Dorpsstraat.  Iris is 
allround schoonheidsspecialiste, na een opleiding van drie jaar. Ze werkt van dinsdag tot en met vrijdag 
in Zoutkamp. 



Huidverbetering 
Daarnaast werkt ze nog een dag in de week in de salon Tijdloos Beauty in Groningen, een 
schoonheidssalon voor huidverbetering. Ze heeft er ook stage gelopen. “Dat is een droom die 
uitkomt”, straalt ze. Haar passie ligt namelijk bij huidverbetering. Ze richt zich dan ook alleen op de 
huid en dat met natuurlijke producten. 
Om het mooiste van de huid naar boven te halen, denkt Iris dat de mensen het meeste baat hebben 
bij het gebruik van natuurlijke producten. In de producten die ze gebruikt zitten geen parabenen, 
minerale oliën, aardolie, propyleenglycool, natriumsulfaten, schadelijke kleur- en geurstoffen of 
andere chemicaliën. Alles is echt natuurlijk en met de hand gemaakt. 
 

Zelfvertrouwen 
Haar drive is om door haar werk, het verbeteren van de huid, mensen zelfvertrouwen te geven. Ze 
vindt het werk heel leuk en droomt ervan om ooit een eigen zaak met eigen werknemers te runnen. 
Maar vooralsnog vindt ze het heel gezellig om met Stieneke en Rita samen te werken en vindt ze het 
ook fijn om een band op te bouwen met de mensen die ze behandelt. 
 
Stieneke Dam werkte als kapster in Kloosterburen tot de eigenaar ging scheiden en de zaak dichtging. 
Daarop besloot ze voor zichzelf te beginnen in de garage aan haar toenmalige woning in de 
Julianastraat. Dat was in 2003. 
 
Eigen zaak 
De zaken floreerden en drie jaar later werd het huidige pand van Sjoerd en Ria Moes gekocht. Het 
duurde niet lang, of er kwamen meer ondernemers het  pand bevolken. Rita vestigde zich er als 
pedicure, er kwam een nagelstudio en een massagesalon. Inmiddels hebben deze plaats gemaakt voor 
een zonnestudio en sinds september 2021 heeft Iris Roorda er nu haar schoonheidssalon gevestigd. 
Stieneke begon aanvankelijk alleen en kreeg er in de loop van de jaren enkele medewerkers bij. Haar 
laatste kapsters zijn inmiddels voor zichzelf begonnen, zodat ze nu de kapsalon alleen doet en dat gaat 
uitstekend, hoewel er best ruimte zou zijn voor een zelfstandig ondernemer in de kapsalon door 
bijvoorbeeld stoelhuur. Dit zie je tegenwoordig vaker binnen kapsalons. 
 

Diepere gesprekken 
Het voordeel van het alleen werken- naast het feit dat ze geen dure personeelskosten heeft- is dat de 
gesprekken die ze met de klanten heeft, veel dieper gaan en daardoor veel persoonlijker zijn. 
 “Mensen vind ik leuk. Daar heb ik best wel strijd om gehad bij de opleiding. Ze kijken bij de selectie 
wel naar inzicht en materiaalkennis, maar vergeten te melden dat je van mensen moet houden. Het 
gefriemel met haar is leuk, maar als je mensen niet leuk vindt, vind je het vak al snel niet meer leuk. 
Mensen willen hun verhaal kwijt, daarom is het heel belangrijk dat je goed kunt luisteren”, 
beklemtoont ze. 
 

Hoofdhuidspecialisatie 
Ze is nog steeds bevlogen en, net als Rita en Iris, steeds aan het bijscholen. Zo volgde ze een opleiding 
hoofdhuidspecialisatie bij dermatologen en ervoer dat een mevrouw die psoriasis had en bijna geen 
haar meer op haar hoofd had en daar erg onder leed, door haar behandelingen adviezen genezen werd 
en nu rondloopt met een volle haardos. De vrouw is helemaal opgefleurd. “Daar doe je het voor”, 
glundert Stieneke. 
Naast het werk in de kapsalon verzorgt ze ook al jaren de grime bij toneelvereniging Dukdalf. 
 

Kapster garnalenkoningin 
Wat ook vermeldenswaard is, is het feit dat Stieneke  met Pinksteren voor de 27ste keer de eer te beurt 
valt om het haar van de garnalenkoningin te verzorgen. Ze kijkt er elk jaar weer naar uit.  
 



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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Prijspuzzel 
Horizontaal 

2 inning 9 uitroep van afkeer  

11 bluffer 12 ondersoort  

14 gepensioneerd 15 boezem-

vrienden 18 muzieknoot 19 niet 

bekend 21 elektronisch bericht  

22 papachtige massa  

24 Nederlands persbureau  

25 houten blaasinstrument  

26 gouverneur-generaal  

27 ongerept woud 29 poste 

meridiem 30 keukengerei  

31 knoflooksaus 33 nieuw 

(voorvoegsel) 34 een en ander 

36 zangnoot 38 ongekunsteld 

40 rivier in Siberië 42 boom  

44 bevroren dauw 46 gepieker 

48 klap 50 deel van een mast 

51 prijslijst 53 week persoon  

54 loon 55 procent  

56 voormalig onderwijstype  

57 liefdesgod 58 sierlijke fles  

60 karaat 62 sportterm  

64 vlaktemaat 66 geladen 

deeltje 67 hulp in het gezin  

70 deel van Schotse namen  

71 bekoorlijk 

Verticaal 

1 bushokje 3 getijde  

4 raamwerk 5 noot  

6 ingenieur 7 uiting van 

verkoudheid 8 herhaald 

zacht geluid 10 begin  

13 tekenverhaal 16 flets  

17 invoer 20 twijfelen  

21 vloeibare lava  

23 leerbereider 25 helium 27 naar beneden 28 klein vaartuig zonder dek 29 geld 32 id est 35 

ontbinding 37 boezem 39 Griekse kaas 41 bijvoegsel 43 windrichting (afk.) 45 verkorte 

handtekening 47 Engels 49 beroepsdanser 52 water in Friesland 53 staathuishoudkundige 55 

buit 56 groot vertrek 57 elektrocardiogram 59 maand 61 kledingstuk 63 Engelse lengtemaat 

65 plaats op de Veluwe 68 voltooid 69 file 

 

-invullen oplossing, zie volgende pagina- 
 



Oplossing 

14 64 12 38 24 56 52 43 19 15 13 28 3 69 

 
Los de puzzel op, mail de oplossing naar redactie@deschudzeef.nl of lever hem -voor 14 juli-  in bij een 
van de redactieleden en maak kans op een prijsje. Deze keer is die beschikbaar gesteld door Spar 
Bergstra, waarvoor hartelijk dank. 
 

            

 

 

 

                                                                                                                                    
 

 

 

Winnaar van de prijspuzzel van 

maart is Janny Kapper. 

Van harte gefeliciteerd!!!! 

De oplossing was: De juiste koers 

varen. 

Janny, jouw prijs ligt voor je klaar bij  

De Zilte Bries. 

mailto:redactie@deschudzeef.nl


                
 
Bericht uit Canada van Tonni Rispens- Hop  
 
Jaren geleden schreef Tonni, die met haar man Bouwe en hun twee zonen vanuit Zoutkamp naar 
Canada is geëmigreerd, regelmatig een stukje over hun wel en wee in de Schudzeef. Haar man Bouwe 
is helaas overleden en Tonni woont nog in Canada met haar twee zonen en hun gezinnen.   
Op onze vraag  naar hun wedervaren in Canada toonde ze zich graag bereid hier iets over te vertellen.  
 
Qu‘appelle, April 11, 22 
 
Het is een hele poos geleden dat ik iets voor de Schudzeef heb geschreven. Ik woon alweer bijna 19 
jaar in  Saskatchewan, een van de prairie-provincies van Canada. Je hebt hier te maken met lange 
koude winters en hete zomers. De afgelopen winter was het wel erg koud. Waarschuwingen zoals 
‘extreme cold, blizzard (hevige sneeuwstorm), snowfallwarning (sneeuwwaarschuwing) waren aan de 
orde van de dag. Het gaat nu weer richting lente, alhoewel er nog wel sneeuw ligt en er nog een  
waarschuwing voor een hevige sneeuwstorm onderweg is. 
 
Ik ben blij dat we weer richting de zomer gaan. Door de lange  winters zit je veel aan huis gebonden 
vanwege slechte wegen. De mensen hier gaan dan niet zo gauw even bij elkaar op bezoek. Ook is hier 
niet veel te beleven in de winter en  in de zomer kun je gaan barbecueën of naar een park gaan. 
  
Met mij (en mijn familie) gaat het goed. Ik heb het druk op mijn werk. Ik werk nog fulltime in de zorg 
op een hele zware afdeling . Er liggen momenteel 18 patiënten aan een longmachine, door de Covid 
toestanden.Net als overal kampen we hier ook met alle maatregelen tegen het virus, met alle toeters 
en bellen die erbij horen. Leuk is anders. 
 
Naast mijn werk help ik op dit moment de jongens met planten en het maken van patiopotten voor de 
verkoop en de bestellingen. Ik heb vier kleinkinderen  Nash, Jona, Cade en Annika. Anton heeft drie 
jongens en Philip heeft een meisje. De jongens zitten op voetbal en basketbal en Annika zit op dansles. 
 
Verder gaat het hier zo zijn gangetje. Het is natuurlijk wel anders nu Bouwe weggevallen is. Ook voor 
de jongens is het leven nu anders. Bouwe hielp hen iedere dag . Ik help waar ik kan. 
 
Personeel is moeilijk te krijgen, vooral sinds de corona- pandemie en het personeel dat je krijgt heeft 
de hele dag begeleiding nodig. 
 
Er wordt hier veel gekampeerd . Aangezien ik geen happy camper ben, doe ik dat niet. Ik probeer wel 
te fietsen, dan neem ik de fiets mee naar de stad. Ik ga regelmatig naar een concert en bezoek de 
wedstrijden van de kleinkinderen wanneer dat mogelijk is. Af en toe ga ik naar Alberta, het is daar 
prachtig in de  Rocky Mountains. Bouwe zijn broer woont in daar. Ik probeer er het beste van te maken, 



ook al valt het sommige dagen wel erg zwaar. Nu het weer beter is en ik weer in de kassen aan het 
planten ben, voel ik me ook weer beter. 
 
Volgende maand krijgen de jongens een student uit Nederland  voor twee maanden, hij doet de 
hoveniersopleiding. Dat is echt iets om naar uit te kijken. Verder is er weinig te vertellen, heel veel 
dingen zijn hier al zo gewoon voor ons  en aan bepaalde dingen wen je nooit. We vieren nog steeds 
Sinterklaas. 
 
Betty vroeg of ik Zoutkamp mis. Nee, ik mis Zoutkamp niet. Wel mis ik Nederland  soms. Dan denk je:  
"Wat doe ik hier." Ik mis de zeewind, het winkelen in Dokkum en het af en toe even een kroket, een  
frikandel of een bakje kibbeling halen. Ook mis ik de Nederlandse gezelligheid. Dat is hier niet. 
Veel contacten heb ik eigenlijk niet meer in Zoutkamp, het verwatert. Het is niet dat je het niet wilt, 
maar iedereen heeft het druk met zijn eigen beslommeringen. Ik vind het wel erg leuk om contacten 
te onderhouden, maar soms  gaat het zoals het gaat. 
 
Groeten van mie, 
 
Tonni 
 
 

                                                                                                                                    
 
 
 

 
 

 



                      

                                                                                            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



Christelijk Mannenkoor Zoutkamp bestaat 51 jaar, oprichter Johannes Smit 
vertelt: 
 
“Toen ik het idee kreeg om een mannenkoor op te richten op Zoutkamp, was ik dertig. Nu ben ik 81 en 
nog steeds lid”, vertelt Johannes. Hij kreeg het plan om een mannenkoor te starten en besloot hierover 

overleg te plegen met de 
inmiddels overleden Wiert Pol. 
Wiert was meteen enthousiast en 
dus besloten de heren 
timmerman en dirigent van een 
ander koor Daan van Wieren, te 
benaderen met de vraag dirigent 
van het koor te worden.  
  
Van Wieren was niet meteen wild 
enthousiast en zei: ”Kiek eerst 
mor ais of joe genog mannen bie 
n kanner kriegen en kom din mor 
ais weer. Johannes en Wiert 
namen deze uitdaging aan en 
wisten maar liefst 63 mannen 

warm te maken voor het koor. “Nou kin ik er nait meer onneroet”, zei van Wieren en daarmee was het 
koor compleet. 
 
Een lid van het eerste uur was Riepko Zuidema. Ook hij heeft vorig jaar zijn 50-jarig jubileum als lid van 
het koor herdacht. Helaas viel de viering van het jubileum door corona in het water, maar nu is het 
dan zover: zondagavond 29 mei vindt een feestelijk jubileumconcert plaats. 
 
Terugkijkend naar de 51 koorjaren, waarvan Johannes bijna 25 jaar voorzitter was, zijn er natuurlijk 
zowel hoogte- als dieptepunten. Een absoluut hoogtepunt was de reis van het koor naar King’s Lynn in 
Engeland. De -toen nog- Gereformeerde kerk had uitwisselingscontacten met de kerk uit King’s Lynn 
en het koor werd uitgenodigd om een concert te geven in de St. Faith’s Church.  
De uitnodiging werd aangenomen en de koorleden vertrokken met hun echtgenotes per veerboot naar 
Engeland. Het orgel van het koor ging mee. Heiploeg-chauffeur Klaas Loonstra verzorgde het transport 
met de vrachtauto van Heiploeg. Een aantal koorleden werd ondergebracht bij gemeenteleden van de 
kerk, anderen verbleven in een hotel. 
Het werd een weekend om nooit te vergeten; de gastvrijheid van de Engelsen was hartverwarmend, 
evenals de sfeer onder de koorleden. ”Het was één grote familie en dat gevoel is jaren zo gebleven”, 
aldus Johannes.  
 
Wat ook grote impact op hem en op het koor heeft gehad is die keer dat hij een telefoontje kreeg 
vanuit het -toen nog- Diaconessen-ziekenhuis. Johannes werd op een zondagmorgen gebeld met de 
vraag of het koor ’s avonds wilde zingen in de trappenhal van het ziekenhuis voor een ongeneeslijk 
ziek koorlid, dat hierom had verzocht. Hemel en aarde werd bewogen om dit verzoek in te willigen en 
’s avonds stond nagenoeg het voltallige koor te zingen voor hun koorlid, waarna ze langs zijn bed 
gingen om afscheid te nemen. 
 
Dieptepunten vindt Johannes  de sterfgevallen van de vele mannen die hem zijn voorgegaan. En 
natuurlijk is het Covid- virus niet bevorderlijk geweest voor het koor. 
 
 



Het mannenkoor heeft verscheidene optredens en concerten op haar naam staan, daarbij 
achtereenvolgens begeleid door de organisten Jan Wubbema, Gjalt de Jong en Sjaak de Wind.  
Daan van Wieren was de eerste dirigent. Na hem namen Jan Wubbema, Wim Bos, Jan Werkman en 
Edwin Velvis het dirigeerstokje over.  
 
Als het aan hem ligt, bestaat het koor - dat momenteel nog 32 leden telt- nog minstens 51 jaar, want 
hij is nog steeds een enthousiast zanger. We wensen hem, Riepko en alle andere leden van het koor 
nog jaren zangplezier toe. 
 
 

                                                                                                                                    
 

 
Prachtige expositie Vissersvrouwen in Visserijmuseum 
 
Sinds 8 april is er een expositie over Vissersvrouwen in het Visserijmuseum te bezichtigen. De 
expositiecommissie bestaande uit voorzitter Berend Zwart, Frieda Buitjes, Albert Buursema en Egbert 
Stoutmeijer is er weer in geslaagd om - met de gewaardeerde hulp van de hard werkende  
Onderhoudscommissie - een boeiende expositie samen te stellen.  
 

Vier thema’s 
Aan de hand van geschreven beeldmateriaal en van audio/ visuele hulpmiddelen worden vier facetten 
van het leven als vissersvrouw op heldere wijze belicht.  
 

Frieda leidt ons rond en vertelt: ”Normaal 
gesproken gaat het altijd over de visserij en 
de vissers, maar de visser kan niet zijn bedrijf 
uitoefenen als zijn vrouw er niet achter 
staat, want die moet thuis alles regelen. De 
vissersvrouw had en heeft dus een uiterst 
belangrijke functie. Vandaar dat we nu de  
insteek vanuit de vrouwen hebben 
genomen. 
Aan de hand van de vier items: Lief en leed, 
Familie, Thuis en Werk in de visserij, 
vertellen tien Zoutkamper vissersvrouwen 
van verschillende generaties over het leven 

van een vissersvrouw. Er is gekozen om verschillende generaties aan het woord te laten, om te laten 
zien hoe de vrouwen er vroeger en hoe ze er nu mee omgaan, want de tijden zijn veranderd.” 
 

Lief en leed 
“Er is ook bewust gekozen voor het item Lief en leed om te laten zien, dat er niet alleen in vroegere 
tijden werd gerouwd om de dood van een visser. Want: ineens is je man er niet meer, hoe nu verder?” 
Alle verhalen zijn te volgen via een groot scherm en met hoofdtelefoons. Daarbij hangen de 
trouwfoto’s, want “als je met een visser gaat trouwen, krijg je het bedrijf erbij.” 
 
 



Dagelijks leven 
Verder is er aandacht voor de inrichting van 
de huisjes, zijn er foto’s van het dagelijkse 
leven van de vrouwen, is er een vitrinekast 
met door vissers meegenomen souvenirs uit 
verschillende landen, zien we huismiddeltjes, 
visserstruien, allerlei andere zelfgemaakte 
kleding,  rouw- en trouwdracht en zelfs een  
tafelkleed van geboet netgaren. 
 
 
 

 

 
Uitgebreid 
Een uitgebreide stamboom van het geslacht Bol beslaat een hele wand. Enkele bekende dames uit het 
geslacht worden extra belicht, zoals de zieneres Meldine en juffrouw Dien, die later hotel van der Werff 
op Schiermonnikoog erfde. 
En natuurlijk is er aandacht voor de garnalenkoningin. Dat en nog veel meer is te zien, te lezen en te 
beluisteren in de uitgebreide tentoonstelling die beslist een kijkje waard is voor toeristen, maar in de 
allereerste plaats voor de Zoutkamper bevolking zelf. 
 

 
 

 

Gedegen product 
Er gaat heel wat werk aan vooraf, voordat een tentoonstelling er staat. Er wordt in augustus al een 
onderwerp gezocht en vervolgens zoekt de commissie in alle hoeken en gaten naar informatie en naar 
alles wat maar met het onderwerp samenhangt. Er wordt  een professionele filmer in de arm genomen, 
want de commissie wil kwalitatief goed materiaal laten zien. “Het moet een gedegen product worden, 
want we willen het aantrekkelijk houden voor het publiek”, vertelt Frieda. Omdat ze willen meegaan 
met de tijd wordt er ook gebruik gemaakt van de modernste middelen. Ook maken ze gebruik van een 
vormgever om van het plaatje één geheel te maken.  
 
En dat is gelukt, dus Zoutkampers: ga en geniet.   
 
 
 



Nieuw in Bibliotheek Leens                                              

Veel nieuwe jeugdboeken deze maand! 
Jeugdboeken A (0 - 8 jaar) 

• Mijn groene huis, een eco-boekje – Pintachan 

(AP) 

• Wat zegt de kleine krokodil op de creche – Eva 

Montanari (AP) 

• Een kommetje vol fruit – Xavier Deneux (AP) 

• Het dikke bouwboek – Franceschelli/Peskimo 

(AP) 

• Een vriendje voor Eekhoorn – Arend van Dam en 

Alex de Wolf (AP) 

• Hé, beestjes! In de tuin – Erik van Os (AP) 

• Breedbekkikker – Bernadette Vermeij en Gitte 

Spee (AK) 

• Een zee van liefde – Pieter Gaudesaboos (AK) 

• Het verlegen vogeltje- Jan Paul Schutten (AK) 

• Opruimen doe ik morgen – Merel Eykerman 

(AK) 

• Rik en zijn familie zoekboek- Liesbet Slegers 

(AK) 

• Robo-juf, Pas op! – Selma Noort (A) 

• Dit gebeurde allemaal echt – Joukje Akveld (A) 

 

Jeugdboeken B (8 - 12 jaar) 

• Max Modderman – Matt Stanton 

• Sprookjesland is van iedereen - Mari Alfoldy 

• Harry’s Tijdreizen 2 – Thago de Moraes 

• Mijn verzet – Jenni L. Walsh 

• Het teken van de banneling – Arjan Wilschut 

• Emma gaat vega – Josh Lacey 

• Camping cruel: Het boek der verdwenen 

zielen – Rik Peters en Federico van Lunter 

• Mot en de metaalvissers – Sanne Rooseboom        

 

Jeugdboeken Informatief 

• Wiskunde in je smartphone – Professor Ann 

Dooms 

• Code Rood- André Kuipers 

 

 

Volwassenen – Romantisch 

• Zoek het uit, Chloe Brown – Talia 

Hibbert 

• Het geheim van de zusters – Kate 

Morton 

• De zwarte koningin – Catharina 

Boterman 



   Grunneger houkje   
 
 
Prijs schrijfwedstrijd voor Ingeborg Nienhuis 
 
Onlangs won Ingeborg Nienhuis de eerste prijs in een Nedersaksische schrijfwedstrijd die was 
uitgeschreven door het Huis van Toal. Het thema  van de wedstrijd luidde: ’t Gele toaveltje’. De prijs 
bestond uit een boekenpakket en een dinerbon. 
 

 
 
 
Naast haar parttime baan als lerares Nederlands aan het Willem Lodewijk Gymnasium, heeft ze een 
tekstbureau en schrijft ze graag. Er ligt alweer een nieuw manuscript op de plank van deze 
getalenteerde Zoutkamper schrijfster. 
Ingeborg was zo vriendelijk het verhaal met ons te delen - waarvoor hartelijk dank - dus lees en geniet. 
 

Maank zee en laand 

Ienainen was hai weerom. Ons koamer leek nog klaainer as hai der middenien ston. Mit zien scholders 
n beetje kromd, zien vouten n endje van nkander ien hoaveloze wollen hozen en mit zien braide lief t 
waainege daglicht dat deur vensters kwam dimmend, nam hai veul van de roemte ien. Onmiskenboar 
trug was hai, en toch mos ik zoas elke keer kieken of hai t wel recht was. Of dizze grote man, mit zien 
hoar achtersteveuren op kop, dezulfde wezen kon as dij ik eerder as vrishemmelde kerel mit gekamde 
hoaren oetswaaid haar op koade. 

‘Doe bis nou weer de man ien hoes, doe hols n oogje ien t zaail. Stel mie nait teleur, jong,’ bromde hai 
mie bie zo’n òfschaaid tou. Ik zol mien best doun, dat beloofde ik hom. 

Nou sweeg mien pabbe, mor de geur dij hai verspraaidde sprak veur hom. n Bietend bouquet van 
dieseleulie, vis en sliek trok deur roemte. Mamme en buurvraauw Tjaakje hadden ons hoeske nog wel 



krekt zo goud bound. Mien mamme en buurvraauw Tjaakje trokken veul mit nkander op. Voak 
smoesten zai as ik t nait heuren mog, en din lette ik extroa goud op. 

‘Aans kon ik mie ja nait ains n lapke stof kopen veur n nij klaid,’ fluusterde mamme lestdoags, en 
buurvraauw Tjaakje stak heur dou wat tou dat zai oet heur onderklaid frommelde. 

‘Pabbe!’ raip ik blied. Hai leek mie nait te heuren, zien gedachten nog aargens bie heerns wied vot, 
zien blik griesbewolkt. 

Dit weerzain voltrok zuch haile aans as veurgoande keren. Normoal klösten wie noa t heuren van 
scheepstoeter soamen noar hoaven, mien mamme en ik, om mien pabbe te zain aanmeren. Machtege 
scheepstaauwen wurp hai din om bolders bie aanlegstee. Zo gaauw as hai noar mie laggen dee en mien 
noam raip, wis ik dat zien verbond mit zee verbroken wer. Hai stapte din jenteg van boord, smokte 
mien mamme op mond en tilde mie mit n ruk op om mie hìn en weer te swaaien maank zee en laand. 
Doarnoa gaf hai mamme vannijs n smok; de allernuverste van de moekes op t dörp. 

Achter mie kwam mamme binnen. Ik draaide mie om noar heur en zag heur oetkiek verstieven. Zai hil 
stil en loerde mien pabbe aan. Nou kwam der leven ien zien ogen, zag ik dou ik mie weer noar hom 
wendde. 

‘Dag vraauw,’ zee hai òfgemeten. 

t Duurde eefkes veurdat mien mamme wat trug zee. 

‘Dag man,’ heur stem schuurde, klonk onvaast. 

Zai passeerde mie van achtern. Om mien pabbe ien aarms te kinnen valen, loofde ik, mor zai stapte bie 
hom laangs. Doar mos zai muite veur doun, omreden roemte maank hom en muur was der nait veul. 
Doulgericht tastte zai noar ain van de porseleinen hondenbeeldjes op t gele toaveltje veur t roam. Twij 
hadden wie doarvan en ik was wat benaauwd veur heur, mit heur wille loensogen en aigenwieze 
snoeten. Veur mamme t beeldje goud en wel pakken kon, draaide pabbe hom noar heur tou en greep 
heur steveg bie aarm. Mit zien vrije haand griste hai t aander hondenbeeldje van t toaveltje en hil t 
hoog boven zien kop. Der vlamde wat oet daipste wereldzeeën ien zien oetkiek. Mien aangeboren 
bliedschop om hom weer te zain betijde. Was ik nog aal de man ien hoes? 

Ien gedachten zag ik botter hoaven binnenvoaren. Aan boord mien pa; mien échte pa, en nait dizze 
kwoaie kerel mit wel ain hom morzo omwizzeld haar. Dat kon best, der kwamen en gingen ja zoveul 
kerels over ons drumpel. Dou ik lestdoags op n mörgen deur bovenmeester noar hoes stuurd wer om 
raauwranden onder mien noagels vot te bounen, trof ik der nog ain ien ons keuken. Hai droug nette 
klaaier en schikte krekt zien das. Mien mamme droug gain schoet en keek verhilderd dou zai mie zag, 
herpakte heur en stelde dij man veur as ome Gerrit. Pabbe en hai haren hikhakkerij, vertelde zai 
soavends, ook al pebaaierde zai moraal om breuk te liemen. t Zol dus mor beter wezen as ik tegen 
gainain zee dat ome Gerrit hier touholden haar. 

‘Nou mostoe es eefkes kieken wat ik hier heb, jong!’ raip mien pabbe. Hai bleef mien mamme 
aankieken mit n kop vol störm, al richtte hai t woord tot mie. 

‘Zukse porseleinen beeldjes oet Engelaand jong, waistoe hou of dij neumd worden?’ Mien pabbe prout 
nooit haarder as neudeg; ik wis nait wat of ik zeggen mos. t Kwam mie dernoar veur dat zien bosschop 
mie hail nait gol. Wat mos hai mit dij lèlke hondjes? Ik begreep al nooit woarom dij op t gele toaveltje 
stonden; t ainegste nuvere meubel ien ons hoeske. 



Mien mamme pebaaierde mit heur lösgekregen haand zien aarm noar beneden te sjorren en piepte: 
‘Siert, asjeblieft.’ 

‘Hoerenhondjes!’ bulderde hai. Mien mamme kromp ien nkander. 

‘En wais woarom dij zo haiten, jong?’ Ik ston doar riddersloagen, doodsbenaauwd dat hai mien mamme 
mit dat beeldje op kop haauwen zol. Zai trilde, terwiel dat zai heur aan zien vouten wurp. Heur 
schraiwen wer slimmer, woardeur mien pabbe zien stemvolume nog es meer aanzette. 

‘As dij hondjes zin hebben om te speulen, din goan zai mit heur snoeten noar t roam zitten. Persies 
zoas dizze beeldjes hier krekt stonden, begrips wel?’ Veur zien doun spuide hai n wotterhoos aan 
woorden. 

‘En nou vertelde buurman, dat is buurvrouw Tjaakje heur kerel, n grappeg verhoal…’ Mien mamme 
schudde mit kop. 

‘t Ging over mamme. En t ging over dizze hoerenhondjes…’ 

Mien mamme liepte mit n laange oethoal, nou ook mien pabbes stem brak. 

Ik durfde mien blik nait van t hondenbeeldje ien mien pabbes haand òf te wenden, omreden ik begreep 
dat mien mamme hiernoa nooit meer de nuverste van alle moekes op ons dörpke wezen zol. 

Ingeborg Nienhuis, eerste pries Nedersaksische schriefwedstried ‘De gele taovel’ 

 

                                                                                                                                    
 

Collectiebehoud en collectiebeheer in het Visserijmuseum 

Collectiebehoud 
Als een voorwerp in een collectie wordt opgenomen, krijgt het een andere functie dan het 

oorspronkelijk had. Een oude scheepsmotor blijft wel een gebruiksvoorwerp maar er wordt niet meer 

mee gevaren. Een voorwerp dat nog gebruikt wordt zal men repareren, en als dat te veel moeite kost 

kan dat een reden zijn om het in de schuur te zetten of weg te gooien. Er wordt niet te veel geld aan 

uitgegeven. In een museum is de oorspronkelijke functie niet meer van belang maar wel het behoud 

van wat nog resteert. In plaats van het plegen van onderhoud zal men het voorwerp behouden voor 

schade en verval zonder het object te behandelen, want je wilt het zo origineel mogelijk bewaren. Er 

wordt een optimale omgeving gecreëerd en goede bewaarcondities geschapen. De voorwaarden en 

middelen die nodig zijn voor dit behoud zijn absoluut prijzig.  

De collectie kan worden verdeeld in deelcollecties van verschillende materialen, en ieder materiaal 

vereist een eigen manier van verzorgen. Zo kunnen voorwerpen van samengesteld materiaal voor 

problemen zorgen. Van plastic weten we steeds meer, b.v. dat het schadelijk is en niet duurzaam. In 

musea wordt plastic daarom in een aparte ruimte bewaard. Papier is kwetsbaar en krantenpapier extra 

kwetsbaar. De meest gebruikte lijmen zijn niet duurzaam, ze vervallen na 50 jaar en vreten de 

oppervlakten aan die ze vast hebben gehouden. Dat is weer een feest voor schadelijke insecten, die 

op hun beurt een hele collectie kunnen aanvreten. Kortom: aan gratis verkregen voorwerpen zit 



uiteindelijk een behoorlijk prijskaartje en niet alles is houdbaar en bewaarbaar voor onze achter-

achter-achterkleinkinderen. 
 
Registratie, automatiseren, digitaliseren:  collectiebeheer 
Een collectie kan worden gebruikt voor tentoonstellingen, onderwijs, informatie en onderzoek. Een 

collectie is de basis van een museum. Daarom is het belangrijk al deze voorwerpen goed te 

documenteren en te registreren. Daartoe is er een computerprogramma ontworpen dat uit drie 

delen bestaat: een museum deel, een archief deel en een bibliotheek deel. De meeste musea hebben 

behalve voorwerpen ook vaak een stukje archief en een aantal boeken. Met dit programma kun je 

ook andere musea raadplegen en voorwerpen of archiefmateriaal in bruikleen vragen of geven. Een 

geautomatiseerde registratie biedt toegang tot afzonderlijke objecten op het moment dat je deze 

nodig hebt. 
 

De laatste tijd is digitalisering er bij gekomen, met name voor archiefmateriaal is dat van belang: 

foto’s, artikelen en documenten. Digitaliseren betekent scannen. Dat kan wanneer het materiaal niet 

kwetsbaar en niet te groot is, maar wat doe je met zeer kwetsbaar materiaal, b.v. een krant uit 1922? 

Wat doe je met grote platen en grote foto’s? Digitaliseren is niet een oplossing voor alles. Wanneer 

voorwerpen, archiefmateriaal en boeken in hetzelfde programma zijn opgenomen, kun je met  

1 zoekopdracht voorwerpen, documenten, artikelen en foto’s bij elkaar zoeken dat over hetzelfde 

onderwerp gaat. Het voorwerp, document etc hoeft dan niet meer zelf tevoorschijn worden gehaald 

en dat scheelt in verval of beschadiging door gebruik. Tenzij je het wilt tentoonstellen, dan neem je 

natuurlijk het origineel. Registreren, automatiseren, digitaliseren is dus geen doel op zich maar dient 

de medewerkers die een tentoonstelling, een educatieproject of onderzoeksproject zijn gestart. Je 

kunt niet zomaar de routekaart van het ene museum op de andere leggen, ieder museum is uniek en 

ieder museum moet een eigen routekaart hebben om aan zijn behoeften te voldoen. 

Wie wil ons helpen? 
Ondergetekende heeft zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met het ordenen en preventief 

conserveren van de collectie in het depot en in het onderhouden en preventief conserveren van de 

spullen in het vissershuisje. Zo heb ik al doende vooral kennis opgedaan van collectiebehoud. 

Van registeren en automatiseren heb ik maar een klein beetje kennis, met name het museumdeel is 

al lange tijd in gebruik, maar er is meer nodig. Voor mij is dit te veel werk erbij. Wie helpt ons met 

een routekaart voor ons museum? We hebben spullen van uiteenlopende verzamelaars die ieder hun 

eigen ordeningssysteem aan hebben gehouden, hoe brengen we dat samen in ons programma? En 

wanneer we het archiefmateriaal gaan digitaliseren, hoe brengen we dat dan onder in ons 

programma? We kunnen ondersteuning krijgen van de organisatie ‘Erfgoedpartners’ en er is al een 

aanvraag voor een cursus gedaan. Nu nog (een) enthousiaste vrijwilliger(s) er bij. Het programma kan 

vanaf iedere pc worden gebruikt, met een juiste inlogcode, dus kan er ook vanuit huis in een vrij half 

uurtje aan worden gewerkt. 

Collectiebehoud en beheer wordt altijd samen genoemd, je vormt een team, het werk overlapt, weet 

hebben van elkaars werk is belangrijk. We zijn er op de dinsdagochtend, nu met 2 personen, 

binnenkort waarschijnlijk en hopelijk met meer. Het doel is minimaal 4 personen: 2 voor behoud,  

2 voor beheer. Het werk is overigens niet aan een tijd gebonden, je kunt er op ieder moment van de 

dag mee bezig gaan en een (lange) vakantie is geen probleem. Zolang het geheel maar gaat 

functioneren, we regelmatig contact kunnen hebben en iedereen goed ingewerkt kan worden. 

Maria Berghuis 
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Zoutkamp vroeger en nu…………… 

Hoek Reitdiepskade/Schoolstraat  

 

 

 
 



Gemeentenieuws 

  

 Afval |  

Extra leging groene container? Meld het aan. Door de oplopende temperaturen kan de inhoud van uw 
groene container meer gaan ruiken. Daarom kunt u van mei tot en met oktober uw groene container 
extra laten legen. Heeft u veel groente-, fruit- of tuinafval en last van de geur? Dan kunt u zich 
aanmelden voor deze service. Wij legen uw container dan ook in de tussenliggende week. Deze service 
is gratis. Wel aanmelden! Vorig jaar namen de chauffeurs nog wel eens groene containers mee die aan 
de weg stonden maar niet waren aangemeld. Aan het eind van de route lukte dat vaak niet meer omdat 
de vuilnisauto dan al te vol was. We vinden het belangrijk om iedereen dezelfde, duidelijke service te 
bieden. Ongeacht of u aan het begin of aan het eind van de route woont. En we vinden een efficiënte 
route ook nodig. Dan maakt de vuilnisauto geen onnodige kilometers. Daarom worden alleen groene 
containers geleegd die zijn aangemeld. Aanmelden voor een extra leging van uw groene container kan 
heel eenvoudig via https://hethogeland.nl/ afval/extra-ophaalronde-gft-afval. Aanmelden kan tot 
twee werkdagen voor de ophaaldag. Als bijvoorbeeld maandag de ophaaldag is, dan kan aanmelden 
nog op de donderdag er voor. Heeft u geen internet? Bel ons dan, op 088-345 8888. 

 Verleende vergunning  

Burgemeester en wethouders hebben op 3 mei 2022 een besluit genomen over de aanvraag voor het 
bouwen van loodsen op de locatie Strandweg 15 in Zoutkamp. De vergunning is verleend. 

De gemeente Westerkwartier heeft op 25 april 2022 een besluit genomen op de aanvraag met 
zaaknummer Z202200870 voor het aanleggen van een fiets-/ loopbrug op locatie Nittersweg 8 in 
Lauwerzijl. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen: 

Aan Katan Feurewerk GmbH hebben wij een ontbrandingstoestemming op grond van het 
Vuurwerkbesluit verleend voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Hunsingoweg te 
Zoutkamp. Het vuurwerk zal plaatsvinden op 4 juni 2022 op enig tijdstip tussen 23:00 en 23:30 uur. 

De Burgemeester heeft op 19 april 2022 een besluit genomen over de aanvraag voor het organiseren 
van een BB-toernooi op 17 en 18 juni 2022 op de locatie Beatrixstraat 21A in Zoutkamp. De 
vergunning is verleend. 

 Ontheffing 

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Waterschap Noorderzijlvest ontheffing verleend 
voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaats van otter en 
meervleermuis, vanwege het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp, waarbij de Hunsingosluis 
omgebouwd wordt tot een schutsluis en het gemaal H.D. Louwes verplaatst zal worden.  

   



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  

Mei 2022 
maandag 23 mei gft-afval 
maandag 30 mei restafval 
dinsdag 31 mei gft-extra 

Juni 2022 
zaterdag 4 juni gft-afval 
maandag 13 juni restafval 
dinsdag 14 juni gft-extra 
maandag 20 juni gft-afval 
maandag 27 juni restafval 
dinsdag 28 juni gft-extra 

Juli 2022 
maandag 4 juli gft-afval 
maandag 11 juli restafval 
dinsdag 12 juli gft-extra 
maandag 18 juli gft-afval 
maandag 25 juli restafval 
dinsdag 26 juli 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  
 

 



 

 

 
 



 
 


