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Nu in De Schudzeef: 
 

    Nog een keer: vrijwilligers gevraagd  
 

    Nieuws van Dorpsbelangen 
  

    Verslag van de spelweek en de Dag van de Lauwers 
 

    Interview met burgemeester Bolding 
 

    Don Mellema 100 jaar  
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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, Atelier ZK2 Kunst&Cadeau, Bakkerij en 

Lunchroom De Zilte Bries, Ben Elsinga autocleaning, Bootverhuur Zoutkamp, Cafetaria ’t Centrum,  

Cafe & Partycentrum De Kegel, Claudia de Boer- voetverzorging, Dieverdoatsie, Dorpsbelangen 

Zoutkamp, Fietsverhuur Zoutkamp, Garnalenafslag Zoutkamp, Hair2hair, Heidema-Medendorp Fonds, 

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, Restaurant ZK86, Restaurette Schierzicht, 

Robersum, Smit Food, Spar Bergstra, Uitvaartvereniging De Laatste Eer, Van Smaak maaltijdservice, 

Vishandel van der Heide, Visser Auto Service. 



 

Voorwoord 
 
’t Is weer voorbij, die mooie zomer… 

Zo luidt de titel van een liedje van Gerard Cox, uit 1973. Feit is, dat de herfst inmiddels zijn intrede 

heeft gedaan en dat we, wat het weer betreft, inderdaad een mooie zomer achter de rug hebben. In 

het dorp vonden verscheidene leuke zomeractiviteiten plaats, waar u kennis van kunt nemen in deze 

alweer vijfde editie van de Schudzeef . 

Hot news is natuurlijk de komst van de grote aantallen asielzoekers  tegenover de kazerne. We hebben 

burgervader Henk Jan Bolding geïnterviewd over deze belangrijke gebeurtenis.  

We besteden ook weer aandacht aan de school, de bieb en aan de verenigingen, waarvan een aantal 

kampen met een tekort aan vrijwilligers. Ingeborg Nienhuis  publiceert een verhaal uit haar nieuwste 

boek in ons Grunneger houkje.  We hebben weer een gesprek gehad met nieuwkomers in ons dorp en 

we hebben toeristen gevraagd naar hun ervaringen met Zoutkamp. 

De nieuwe eigenaresse van Ons Washoek vertelt over haar beroep en Peter Bouma vertelt over het 

zijne. Kees en Jannie Mollema vertellen over hun jaren in Zeeland en hun terugkomst in Zoutkamp. En 

natuurlijk zijn er weer foto’s en verhalen over vroeger. Dit en nog veel meer vindt u in onze 

herfsteditie.  

We hebben weer met veel enthousiasme ons best gedaan om de krant te vullen met verhalen en hopen 

dan ook dat u de krant met plezier leest. Dan is ons doel bereikt. En…heeft u zelf iets te vertellen over 

vroeger of nu? Bent u zelf terug van weggeweest, of wilt u iets vertellen over uw beroep, uw hobby , 

over vroeger of over iets anders? Vertel het ons en neem contact met een van de redactieleden op. 

Als er een mooi verhaal in zit, komen wij graag bij u langs. 

De volgende Schudzeef komt eind november uit en zal natuurlijk grotendeels gaan over de activiteiten  

in december. Vandaar onze vraag aan verenigingen en andere instanties die iets in deze maand 

organiseren: mail of bel  tijdig uw activiteiten  door, zodat we erop in kunnen springen en een mooie 

feestmaand-uitgave kunnen verzorgen. 

Hartelijke groeten van de redactie  

 

                                                                                                                                    
 
Gevonden en gevraagd: vrijwilligers 
 
In de vorige krant vroegen Zeester, de Oude Kerk en het Visserijmuseum om vrijwilligers. 
 
Voor het Visserijmuseum hebben zich inmiddels twee mensen aangemeld. Zij verrichten archief-
werkzaamheden of gaan hier binnenkort mee aan de slag. Er zijn echter nog meer vrijwilligers nodig. 
Zie hiervoor de oproepen op de volgende pagina’s. 
 
Stichting de Oude Kerk en SV Zeester hebben nog geen aanmeldingen gehad, vandaar een herhaalde 
oproep. Ook de speeltuinvereniging vraagt om hulp bij het schoon en netjes houden van de speeltuin. 
Wie heeft tijd over? Aarzel dan niet en help ze uit de brand! 
 
 



Het visserijmuseum vraagt een vrijwilliger voor het beheer van de computers 
 
Wij zijn in het bezit van 2 computers en een laptop. De vrijwilligers die met deze apparaten werken, 
kunnen meestal met de programma's overweg, maar problemen met de computer lossen wij niet op. 
Ook voor beveiliging, updates en andere vragen die naar voren kunnen komen moeten we bij iemand 
terecht kunnen. De klussen zullen doorgaans op oproep zijn, en een afspraak kan gemaakt worden op 
de tijden die de beheerder  en de aanvrager het beste uit komen. Zomaar eens binnen lopen en 
kijken hoe de zaken op de pc er voor staan kan overigens geen kwaad. Het is belangrijk dat degene die 
zich meldt, bij onze vragen op redelijke en afzienbare termijn ons kan helpen.  
 
Mail ons of bel: info@visserijmuseum.com   0595-401957 
 
Ik ben er op de dinsdagochtend, voor meer informatie kun je dan bellen.  
Maria Berghuis 
 
 

                                                                                                                                    
 

 

Stichting Oude Kerk Zoutkamp 

 

Vrijwilligers gezocht voor de Stichting Oude Kerk Zoutkamp 

Activiteiten vrijwilliger  

–  

Ben jij een creatieveling die barst van de ideeen en lijkt het jou leuk, om te brainstormen over leuke 

activiteiten die plaats kunnen vinden in de “Oude Kerk “ alsmede  dit  ook te organiseren in 

samenwerking met het bestuur? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Algemene vrijwilliger 

 –  

Er is altijd van alles te doen in en om de kerk en vele handen maken licht werk. Heb jij af en toe wat 

uurtjes over en zin om ons te helpen met algemene klusjes (denk bijvoorbeeld aan onkruid wieden 

van het pad, de vlaggenmast schoonmaken, meubilair klaarzetten of koffie schenken) dan is dit 

wellicht wat voor jou. 

Draag jij graag je steentje bij en heb je interesse om het bestuur van de Stichting Oude Kerk 

Zoutkamp te ondersteunen als vrijwilliger? Meld je dan nu aan via:  

 info@oudekerkzoutkamp.nl 

Wij kunnen je hulp goed gebruiken 



 

Speeltuin-nieuws  
 

De speeltuin is er alweer een tijdje en wat wordt er goed en veel gebruik van gemaakt! 

 

Enige tijd geleden hebben wij bij u allen een formulier in de bus gedaan met de vraag om donateur te 

worden. En dan vraagt u zich misschien af: wat doen ze nu zoal van dat geld? Buiten het gebruikelijke 

onderhoud willen we 2 keer per jaar een activiteit organiseren voor de kinderen. Daar zijn we voor de 

vakantie mee begonnen, met een waterspektakel-middag, met levend sjoelen en waterglijbanen etc. 

Wat hebben we genoten, het  weer was heerlijk, er was water en er waren blije gezichtjes! 

 

Naar onze mening mist er nog een speeltoestel voor de jongere kinderen, dus die willen we graag  

aanschaffen. Degene die nog geen lid is en dat wel graag wil worden, kan mailen naar 

speeltuinderegenboog@gmail.com  

Aangezien ons budget niet toereikend is om mensen in te huren voor het netjes houden van de 

speeltuin, zoeken we  mensen die af toe met ons samen in de lente/ zomerperiode mee willen helpen 

met het tuinonderhoud. 

Wie gaat helpen om de  kinderen lekker te laten spelen in onze mooie, nette speeltuin?  

Groeten van het speeltuin bestuur:  Petra, Bjorn, Ellen, Linda en Ester 

 

                                                                                                                                    
 
VV Zeester zoekt  vrijwilligers 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Heb jij zin om de handen uit de mouwen te steken 
rondom het veld, een wedstrijd te fluiten, het dameselftal te trainen of om een kantinedienst te 
draaien??? Het kan bij v.v. Zeester. 
Neem contact op met secretariaat@vvzeester.nl  06-30587039  of kom langs op het sportveld. 
 



 

Samen Winterwelvaart beleven? 

 
Het Visserijmuseum is gevraagd om op 10 december in Zoutkamp weer 
Winterwelvaart te  organiseren.  Winterwelvaart is een maritiem evenement in 
stad en provincie Groningen. In het weekend van 16 t/m 18 december sluit Winterwelvaart af met een 
driedaags evenement langs het Hoge- en Lage der Aa ‘ien Stad’.  
 
Voor corona was er op meerdere plaatsen in de provincie een Winterwelvaart. Een hele dag of 
weekend. Zoutkamp is jarenlang van de partij geweest omdat het hele maritieme plaatje past bij de 
sfeer van Zoutkamp. Ook dit  jaar zou het mooi zijn als we op 10 december mee zouden kunnen doen 
als vissersplaats Zoutkamp. De andere locatie in de provincie is werf Wolthuis in Sappemeer. 
 
We weten dat vrijwilligers van het Visserijmuseum bereid zijn mee te doen om een deel van de 
organisatie op zich te nemen. Maar nog leuker is om dit samen te doen in een brede samenwerking 
met mensen uit het dorp die dit soort evenementen een warm hart toedragen. Daarnaast krijgen we 
ondersteuning van de overkoepelende organisatie uit Groningen. 
 
Het organiseren van een dergelijk evenement vraagt veel inzet. De vrijwilligers van het Visserijmuseum 
kunnen het niet alleen, daarom vragen wij u ons te helpen om er samen  weer een mooi evenement 
van te maken. Ook uw ideeën zijn meer dan welkom.  
 
Wacht niet tot u gevraagd wordt, want dat hebben we bij deze gedaan! Samen maken we er  een 
mooie Winterwelvaart van. 
 
U kunt zich opgeven: 
Persoonlijk: bij het Visserijmuseum  
Telefonisch: 0595-401957     
Email: info@visserijmuseum.com  

 
 

                                                                                                                                    
 

Berichtjes / bedankjes 

 

 
 

Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor alle kaartjes en steunbetuigingen voor en na het 
overlijden van onze lieve man, broer, zwager, bonusvader en oom 

 
Jacob Homan 

 
                                        Zoutkamp:        Annie 

           Mark, Esther             
           Dennis 
           Familie Homan 

 



 

                    

 

 

 

               

 



 

 

 

 

 



Nieuws van Handelsvereniging Zoutkamp 

We willen net als vorig jaar een lichtweek organiseren. Dit willen we houden van zaterdag 17 december 

tot en met vrijdag 30 december. 

Dit jaar willen we graag met thema's gaan werken. Welk thema? Dat mag de straat zelf bepalen. 

Voor de mooiste straat is er een prijs beschikbaar. 

We hopen dat alle straten meedoen en dat Zoutkamp deze 2 weken prachtig verlicht is. 

Handelsvereniging Zoutkamp 

 

                                                                                                                                    
 

Oproep 

Een groepje vrijwilligers van de Noorderschans heeft het idee opgevat om op 7 december weer een 

mini-kerstmarkt op te zetten in het ontmoetingscentrum van de Noorderschans. 

Heeft u kerstspullen over en andere leuke spulletjes voor de verkoop of zijn er mensen die 

bijvoorbeeld sokken, dassen en dergelijke willen breien of iets lekkers willen bakken, meld u aan bij : 

Trijn Zijlstra  402153   

Gerda van Dam  439578   

Coba Nauta   401659   

Jannie Mollema   439797    

 

P.S. Doe een belletje en we halen het bij u op. 

 

                                                                                                                                  

 
Nieuws van het Ontmoetingspunt 
 
In de zomer is het rustig in het Ontmoetingspunt, we komen alleen nog samen op de koffieochtenden 
en eens per maand is er de eettafel. 
Wel zijn we met elkaar een visje wezen eten bij Postma. Dit was weer zeer geslaagd en heel gezellig. 
  
Na de zomer hopen we iedereen  weer te kunnen begroeten, om te beginnen op de wekelijkse 
koffieochtenden. Deze zijn van maandag- t/m donderdagmorgen, vanaf 9.30 tot 11.00  uur. 
De eettafel is er elke laatste woensdag van de maand. De maaltijden worden nu verzorgd door de  
ZK 86. 
  
Het maken van een herfststukje vindt plaats in het laatst van oktober. Er wordt tijdig een flyer 
opgehangen en de opgave is in het Ontmoetingspunt, of bij Lies Visser:  0595 401843. 
  
Het maken van kaartjes begint ook weer op maandagmiddag 5 september in het Ontmoetingspunt. 
We beginnen om 13.00 uur. 



De stoelgymnastiek voor ouderen begint weer op 16 september en wordt gehouden van 9.30 tot 
10.15.uur.  Hierna is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie/thee. Mocht je een keertje 
een les willen meemaken dan is dat een proefles en deze is gratis. 
Een enthousiaste deelneemster vertelt: ”Ongeveer 10 tot 15 dames komen op de vrijdagmorgen  
bijeen onder leiding van Wies de Boer. Op de stoel en staande achter de stoel doen we dan oefeningen 
die echt goed voor ons zijn en niet te veel van ons vragen. Na die tijd drinken we even koffie en kletsen 
we lekker even bij. Het is goed, gezellig en goedkoop, dus kom erbij en laat je niet weerhouden door 
de prijs. De kosten bedragen slechts 2 euro per keer en een voor een kopje koffie betaal je 50 eurocent. 
Van harte welkom.”  
  
Iedereen is van harte welkom bij onze activiteiten, dus hopelijk tot ziens in het Ontmoetingspunt. 
  
Het bestuur 
 

                                                                                                                                    

 

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  

Zaterdag 24 september De Kegel Super gezellige Bingo-avond 

Zaterdag 1 oktober De Kegel Hollandse avond - Live muziek -  John de Bever,  
Lytse Hille & Danique 
 

Zondag 7 oktober Nieuwe Kerk 
Zoutkamp 

Top 2000 kerkdienst - m.m.v. Rockband Grace - 
voorganger Ds. Gerard Rinsma - aanvang 16:30 
uur/kerk open vanaf 15:45 uur 
 

Vrijdag 21 oktober 
 

De Kegel Super gezellige Bingo-avond 

Zaterdag 5 november De Kegel Zoutkamper Party Time - Live muziek - Band 
Black Velvet 
 

Zaterdag 19 november De Kegel Super gezellige Bingo-avond 
 
 

                                                                                                                                    

Even lachen  

 Kleinzoon wil graag weer bezoek van opa en oma. Op de vraag van welke opa en oma hij 
bezoek wil ontvangen antwoordt hij: "Opa en oma Smarties". 
 



 

Spelweek Zoutkamp 2022 

Hallo allemaal,  

Spelweek 2022 zit er weer op helaas, maar wat was het een leuke week . 

Maandagavond zijn we gestart met een optocht door het dorp. Onder begeleiding van muziek en 

verklede vrijwilligers werd de sliert kinderen (en ouders 😉) steeds langer en langer.  

Dinsdag gingen we hutten bouwen.  Wat werd er weer hard met hout gesleept, getimmerd en gezaagd. 
Het was weer zweten geblazen en dit kwam niet alleen door het harde werken, maar ook door de 
warmte. Het bestuur besloot het programma aan te passen naar het warme weer en dat betekende 
veel waterspelletjes.  

 

Woensdag. Groep 1 t/m 4 ging verder met waterspelletjes. De zeepbaan was erg populair. In 

combinatie met de kleine zwembadjes was er verkoeling genoeg. Groep 5 t/m 8 ging achter de dijk  op 

het strandje suppen (suppen; op een soort surfplank staan en dan met een paddel je voorwaarts 

bewegen)  en kanoën.   

 

 



Donderdag. In de ochtend zijn we meteen gestart met een speurtocht. Daarna zijn we de stormbaan 
overgegaan. Ook kon er geschminkt worden. Daarnaast hadden we nog de zeepbaan en een zwembad 
om te zorgen voor de nodige verkoeling. Na een korte pauze zijn we om 1700 uur gestart met de BBQ. 
Tussen het eten door was er muziek en natuurlijk was er de ‘photo boot’ (dit is een fotohokje waar de 
kinderen verkleed leuke foto’s kunnen laten maken). Dit laatste fenomeen is al jaren een groot succes. 
Als afsluiting hebben we een color-run gedaan. We zagen de prachtigste kleurencombinaties voorbij 
komen.  

 

 

 

Vervolgens had groep 8 nog een avond/nacht programma. Binnen 1 uur werden er een damestent en 
een herentent uit de grond gestampt. Na een wandeling in het donkere bos en een kussengevecht in 
de speeltuin zijn we gaan slapen. 

Vrijdag. Ontbijt met groep 8 en daarna de grote schoonmaak, met dank aan iedereen die hierbij heeft 
geholpen. 

Wij, als bestuur, kijken terug op een zeer geslaagde spelweek. Alle ouders en vrijwilligers bedankt voor 
jullie hulp en support. Ook alle sponsoren bedankt want ook door jullie wordt dit mede mogelijk 
gemaakt. Mochten wij iemand zijn vergeten om te bedanken bij deze: dankjewel. 

Tot volgend jaar!!!!! 

 

 



Dag van de Lauwers vraagt om een vervolg 
 
Zon, water, muziek en diverse activiteiten zijn dé ingrediënten voor een feestje. Zaterdag 3 september 
was er volop vertier in de zeven dorpen aan grensrivier de Lauwers. De Dag van de Lauwers werd prima 
bezocht en een tweede editie kan bijna niet uitblijven. 
 
De ambassadeurs van Gerkesklooster/Stroobos, Visvliet, Burum, Pieterzijl, Munnekezijl, Lauwerzijl en 
Zoutkamp sloegen de handen ineen met als doel het gebied rond de Lauwers onder de aandacht te 
brengen van zowel de eigen inwoners als belangstellenden en toeristen uit de noordelijke provincies. 
Dit slaagde perfect, aangezien de veertien boten die over de Lauwers voeren steeds goed waren 
gevuld. Voor € 5,00 kon men de hele dag opstappen en varen. 
   

 
 

Om 10.00 uur werd in alle dorpen de dag geopend met een korte toespraak. Rond dat tijdstip stonden 
de eerste mensen al in de rij voor het kopen van een bootkaartje. Ieder dorp had zijn eigen thema. In 
Gerkesklooster/Stroobos was er aandacht voor de historie van het dorp. De monniken die daar in het 
klooster woonden, gaven vorm aan een groot deel van het gebied. In Visvliet was de kerk geopend en 
kon de Eise Eisinga Droomtocht worden gelopen. Er waren diverse activiteiten rond de haven van 
Burum en molen Windlust draaide volop. Pieterzijl bracht veel muziek en een schilderworkshop langs 
het water. De markt op het eiland van Munnekezijl werd druk bezocht en in Lauwerzijl was er veel 
aandacht voor het vroegere boerenleven. In Zoutkamp stond uiteraard de geschiedenis van de visserij 
centraal. 
 
Tot ver na 18.00 uur voeren de sloepen over de Lauwers om de passagiers terug te brengen naar hun 
opstapplaats. Dat was zeker geen straf, want ze zaten heerlijk in het zonnetje. Volgens Jan Bakker van 
de organiserende Stichting Gastvrijheid aan de Lauwers was het bestuur onder de indruk van het 
enthousiasme en de gezelligheid. Hij complimenteerde de dorpen die een mooie en gevarieerde 
invulling aan deze dag gaven. 
 

Gezien de reacties van het publiek is er ruimte voor 
een vervolg. Meerdere mensen waren van mening 
dat dit niet beperkt hoeft te worden tot één dag per 
jaar. De rivier de Lauwers, de aanliggende dorpen en 
het landschap bieden nog voldoende verborgen 
schatten om te ontdekken. 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 Nieuws van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp              
 

 

De mooie zomer is weer voorbij. De eerste dagen van september waren ook nog zonnig en dat is een 
mooi cadeau. Dat het een mooie zomer was, hebben we kunnen ervaren. Er werd veel gebruik 
gemaakt van het strand en in het dorp waren steeds veel toeristen wat ten goede kwam aan winkels, 
museum en horeca. 
 

Zeg het met bloemen 

U heeft het vast wel gezien, de straten in de haven en bij de winkels zijn dit jaar voor de eerste keer 
opgefleurd met zogenaamde hanging baskets; mooie zomerse bloemen in bakken aan de 
lantaarnpalen. Deze zijn gefinancierd uit het Dorpsbudget van de gemeente en door onze Vereniging. 
Voor het volgende jaar zoeken we nog sponsoren voor nieuwe bloemen, de bakken zijn van ons. 
 

Dag van de Lauwers 

Op 3 september j.l. is de dag van de Lauwers georganiseerd. Ieder dorp langs de rivier had er zijn eigen 
invulling aangegeven. In Zoutkamp waren er onder andere oude ambachten en muziek. Verbindende 
factor waren de bootjes waarmee bezoekers van plaats naar plaats konden varen. Mede door het 
prachtige, zonnige weer werd het een hele mooie dag. Er komt zeker een vervolg. Elders in de 
Schudzeef treft u een uitgebreid verslag. 
 

Verlichting 

In een paar straatjes in het oude centrum staan geen groene nostalgische lantaarnpalen,  maar 
moderne grijze. Het gaat om totaal vijftien stuks. We willen deze graag vervangen door de mooie 
groene, zodat het een eenheid vormt. De gemeente zegt er geen geld voor over te hebben. We zijn 
bezig om dit toch voor elkaar te krijgen door middel van sponsoren. 
 

Schotbalkhuisjes 

Over de slechte staat van de schotbalkhuisjes en de beide dijkcoupures zijn we nog steeds met de 
gemeente in gesprek om deze op korte termijn te herstellen. Helaas is ook hiervoor waarschijnlijk 
geen geld beschikbaar. Terwijl zowel de gemeente als de provincie toerisme hoog in het vaandel zegt 
te hebben, merken we er op dit vlak niks van. Misschien moeten we dit zelf ook maar oppakken om 
financiering te krijgen. Misschien zijn er lezers die hiervoor tijd beschikbaar willen stellen? 
 

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp 

De realisatie en organisatie van de Waterwerken gaat in volle gang door. Inmiddels is men al tot een 
definitief ontwerp gekomen. Het zal nog even spannend worden, als de financiën binnenkort nog eens 
tegen het licht gehouden worden. Het zal niemand ontgaan zijn, dat ook hier prijsstijgingen in de bouw 
en materiaalkosten zwaar op de begroting zullen drukken. Tot zover nu bekend is, zijn er nog geen 
koppelkansen afgevallen en we hopen dat dat ook zo blijft. 
 
Inloopmiddag/avond 

Om u te informeren, organiseren het waterschap, de gemeente en de provincie op 22 september 2022 
weer een inloopmiddag/avond in Zoutkamp. Ze laten de definitieve ontwerpen zien van gemaal, sluis, 
fietsbrug Reitdiepsluis en de koppelkansen van de gemeente. Daarnaast zullen ze zaken gaan uitleggen 
ten aanzien van fietspad N388, planning, fasering uitvoering, restauratieplan Hunsingosluis enz. De 
inloopmiddag/avond is van 15.00 -20.00 uur in de Nieuwe Kerk te Zoutkamp. Iedereen is van harte 
welkom. 
 
 



Naam nieuwe Gemaal 

Zoals wellicht bekend zal het nieuw te bouwen gemaal ook een nieuwe naam moeten hebben. Het 
waterschap heeft daarover onder andere contact gehad met de heer Buursma. Er zijn nu twee namen 
bekend die meegaan in de uiteindelijke verkiezing. Te weten Gemaal Hunsingo en Gemaal De 
Soltcamp. Men wil eigenlijk nog een derde naam toevoegen, zodat dan uiteindelijk iedereen de 
gelegenheid heeft om een stem uit te brengen op één van deze drie namen. Hoe het kiezen gaat 
plaatsvinden, wordt nog nader uitgezocht. Hierover zal later meer bekend worden. Om nog aan een 
derde naam te komen heeft men contact gehad met de school in Zoutkamp (SWS Zoutkamperril). De 
juf van groep 7/8 gaat hier een les aan wijden, in de hoop dat de kinderen met een goede suggestie 
van een naam voor het nieuwe gemaal komen zodat deze als derde naam toegevoegd kan worden. 
Wordt vervolgd. 
 

Wachtkamer asielzoekers Zoutkamp 

Nabij Zoutkamp is sinds zaterdag 10 september een wachtkamer geopend voor asielzoekers. Mensen 
die zich aanmelden in Ter Apel, gaan naar de wachtkamer en als ze aan de beurt zijn voor de procedure 
gaan ze weer verder en komen ze hier niet weer. Het gaat om maximaal 700 personen en niet langer 
dan 6 maanden. Op vrijdag 9 september was hierover ook een informatieavond.  
 

Als bestuur waren we behoorlijk overdonderd door de aankondiging van de gemeente, de plotselinge 
aandacht van de pers en de verscheidenheid aan meningen en aannames van mensen. We voelen ons 
door de gemeente niet serieus genomen in de manier waarop dit is aangekondigd en ook niet in de 
manier waarop het proces is gegaan na de aankondiging. We hebben geen enkele invloed maar 
moeten het wel zien op te lossen. De druk op de (vrijwillige!) lokale bestuurders is hierdoor enorm, de 
gevolgen voor veel lokale ondernemers niet veel minder. 
Op aandringen van Vierhuizen en Zoutkamp is er meer politie zichtbaar op straat. Er is een mobiele 
politiebus voor informatie, vragen en meldingen. Er is aangegeven door de gemeente dat wij weten 
waar die staat, dat is niet zo. Er is een extra politieauto in het gebied aanwezig en 2 boa’s.  
 

De gemeente, het COA en de politie hebben gekozen om de gevolgen van de grote groep asielzoekers 
aan te kijken en te reageren als het mis gaat. Wij vinden dat een laks beleid waarbij het risico bij de 
bevolking, maar ook bij de asielzoekers wordt neergelegd. Er wordt bijvoorbeeld amper gereageerd 
op de tientallen wandelaars op de N361, terwijl dit bijzonder gevaarlijk is voor elke weggebruiker.  
We houden de gemaakte afspraken nauwlettend in de gaten en proberen ook de incidenten bij te 
houden en eventueel aan te kaarten bij de gemeente. Er is een nummer beschikbaar waarop zaken 
direct bij het COA gemeld kunnen worden. Ons advies is om dat niet te doen, het COA is geen 
betrouwbare partner. Neem liever contact op met ons of direct met de politie.  
 

Onderhoudswerkzaamheden N388 

In de week van 26 september gaat de provincie Groningen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan 
de N388. De N388 (Panserweg) wordt hiervoor 5 dagen volledig afgesloten vanaf de Brug 
Hunsingosluis tot het kruispunt met de Hoofdstraat-Menneweersterweg. Het gaat om 
spoedreparaties, deze moeten voor de winter worden uitgevoerd. 
 

 



 

Ondernemers in de schijnwerpers 
 
Wasserij Ons Washoek overgenomen door Anna Beerda 
 
Sinds 1 juni van dit jaar is Anna Beerda, getrouwd en moeder van twee jonge kinderen, eigenares van 
wasserij Ons Washoek. Voorheen runden Jannie Dekkinga en haar dochter Ingrid de Graaf de wasserij. 
Anna waste als vrijwilligster om het weekend kleding voor Zeester in de wasserij. 
 
Ingrid gaf aan te willen stoppen met de onderneming en vroeg haar, of ze de zaak wilde overnemen. 
Anna ging op het aanbod in en draait met veel plezier wassen voor horecagelegenheden, camping 
Marenland te Winsum voor verenigingen, particulieren uit het dorp, toeristen en B&B’s. 

                                                                                                            
Anna werkt meestal alleen, maar 
heeft hulp als het heel druk is en 
in het hoogseizoen is dat het 
geval. “Ik zit momenteel echt 
tegen de max aan, ook wat de 
ruimte in het pand betreft”, 
vertelt ze. Haar werkzaamheden 
bestaan niet alleen uit het wassen, 
opvouwen, strijken en het door de 
mangel halen van wasgoed, ze 
haalt en brengt het ook van en 
naar de klanten. 
  
 

 
Anna werkt fulltime, in het hoogseizoen zelfs zes dagen en probeert daarbij ‘alles om haar kleintjes 
heen te plannen’. Ze is ook depothouder van een stomerij en van kleding- en schoenreparaties. Hiervan 
wordt wel gebruik gemaakt, maar niet erg veel. ”Dat gaat meer bij vlagen”, aldus de kersverse 
onderneemster die ervan geniet om iets van haarzelf te hebben en het heerlijk vindt als ze iets wat vuil 
binnenkomt weer schoon en fris naar de klant mag terugbrengen. 
 
 

                                                                                                                                    
 

Peuterspeelzaal Pinokkio Zoutkamp  
 
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend zijn wij open  van 8:30 tot 12:30 uur voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar. U heeft de mogelijkheid om uw kind 1, 2, 3 of 4 ochtenden te laten 
komen.  Samen met de peuters eten we fruit en een broodje. We hebben de beschikking over een ruim 
lokaal in de basisschool SWS de Zoutkamperril. De stap voor de peuters naar de basisschool wordt 
hierdoor ook makkelijker. We werken met wisselende thema's en besteden aandacht aan de 
feestdagen. We geven invulling aan onze ochtenden met de peuters door samen spelend te leren, 
liedjes te zingen en nog vele andere activiteiten.  
 
Wilt u meer weten over de peuterspeelzaal? 
Laat het ons dan weten.  
 
Karin, Tineke en Renate  



                      

                                                                                            

         



 

 
                                                                      
                                               
    Toeristen in het dorp 

 
 
 

 

Wij hebben een aantal toeristen gevraagd wat ze van Zoutkamp vinden 

Een echtpaar uit Diever verblijft op  camping Electra. Mevrouw 

en meneer passen op de hond van een vriendin die daar een 

stacaravan heeft. De vriendin had de stacaravan in Vierhuizen 

staan, maar moest daar weg omdat er chalets kwamen. Ze zijn 

blij dat de bakker 's morgens op tijd open is, zodat je er koffie 

kunt drinken en snappen niet dat er ’s morgens niet meer 

horecagelegenheden  open zijn. Ze gaan elk jaar naar Zoutkamp 

en komen er graag.  

 

Mensen uit Sappemeer liggen met hun boot in de haven. Ze 

zijn veel en graag in Zoutkamp. Ze zijn hier terecht gekomen 

door Roelf Nienhuis. Ze vinden de omgeving heel mooi en 

de mensen vriendelijk. Wat ze missen, is dat er geen benzine 

te krijgen is. In de buitenhaven kan je alleen diesel krijgen. 

 

 

Inwoners van Saaksum liggen eveneens met hun boot in de 

haven. Ze hebben hun boot in Zoutkamp liggen omdat het 

dicht bij huis is en omdat ze vanuit Zoutkamp in no time op 

de Waddenzee zitten. Ze zijn weinig in het dorp, maar 

vinden het wel een leuk dorp en ze gaan altijd even koffie 

drinken bij de bakker voordat ze naar huis rijden.  

 

 

Toeristen uit Steenwijk doen een rondje Lauwersmeer op 

de fiets.  Zoutkamp vinden ze een idyllisch en uniek plekje. 

Ze zijn blij dat er niet zo heel veel toeristen komen en vinden 

het uitzicht over het Reitdiep geweldig. 

 

 



 

Een echtpaar uit Aken -Duitsland- heeft 1 nacht bij de Rousant gestaan. Het is een toevalstreffer dat 

ze daar beland zijn. Ze wilden naar het noorden van Friesland maar zagen de Rousant liggen en dat zag 

er zo uitnodigend uit, dat ze besloten daar te overnachten.  Ze zijn een roadtrip aan het maken. Ze zijn 

begonnen in Denemarken en gaan zo verder langs de kust. Ze hebben wel iets Hollands en dat is hun 

kooiker hondje. Zoutkamp vinden ze een leuk dorp met - van wat ze gezien hebben - mooie huizen. Ze 

willen verder naar een eiland trekken. 

                                                                                                                                    
 

Terug van weggeweest: Kees en Jannie Mollema 
 
Al bijna tien jaar zijn ze weer terug van weggeweest, Kees en Jannie Mollema-Broere en ze hebben 
geen spijt van de beslissing om weer naar hun roots terug te keren. Hoewel ze met veel plezier op het 
eiland Goeree Overflakkee -waar ze ‘Overkanters’ werden genoemd-  hebben gewoond, bleef 
Zoutkamp trekken. Zeker twee keer per jaar waren ze te vinden op camping De Rousant, waar de hele 
familie hen dan bleef bezoeken. Het maakte niet uit hoeveel familieleden kwamen; alles kon op de 
camping bij Matthijs, dus dat was genieten. 
 

Werk en verhuizing 
In 1987, nadat Kees werkloos was geworden, verhuisden ze naar Stellendam. Hij had voordien in de 
visserij gewerkt. Hij begon ’achter diek’. Na de afsluiting van de Lauwerszee verkocht hij in 1973 het 
schip en zette hij, samen met Heine Lindemuller,  op de nieuwe visafslag te Lauwersoog de 
visverwerking op poten. “Er kon geen schip in de haven komen, of we sprongen aan boord om hen 
klant te maken”, aldus Kees. 
 
Later kwam hij bij de afslag in dienst, waar hij alle voorkomende werkzaamheden uitvoerde. Daarna 
werkte hij bij directie Visserij, waar hij fungeerde als schakel tussen de vissers en het ministerie. Toen 
kwam de quotering opzetten en kwam hij uiteindelijk op straat te staan. Hij kon aan de slag bij het 
Productschap Vis in Stellendam en dus vertrok het gezin met hun drie jongens in de puberleeftijd naar 
het Zeeuwse eiland. Peter zat op de visserijschool in Den Helder en kon toen naar de visserijschool in 
Stellendam, Henk ging naar de Mavo en Geert deed cursussen en ging naar Rotterdam. 
 

Aanpassen 
Onder het motto: ”Wij moeten ons aanpassen aan hen, zij hoeven zich niet aan ons  aan te passen”, 
gingen ze het ‘avontuur’ aan en dat pakte goed uit. “Het was geweldig”, vertelt Jannie. “Ook toen we 
weer hierheen gingen, hebben we zoveel post van ze gehad.” Kees:” Ja, we zaten er wel goed tussen, 
maar het is een heel ander slag mensen dan wij zijn. Er zit toch een hemelsbreed verschil tussen. Wij 
zijn wat meer rechtuit. Ons Ja is Ja; en ons Nee is Nee en je weet waar je aan toe bent. Dat is daar 
anders, ze hebben daar meer een slag om de arm en het leeft er zwaar, ook met het geloof. Op zondag 
mocht je eigenlijk niks, liever niet fietsen en verjaardagsvisites houden. Maar wij waren niet bij die 
zware kerk, wij waren bij het ‘kleine kerkje’, de gereformeerde kerk en gereformeerden waren er 
eigenlijk niet in tel.” Toch was Jannie met veel plezier lid van de vrouwenvereniging, waar ook vrouwen 
van de ‘zware kerk’ in zaten en dat was goed. Ze paste zich aan en zat er helemaal tussen. Er was 
wederzijds respect -ook omdat Kees en Jannie zich helemaal gaven-  en het was goed. 
Het verschil was er natuurlijk wel. ”Daarom zeiden wij op den duur: als wij later in een bejaardenhuis 
moeten, willen wij niet in Asingahof daar. Dat past helemaal niet“, zegt Kees. 
 



 

Thoes 
Op de vraag hoe het voelde, toen ze weer in Zoutkamp kwamen, zegt Jannie meteen: ”Thoes”. Kees 
vult aan: ”Het was net of we niet weggeweest waren.  We zaten er hier ook gewoon weer tussen. Er 
zijn ook veel mensen van vroeger, klasgenoten en zo, hier blijven hangen.” Het voelde meteen weer 
goed en ook het wonen in het seniorencomplex bevalt uitstekend. 
 

 
 

Vrijwilligerswerk 
Jannie  is lid van de vrouwengespreksgroep van de kerk en Kees is vrijwilliger in het Visserijmuseum, 
waar hij rondleidingen verzorgt. ”Ik ben ook een van de  oudsten die dat van vroeger nog meegemaakt 
hebben. Dat er zeehondjes achter de dijk lagen en dat de badboot er nog was, bijvoorbeeld.” 
Ook was hij lid van het comité dat het monument op de dijk heeft verzorgd. Last but not least kopieert 
hij- vaak geholpen door Jannie-  ook De Schudzeef en dat is een grote klus, die minstens anderhalve 
dag in beslag neemt. We zijn Jannie en hem dan ook heel dankbaar voor hun inzet.  
 

Als vissen in het water 
“Zoutkamp was vroeger altijd een levendig dorpje, omdat de vloot hier elke dag binnenkwam. Na de 
afsluiting van de Lauwerszee hebben ze het laten verwaarlozen en er tien jaar niets aan gedaan. Er zou 
van alles gebeuren- een zwembad achter de dijk enzovoort- maar daar is niets van terecht gekomen.  
Maar de laatste jaren is het dorp weer  ‘hailndaal opschierd’.” Zoutkamp leeft weer en de Mollema’s 
voelen zich hier weer als vissen in het water, want: Zoutkamp is een dorp om terug te komen! 
 
 

                                                                                                                                
 
Even lachen  

 Moeder tegen zoon van bijna negen: Hoeveel is een eeuw? Antwoord: 100 jaar.  
Moeder: En een halve eeuw? Zusje, net zeven geworden, doet ook een duit in het zakje : 
Middeleeuw. 
 



                                                                                                                 

 
 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

 

 



 

  

Peter Bouma - Mijn beroep  

 

Na 28 jaar visserij, heb ik in 2014 mijn garnalenkotter verkocht en ben de binnenvaart in gegaan. 

De laatste jaren zit ik voornamelijk in de containervaart met als vast schip de Mercur. Als eerste 

schipper en operationeel manager mag ik de zaken die betrekking hebben op de Mercur in goede 

banen leiden, uiteraard in overleg met personeelszaken, technische dienst en directie.  

Woensdag 17-08 aan boord gekomen in Sliedrecht bij Teus Vlot, waar we een 250 uren-servicebeurt 

van de nieuwe motoren hebben. De bemanning bestaat deze week uit stuurman Joachim, deksman 

John Rey en ikzelf. Dat houdt in dat we in de 14-uur vaart zitten. Nadat de monteurs van boord zijn, 

hebben we  de boel opgestart, en zijn we naar de Waalhaven in Rotterdam gevaren. Donderdag 

worden we geladen voor de Pioneering Spirit, dat is het grootste schip ter wereld. Af en toe doen we 

de bevoorrading van materiaal en proviand, deze keer zijn het een aantal containers met proviand, 

een stapeltje buizen en een heftruck. Als we geladen zijn, vertrekken we naar de Tweede Maasvlakte.  

Rond de middag melden we ons bij de Pioneering Spirit en schieten langszij. Als terug-lading krijgen 

we weer een aantal containers en twee hoogwerkers. Aan het eind van de middag varen we terug naar 

Rotterdam. Vrijdagmorgen lossen we de terug-lading van de Pioneering Spirit, daarna varen we naar 

de Eemhaven om zes containers te laden. Vervolgens krijgen we even tijd om boodschappen te doen.  

Na terugkomst een hoofdmotor ververst. Later in de middag laden we 22 containers bij de Mercurius 

(kraanschip). Na het laden bij de Mercurius lossen we de containers in de Eemhaven. Uit de Eemhaven 

varen we naar de IJsselhaven om de duwbak Salland langszij te koppelen. Met de Salland langszij 

vormen we een koppelverband in brede formatie (86 mtr bij 22.9 mtr) en varen we naar een 

containerterminal aan de Oude Maas.                  

 

Zaterdagmorgen laden we 140 40Ft containers voor de Tweede Maasvlakte. Een 40Ft container is 

twaalf meter lang en te vergelijken met een trailer van een vrachtwagen. We moeten ze vierhoog 

stapelen om ze allemaal mee te kunnen nemen. Daarna varen we richting Tweede Maasvlakte om daar 

in het Yangtze-kanaal op de palen te belanden. Na het eten kunnen we onder de kraan.  

Zondagmorgen zijn we gelost en hebben we negentien containers geladen. Met tij tegen en de Salland 

nog langszij, komen we pas om 07:30 uur aan in de IJsselhaven in Rotterdam. Rond de middag langszij 

de Mercurius gelegd, om twaalf containers te lossen in de IJsselhaven en zeven in de Waalhaven. Na 

het lossen weer met de Salland langszij naar de Oude Maas gevaren. Na het eten samen met John Rey  



 

de tweede motor ververst. In de Mercur hebben we 2 Caterpillars staan van elk 860 pk, twee 

generatoren van 60 KVA en een boegschroef van dik 600 pk en kunnen we 2277 ton aan lading 

meenemen.  

Maandagmorgen laden we 72 tankcontainers met milieu-gevaarlijke vloeistoffen. Na het laden moet 

je een gasmeting doen, een uur later weer een keer, en daarvan een notitie maken. Omdat de 

maximale toegestane hoeveelheid 1100 ton per schip is, komen er 36 in de Mercur en 36 in de Salland. 

Na het laden vertrekken we naar de prins Willem Alexanderhaven in Rotterdam. Daar aangekomen 

lossen we de 72 tankcontainers, en laden twee containers. Nadat we de Salland weer losgekoppeld 

hebben in de IJsselhaven zijn we met de Mercur naar de Mercurius gevaren, zodat zij ons konden 

verlossen van de laatste twee containers. Na het lossen weer een ligplaats gezocht in de Waalhaven.  

Dinsdagmorgen krijgen we vier constructies van elk zestig ton aan boord, een container en een 

heftruck voor een ponton, de Iron Lady. Na het laden naar de Tweede Maasvlakte waar de Iron Lady 

ligt met het schip de Oceanic die ons moet lossen. Na het lossen varen we leeg naar de Amazonehaven, 

waar we net voor het avondeten vast maken. De Mercur heeft een ruime woning met een keuken, 

eettafel en een hoekbank en tv. Elk bemanningslid heeft een eigen slaapkamer. De schipper heeft een 

eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer. Zo kan Jettie ook eens een weekje mee met de hondjes. 

Het eten proberen we zoveel mogelijk gezamenlijk te doen, beneden in de woning aan de eethoek. 

Onder het varen doen we dat boven in de stuurhut, waar we ook een grote zithoek hebben. Woensdag 

doen we onderhoud.  

Rond middernacht laden we 61 containers voor Amsterdam. Donderdag varen we naar Amsterdam. 

Na het lossen worden we weer geladen voor Antwerpen.  

 

                                                                                                                                    

 

 



 

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? 
 
Even voorstellen: Harmanna Slor en Jan Reiffers  

 

 
 
Sinds januari 2022 wonen ze in de Kerkstraat in Zoutkamp. Ze stonden op de camping De Roussant en 
daar is de liefde voor Zoutkamp begonnen. Harmanna en Jan komen uit Groningen, waar ze in de wijk 
Oosterpoort woonden op een flat 4 hoog. Ze hadden een prachtig uitzicht, maar er was veel lawaai 
van de rondweg en vooral van de ombouw van de rondweg die nog een tijd gaat duren.  
 
Op de camping gingen ze Zoutkamp verkennen. Ze vonden Zoutkamp een mooi en rustig dorp en daar 
verlangden ze naar. In de zomer van 2021 schreven ze zich in bij de bouwstichting Wierden en Borgen. 
Ondertussen gingen ze al fietsend door het dorp kijken in welk gedeelte van Zoutkamp ze wel wilden 
wonen. 
 
Tot hun verbazing kregen ze al binnen zes maanden een woning aangeboden. De woning bleek al vijf 
keer door andere mensen te zijn afgewezen. Ze vonden het een geweldig huis en accepteerden het 
aanbod direct. Het huis is ruimer dan hun flat in Groningen en beschikt over een slaapkamer beneden. 
 
Ze wonen hier met veel plezier. Dat de winkels op loopafstand zijn, vinden ze fijn. Ze genieten van de 
omgeving -vooral op de fiets- en vinden nog steeds weggetjes en paden die ze niet kennen. Ze 
waarderen ook alle ganzen die overvliegen en maken met veel plezier gebruik van de minibieb in de 
Beatrixstraat. Beiden mogen graag lezen en dat is ook te zien aan de enorme boekenkast in de kamer. 
Jan mag graag 's morgens om 6.00 uur naar de haven gaan en daar genieten van het water en de rust. 
 
We wensen Harmanna en Jan nog veel plezier in hun huis en in Zoutkamp! 
 

 



 

 

 
 



 

 

Uit de school geklapt 

 

 

Fris en fruitig begin van de Zoutkamperril 

Maandag 29 Augustus werd het nieuwe schooljaar van de basisschool feestelijk ingeluid met het 

uitdelen van een fruitige traktatie en met stoetbomen voor de kinderen die voor het eerst naar groep 

3 gingen.    

 

De kinderen krijgen een fruitige 
traktatie  op de eerste schooldag 

 

 
De 18 kinderen van groep 3 met hun stoetboom 

 



 

Iedereen had er weer zin in, directeur Wendy Wieringa ook. Helaas kwam zij ten val toen ze onderweg 
was naar school en liep ze een lichte hersenschudding op, zodat ze rust moest houden. 

Met goede moed en, zoals gezegd, met veel plezier begonnen alle leerkrachten weer aan hun taak, het 
onderwijzen en begeleiden van de aan hun toevertrouwde kinderen.  Ook de nieuwe leerkrachten en 
de onderwijsassistente, die zich graag even aan u voorstellen. 

Voorstelronde 
We starten dit schooljaar met 2 nieuwe gezichten; juf Danjel en juf Ilse, hieronder stellen ze zich aan u 
voor. Daarnaast is voor een deel van de school al bekend, juf Jannie. Zij was vorig jaar bij ons op school 
als stagiaire, maar dit schooljaar als onderwijsassistent. 

 

Juf Jannie 
Mijn naam is Jannie van der Weg, 36 jaar en ik woon met mijn 
man en zoon in Kollum. Afgelopen jaar heeft u mij misschien al 
zien rondlopen in groep 1/2 of groep 5/6 als stagiaire. Dit jaar 
zal ik werkzaam zijn als onderwijsassistent op de Zoutkamperril! 

Naast mijn werk volg ik de Pabo in deeltijd en zal ik komend 
schooljaar ook weer op een andere school stagelopen. Mijn grote 
passie zijn de Friese paarden, lezen en koken. Ik kijk uit naar een 
leerzaam en goed schooljaar op deze mooie school! 

 

Juf Danjel 
Mijn naam is Danjel Ritsema, op dit moment 23 jaar en woon op 
kamers met onze huiskat in de stad Groningen. Dit jaar zal ik samen 
met juf Brigitte een van de juffen van groep 5/6 zijn. Dit zal voor mij 
op maandag, dinsdag en woensdag zijn. Ik ben voor de zomervakantie 
al een dag langs geweest en kijk er naar uit om maandag te beginnen. 
In mijn vrije tijd ben ik graag in de stad te vinden, lees ik graag 
verschillende boeken of speel ik graag een (bord)spel. Ik heb er erg 
veel zin in!  

 

Juf Ilse 
Hoi, ik ben Ilse! Ik kom tijdelijk invallen in groep 7/8. Ik sta woensdag, donderdag en vrijdag voor de 
klas. Even iets over mezelf, ik ben 21 jaar en kom oorspronkelijk uit Blijham, maar woon sinds kort in 
Groningen. Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de PABO in Assen en ik kijk er heel erg naar uit om aan 
de slag te gaan voor de klas.  
  

                                                  



 

Op de koffie bij burgemeester Henk Jan Bolding 

Opeens lees en hoor je het overal: er komt een opvanglocatie voor asielzoekers in Zoutkamp. In de 

landelijke kranten en op radio en televisie wordt gesproken over Zoutkamp, de locatie, de reactie van 

de burgemeester en van Dorpsbelangen Zoutkamp. 

We kennen de locatie en onze dorpsgenoten van Dorpsbelangen Zoutkamp, maar de burgemeester 

Henk Jan Bolding kennen we niet. We willen wel eens met hem kennismaken en zijn verhaal horen over 

de opvanglocatie. Daarom hebben we contact opgenomen met de gemeente Het Hogeland en een 

interview met Henk Jan Bolding was daarna snel geregeld op vrijdagochtend 9 september.  

De burgemeester ontvangt ons in de burgemeesterskamer in het gemeentehuis in Winsum. Hij vertelt 

dat hij in Bedum woont en inmiddels 67 jaar oud is. 

Hij is geboren in Steenwijk en hij heeft na zijn 

studie gewerkt bij de gemeente Lelystad en bij de 

provincie Groningen.  Zijn twee kinderen zijn 

volwassen en hij is kortgeleden opa geworden van 

een prachtige kleindochter. Hij voelt zich, ondanks 

zijn pensioengerechtigde leeftijd, nog gezond en 

vol energie en gaat, als het hem gegeven is, dan 

ook graag door tot zijn 70ste. Dat is namelijk de 

maximum leeftijd voor een burgemeester om dit 

ambt uit te oefenen. 

We vragen hem hoe de route, langs de diverse overheden, is geweest om tot deze locatie voor een 

wachtkamer voor Ter Apel te komen. De burgemeester zegt dat alle burgemeesters van de provincie 

Groningen 1x per week bij elkaar komen. Gezien de toestanden in Ter Apel hebben ze gezamenlijk 

besloten dat daar iets aan gedaan moest worden. Defensie was bereid om grond in de Marnewaard 

beschikbaar te stellen. Op donderdag 25 augustus is er contact geweest met de staatssecretaris Eric 

van der Burg. Vrijdags zijn er gesprekken gevoerd en is alles uitgewerkt. Dit ging ook op zaterdag en 

zondag door. Dag en nacht zijn ze bezig geweest om alles op een rij te krijgen. Hoe staat het met de 

medische zorg, hoe met de woningen en het sanitair. Zondags is er met de fractievoorzitters in de 

gemeenteraad gesproken over wat er stond te gebeuren en hebben de fractievoorzitters ingestemd 

met deze opvang. De burgemeester staat ook regelmatig in contact met de staatssecretaris.  

Er wordt gewerkt met een ticketsysteem. Men meldt zich aan in Ter Apel en krijgt daar een eerste 

registratie. Er wordt een vingerafdruk afgenomen en men krijgt direct te horen wanneer men zich weer 

moet melden in Ter Apel voor de formele registratie. De minderjarigen gaan een andere procedure in 

dan de mannen, vrouwen en families. Mensen die ziek zijn bij aankomst in Ter Apel worden elders 

opgevangen. Betreft het de eerste asielprocedure in Nederland dan worden de mensen naar de 

Marnewaard vervoerd. 

Het is de bedoeling dat de mensen 2 tot maximaal 7 dagen in de Marnewaard blijven. Het centrum is 

gesloten van 22.00 uur tot 08.00 uur. Asielzoekers die later dan 22:00 uur naar binnen willen, kunnen 

niet zomaar naar binnen maar moeten zich eerst melden, oftewel aanbellen.  

In de eerste berichten over de opvanglocatie stond, dat de burgemeester niet wilde dat de asielzoekers 

opgevangen werden in tenten. Nu staan er wel tenten. Het zijn echter hele grote zogenaamde 

paviljoententen met een vaste vloer, harde muren en met verwarming. De slaapruimtes zijn voor acht 

personen. Het zijn compartimenten die afsluitbaar zijn. 



Op uitdrukkelijk verzoek van de dorpsverenigingen van Zoutkamp en Vierhuizen komt er vanaf 10 

september een mobiele politiepost die op verschillende vaste plaatsen in Zoutkamp en Vierhuizen zal 

staan. Deze politiepost is herkenbaar als aanspreekpunt. De bewoners kunnen hier ook terecht met 

vragen over veiligheid en dergelijke. Deze mobiele politiepost blijft drie weken, waarna er geëvalueerd 

wordt of het een vervolg krijgt of dat er andere maatregelen nodig zijn. Er komt ook een politieauto 

die patrouilleert in een ruimer gebied rond de opvanglocatie. Er zullen ook dagelijks extra BOA’s 

ingezet worden in de dorpen en in de omgeving, tussen 7:00 en 23:00 uur, gedurende 6 maanden. De 

BOA’s zullen ook herkenbaar aanwezig zijn. Je kunt bij hen terecht met vragen of hulp bij calamiteiten. 

Er is een telefoonnummer  voor meldingen en vragen. Je krijgt dan iemand van de COA aan de lijn. Het 

telefoonnummer is: 06 25 29 78 71. 

We vragen de burgemeester hoe hard hij denkt dat de toezegging is dat de opvang voor 6 maanden 

zal zijn. Dhr. Bolding zegt daarop dat met staatssecretaris Van der Burg afgesproken is dat de 

wachtlocatie Marnewaard er 6 maanden zal zijn. Hij gaat er dan ook vanuit dat deze wachtlocatie voor 

Ter Apel niet langer nodig is. Al is hij daarin ook realistisch: “Niemand weet nu hoe de wereld er over 

zes maanden uit zal zien.” 

We willen uiteraard ook graag weten of de gemeente ter compensatie geld krijgt van het rijk. Helaas 

is dat niet zo. De grond waarop de opvanglocatie wordt gebouwd is van Defensie, niet van de gemeente 

zoals destijds in Ulrum. Het kost de gemeente geen extra geld om de asielzoekers op te vangen. 

Hij begrijpt wel dat de bewoners het vreemd vinden dat er wel opeens een opvanglocatie uit de grond 

gestampt wordt, maar dat er weinig geld is voor bijvoorbeeld groenonderhoud in de dorpen. 

Burgemeester Bolding zal binnenkort bezoek krijgen van de minister van Binnenlandse Zaken. Met 

haar wil hij spreken over de te lage bijdrage uit het gemeentefonds die de gemeente Het Hogeland 

krijgt. Doordat die bijdrage te klein is voor onze, in oppervlakte, grote gemeente is er te weinig geld 

voor zaken die de dorpsbewoners belangrijk vinden, zoals onder andere het groenonderhoud. 

Op 9 september was er een voorlichtingsavond in Zoutkamp. Dit is erg laat gecommuniceerd met de 

bewoners van Zoutkamp. De reden is dat men op 8 september ’s middags pas rond was: de beveiliging, 

de tenten en het ticketsysteem. Als dat niet allemaal goed geregeld was, zou de burgemeester geen 

toestemming geven voor de opening van de locatie op 10 september. 

We merken op dat de dorpsverenigingen van Zoutkamp en Vierhuizen wel veel op hun bordje krijgen 

nu hier vluchtelingen uit Afghanistan en nu ook de asielzoekers opgevangen worden. De burgemeester 

snapt dat het niet gemakkelijk is voor de dorpsverenigingen. Daarom vragen gemeente en politie hen 

ook alleen om advies. De verantwoordelijkheid voor de beslissingen in dezen liggen bij de gemeente 

en het Rijk. 

Op 28 september gaan de gemeente en de politie weer met de dorpsverenigingen van Zoutkamp en 

Vierhuizen in gesprek om de gang van zaken te evalueren. 

Na ons gesprek haast Henk Jan Bolding zich naar Uithuizen. Het realiseren van de opvanglocatie voor 

de Afghaanse vluchtelingen daar en in Winsum kent tegenslagen en vraagt ook zijn aandacht. 

Vermoedelijk blijven de Afghanen daarom langer in de Willem Lodewijk van Nassau kazerne. De 

verhuizing staat nu gepland in november. 
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Member of the PP Group       



Vroeger en nu 

Hoek Meulndiekje/Schoolstraat met de molen en links het huis waar de familie Boersma woonde. 

 

Er is veel veranderd maar het voormalige huis van de hoofdmeester en de school erachter staan er 

nog. 

 

 



 

 

 

Restaurant IJssalon de Boeter    

Tel. 0595 438992 / deboeter@gmail.com 

 

 

 
 



 
 



 

Don Mellema honderd jaar 
 

 
 
Op 28 juli jongstleden is onze vader Don Mellema honderd jaar geworden. Hij vierde zijn verjaardag in 
verpleeghuis Altingerhof in Beilen in het bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen. Ook kreeg hij bezoek 
van Anje van Houten-Bottema en Aagtje van der Veen, en zijn achterneef- en nicht Chris en Inca 
Bakker. 
 
Don is altijd een echte Zoutkamper gebleven. Hoewel hij het grootste deel van zijn leven in Groningen 
woonde, is Zoutkamp altijd de plek gebleven waar zijn hart naar uitging, waar hij steeds weer 
terugkwam, waar hij zijn roots had liggen. 
 
Don (of ‘Donnie’, zoals hij meestal werd genoemd) kwam als Daniël Mellema ter wereld, als zoon van 
Jan Mellema en Anje Beereboom. Het gezin verhuisde al snel van de oude haven naar het huis aan de 
Churchillweg (hoek Doornbosweg), waar wij als kinderen vaak geweest zijn wanneer we op bezoek 
gingen bij opa en oma, bij tante Aaltje en ome Jo (Bottema), bij tante Griet en oom Tabo (van der 
Veen), en bij tante Bé en ome Eiso (Tillema). Ook gingen we regelmatig op bezoek bij zijn oom Tinus 
(Martinus Mellema, de broer van zijn vader), in het huisje dat tegenwoordig in het Zuiderzeemuseum 
in Enkhuizen staat. Zoutkamp, dat was voor ons op bezoek gaan bij familie. Even kijken bij de haven. 
Vlaggetjesdag. Verhalen over de Panserweg, waar onze moeder woonde voordat ze met Don trouwde. 
Het Panserbos. Heiploeg. Genoaten. Garnalen pellen. De scharretjes, waar droge vis van werd 
gemaakt, en die onze vader voor ons in reepjes knipte, waarna we ons er tegoed aan deden. De 
visserstrawler waar zijn vader – onze opa – op voer. De vis die opa zelf bakte in het schuurtje achter 
het huis. 
 
Don weet nog honderduit te vertellen over zijn jonge jaren in Zoutkamp. Over de Wilhelminatrap, 
gebouwd naar aanleiding van een bezoek van het koninklijke paar in 1929. Over de brand in de molen, 
die in 1933 in vlammen opging. Voetballen bij Zeester. De oude school met meester Boven. Dokter 
Oderwald. Dokter Que. Verhalen over de oorlog. De Duitsers die zich op Schiermonnikoog 
terugtrokken. De bevrijding. 
In 1950 trouwde Don, die inmiddels als boekhouder bij accountantskantoor Brouwer werkte, met 
Tanneke (‘Juul’) Mellema. Ze woonden nog bij Dons ouders in (de woningnood na de oorlog was groot) 
toen Alet werd geboren, en verhuisden naar Winsum, waar Jan werd geboren, en later naar Groningen,  



 

waar ze uiteindelijk in een huis in de Leeuwarderstraat kwamen te wonen. Na het overlijden van Juul 
in 2013 bleef Don er nog een paar jaar wonen, tot dat niet meer ging en hij uiteindelijk in Beilen 
terechtkon. 
 
Het Gronings is nog steeds Dons taal van het hart, en hij veert verheugd op als hij Gronings kan praten. 
Op Zoutkamp werd uiteraard Gronings gesproken, en we hoorden het als kinderen ook terugkomen in 
liedjes die hij met Juul zong, zichzelf begeleidend op de gitaar, (wat hij in de oorlog van David Jan 
Hartsema had geleerd). Het zijn liedjes die ook in ons geheugen zijn verankerd. ‘Grönneger dei is ja 
aaltied nummer ain/Grönneger dei is ja overal gezain/Hai is spoarzoam met zien woorden/doarom 
komt hai oet ’t Noorden/Grönninger dei is ja altied nummer ain.’ 
Altijd wanneer Don van zijn werk thuiskwam, konden we het horen als hij bij klanten in de provincie 
was geweest, want dan sprak hij het eerste halfuur Gronings. Daarna schakelde hij weer over op het 
Nederlands, een keus die hij en Juul maakten omdat ze hun kinderen goed Nederlands wilden 
bijbrengen. Gelukkig kregen we desondanks de liefde voor het Gronings met de paplepel ingegoten. 
Trots weet Don te vertellen dat het Beereboomstraatje in Zoutkamp vernoemd is naar zijn opa, Daniël 
Roeters Beereboom, die schoenmaker was en niet alleen hakken en zolen repareerde, maar ook zelf 
schoenen en laarzen ontwierp en fabriceerde. 
Wie Don zegt, zegt Zoutkamp. Aan de muur in zijn kamer in Beilen prijkt een schilderij van Peter 
Sterkenburg dat een winters uitzicht biedt op de sluis en de oude haven vanaf het water gezien. En op 
tafel ligt Zoutkamp, een wandeling door de geschiedenis, het fantastische boek van Wim Mollema met 
foto’s, dat een prachtig beeld schetst van het dorp en zijn bewoners in de twintigste eeuw. Het boek 
bevat veel foto’s en namen die oude herinneringen bij Don oproepen. 
 
In de eeuw van onze vader is Zoutkamp veranderd. Zijn geboortehuis is weg, het huis aan de 
Churchillweg waar hij met zijn ouders heeft gewoon, is afgebroken. De Lauwerszee is het Lauwersmeer 
geworden. De meeste van zijn oude vrienden zijn inmiddels overleden, en hij is als stamhouder de 
enige Mellema van zijn generatie die nog in leven is. 
Maar Sjoerd en Aagtje wonen nog steeds aan de Churchillweg op nummer 13, Sjoerds ouderlijk huis. 
En hoewel Don zich tegenwoordig in een elektrische rolstoel verplaatst, kan hij nog in gedachten 
rondlopen in het oude Zoutkamp. 
 
Don wordt liefdevol verzorgd in verpleeghuis Altingerhof in Beilen. In zijn hoofd en in zijn hart blijft 
Zoutkamp een belangrijke plek innemen. Zoals hij zelf vaak zong: ‘Waar de meeuwen 
schreeuwen/boven het golfgedruis/Daar ben ik geboren/Daar voel ik me thuis.’ 
 
Jan Mellema 
Alet Mellema 

 
* Op 5 september stond er ook een leuk  interview met Don Mellema in de Volkskrant. We hebben het 
voor u op de Facebookpagina van De Schudzeef gezet.  
 

 



 

Pamevo, Padvindersvereniging Zoutkamp 

Nu zult u misschien denken: Heeft Zoutkamp een padvindersvereniging? Het antwoord daarop luidt: “ Nee, 

niet meer, maar vroeger wel gehad.” 

In 1956 richtte de toenmalige jeugd de padvindersvereniging Pamevo -wat staat voor PAdvinders, MEnsen, 

VOgels- op. Oprichters van het eerste uur waren onder andere Geale Postma en Albert Huisman. 

 

 

Pamevo, opgericht in 1956. Achter van links naar rechts: Geale Postma, onbekend, Herman Baas, Albert Huisman 

Voor: Lammert van Hijlkema, Eiso Westra, Bertus Toxopeus, Roelf Nienhuis, Jan Oostema, Jan Bottema  

Knielend: Theo en Roelf Zant en Fre van de Klei 

Bertus Toxopeus, een van de jeugdleden, vertelt dat ze een jaar of elf waren en als club  een leegstaand 

huisje in beslag namen. Deze woning bevond zich vlak achter het huisje van Willy Kramer, tegenover de 

Spar. Omdat de club meer vorm kreeg, werden er officiële uniformen aangeschaft in Groningen. 

Ondertussen had de gemeente toestemming gegeven voor het onderkomen, dus kon het avontuur 

beginnen voor de jongens. 

Na verloop van tijd -in 1961- werd er op Schiermonnikoog een zomerkamp gevestigd. Pamevo werd 

gevraagd dit kamp te openen. “ Voor ons was dat natuurlijk een hele eer”, aldus Bertus Toxopeus. Vanaf 

Zoutkamp werden ze met de ZK 9 van Piet Westra bepakt en bezakt naar het eiland gevaren. Er gingen ook 

sommige ouders mee omdat er natuurlijk gekookt moest worden en ook toezicht worden gehouden. 

 



 

Alles werd op een kar met luchtbanden getransporteerd. Dit was een hele belevenis voor de Zoutkamper 

padvinders. Verschillende keren ging de club naar het kamp op Schiermonnikoog en er werden zelfs 

vriendschappen gesloten. In Zoutkamp hadden de jongens eens een brug gebouwd. Nadat deze klaar was, 

moest hij, achter de dijk, worden uitgeprobeerd en wel met twee jongens tegelijk. Helaas liep dit fout, 

vielen de beide waaghalzen in het slijk en waren ze niet om aan te zien. 

Een paar jaar later - de jongens gingen inmiddels naar het vervolgonderwijs-viel PAMEVO uit elkaar. “ 

Maar het was een prachtige tijd”, aldus Bertus. 

 

                                                                                                                        

             

   Grunneger houkje 
 
 
Onze oud-dorpsgenote en medewerkster aan ons Grunneger houkje, 
Ingeborg Nienhuis, heeft weer een nieuw boek het levenslicht laten zien. 
RTV- Noord kijkers hebben haar kunnen zien en horen toen ze vertelde 
van het boek Hoeze Toenbaauw. “Het leest als een ode aan de Groninger 
binnenstad en biedt tevens een inkijkje in een studentenleven”, aldus de 
schrijfster.  
 
Bij haar bijdrage, die ze deze keer voor De Schudzeef schrijft, voegt ze het 

volgende fragment toe: Als invulling kies ik deze keer voor een hoofdstuk 

uit Hoeze Toenbaauw, over de band tussen een student en haar fiets. De 

titels van de hoofdstukken zijn ontleend aan frasen uit Grunneger laidjes 

en Noar Stad is een nummer van de band Swinder. Toen ik ging studeren 

kreeg ik een nog goede fiets van mijn tante Tineke uit Leens. Na de 

Leensterweek was er namelijk een nog nette, maar oudere fiets achtergebleven in haar brandgang. 

Drie weken na haar melding dat het ding geweldig in de weg stond en mogelijk gestolen was, gaf 

een woordvoerder van de politie aan dat er niemand de fiets leek te missen. Zo kwam ik aan mijn 

fiets. En aan munitie voor dit hoofdstuk.  

‘Op fietse noar Stad’ 
De baand maank n student en heur fiets is onbreekboar – as n onverloat mit n betonscheer doar 
teminnen gain vraid ènd aan moakt. Aaltje haar heur fiets aan n taande te daanken dij nog net eefkes 
enthousiaster prout over heur studeerderij as Aaltje zulf. Noa n dörpsfeest ien t stee woar taande 
woonde, haar ain n fiets achterloaten ien t gankje achter heur hoes. Taande mekaaierde t nait aan 
ogen. Zai haar dij doamesfiets, bruukt mor nog oardeg netjes, allaank ien t snötje dou zai twij week 
loater politie derover belde. Dat der al vattien doagen n fiets ien t braandgankje ston, dat gain kip dat 
ding was komen zuiken en dat hai heur aldernoarst ien t pad ston. Of zai hom meschain holden mòg, 
as zai der ain veur wis? Politie nam nait de muite om zulfs mor te komen kieken. 

‘As joe nog n weekje wachten en der komt gainain om, din is dij fiets veur joe,’ beloofden zai taande, 
noa heur omschrieven van de Burgers doamesfiets van n gedateerd type. Taande was zo wies as schiet 
en Aaltje derbie: zai haar n fiets! Veur n stadsfiets n hail nuver karke, woar allinneg wat eulie aan 
omgleerd worden mòs. 



 

Oet Hema’s assortiment lakkleuren koos Aaltje n helderblaauwe kleur dij denken dee aan brug veur t 
Grunneger Museum en spoot dermit op heur fiets om, tot lucht heur op longen sloug. Zo kon zai heur 
fiets der vot oet, ien dij oetpoelende rikken ien t centrum. Wat ston Bluebike der nuver op! Aaltje was 
slim groots op heur fietske. Eerste moal dat zai fiets mittreunde noar t Broerplaain om ien t 
Academiegebaauw te kinnen, vil t heur op dat ongeveer ain op de vaaier doamesfietsen dij helle, 
blaauwe kleur haar. Mor dat zee heur niks; Bluebike bleef biezunder en fietste ook nog es haile smui. 

Wat heur fietske doarbie n verlengstuk van heurzulf mouk, was dat t slim veul rebulie mouk as Aaltje 
handremmen ienkneep. As zai deur Folkinge joug om op tied te komen veur n college, of n voutgaanger 
ien Stouldraaierstroat morzo weg op laip, din hufde zai mor eefkes remmen ien te kniepen of der klonk 
n geluud deur t centrum dat rechtstreeks oet t Kriettiedpaark leek te komen – dat van de 
Tyrannosaurus-Rex – en lu stoven veur heur oet zied. Dou heur es n moal moezenusten deur de kop 
spouken bleven en Aaltje op heur stadsfiets noar t hoes van heur ollu trapt was, keek mamme 
votdoadelk heur fiets eefkes noa. Pabbe kon t ook wel doun, mor doar zòl Bluebike nait veul beter van 
worden. Woapend mit n vleske kroepeulie en n òl schuddeldouk störtte mamme heur op fiets, dij 
eefkes loater blonk as nooit teveuren en mit zien aangespannen ket nait laanger rabbelde. Dou Aaltje 
aanderdoags noa n gezonde waarme prak, n oavend dobbern ien bad en goie gesprekken bie t 
mörgeneten weer noar Stad trapte, miste zai nog aanswat. Pas dou zai op Waarkmanbrug maank t 
voutvolk gaauwachteg votkomen wòl, kreeg zai ien de goaten wat of t was: remmen waren smeerd. 
Gain geluud klonk over t wotter, gain hazzenskop ging veur heur oet zied. 

Zai dòcht der goud om Bluebike veur elke bosschop ien drijvoud vaast te kneveln, ien elks gevaal aan 
n verankerd object. Dit kon nait veurkomen dat ain of aander typstroa dij dudelk slim om sinterij 
verlegen zat es n moal pebaaierde hom van heur òf te nasken. Stieltjes van t goudgekeurde Axa-slöt 
waren krombogen en aander baaide slötjes deurknipt. Aaltje kwam krekt van traain dou zai t ien de 
goaten kreeg. Bluebike ston bovenien t fietsenrik noast spoor 1. Aaltje mòs vrezelk neudeg plazzen en 
haar hailendaal gain zin ien dit gesodemieter. Heur sleuteltje paasde nog wel op t slöt, mor t stieltje 
was te slim verbogen om t open te kriegen. Zai pebaaierde t, ropte nog es n moal flink aan t slöt om… 
mor kreeg der gain bewegen ien. Der laandde n spitter regen ien heur nek. Zai poestte es n moal daip, 
vrutte heur swoare tas op heur rug en pebaaierde Bluebike mit te kriegen over scholder. 

As n cavalerist dij zien haalf vermotjakte peerd nait achterloaten wil op t slagveld om t te loaten 
opvreten deur oetgehongerde huzoaren, kreeg zai heur fietske mit noar kerels van fietsenstalling op t 
station. Elkenain loerde heur aan. Veur Aaltje betaikende dit t loopke van schoamte: as n misdoadeger 
n old brik mit n verropt slöt mitsjorren over t station. Dij kerels van fietsenstalling keken es n moal noar 
t verhilderde wicht mit heur toesterge hoar en dij blaauwe fiets mit t kromgesloagen slöt, werden der 
nait aans van en verlösten fiets en wicht oet heur ellèn deur t haile slötzwikje mit n dikke taang weer 
recht te boegen. Aaltje was zo blied dat fiets t weer dee, dat zai hoast wel liepen kon. Kerels hufden 
echt, echt gain fooi. Mor aanderdoags haar Aaltje der toch mor n Indische cake hìnbròcht, mit heur 
haand haile tied beschaarmend op Bluebike’s stuur. As zai nog es n taang neudeg haar, din wis zai dij 
kerels te vienden. 

t Joar derop haar taande traauwens morzo weer n fiets ien t gankje achter heur hoes, en vannijs noa 
n dörpsfeest. Wat deden dij feestvierders toch hailtied mit heur fietsen, of dij van aandern? Dizze moal 
was t n nuvere, nog nije mountainbike. Taande belde net as t joar derveur noar politie. Dij termien van 
drij weken spoukte heur deur achterkop. Zo gaauw as zai heur verhoal doan haar, zee dainstdounde 
agent aan aanderkaant lien: ‘Goud dat joe ons beld hebben, mevraauw. Wie komen der votdoadelk 
aan om fiets op te hoalen.’ Mountainbike was ien n veeg vot. Taande zòl hoast sweren dat zai zeun van 
dainstdounde agent der aanderdoags mit deur t dörp fietsen zaag. 
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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 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuw in Bibliotheek Leens  

                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Romantisch 
Vlindermeisje - Janny den Besten 
Twee werelden - Robin Carr 
De vriendschapslijst - Susan Mallery 
Hotel Portofino - J.P. O’Connel 
Het recept van dromen - Farina Eden 
Beschadigde tijd - Simone Foekens 
De chocolade Dynastie / De dochter van de 
apotheker - Rebekka  Eder 
Zuid moeders breken niet - Kimberley Klaver 
Bagels en een Bakkie troost - Jacodine van de Velde 
Het Huis in Mirrorlake - Olivia Hill 
Zeg maar Agaat - Margot Ros 
De charmante schurk - Evie Dunmore 
Wie waagt die wint - Charlotte de Monchy 
Eens in je leven - Marijke Vos 
Avondrood - Deborah Raney 
Kindlief - Greetje van den Berg 
Italië voor altijd - Nicky Pellegrino 
Sterker dan samen - Gea Veldkamp 
Paarse wolken, zwarte zon - Ina van der Beek 
Liefde in het strand café - Lucy Diamond 
Zon boven de wijnranken - Susan Mallery 
Verkeerd verbonden - Jennifer Delamere 
Een zomer vol verrassingen - Tessa Bailey 
De familie Aubrey - Rebecca West 
Lady Kitty’s fortuinlijke zoektocht - Sophie Irwin 
Hana - Alena Mornstajnová 
Dromen jagen - Anna Thomas 
De eerste vrouw - Muna Shehadi 
De kleine patisserie in Parijs - Julie Caplin 
Het recept van dromen - Farina Eden 
Love Heart Lane - Christie Barlow 
 
 

Thriller/Spanning 
Gestrand - Sarah Goodwin 
Sparring partners - John Grisham 
Het schaduwhuis - Anna Downes 
Zondaar - Charlotte Link 
Overleef de nacht - Riley Sager 
Een weg door vuur en water - Charles Martin 
Tom Clancy-Schaduw van de draak - Marc 
Cameron 
Verradelijk spel - Nadine Barroso 
Serpent - Silje Ulstein 
Eiland van geheimen - Rachel Rhys 
Herfst op Gotland - Hakan Nesser 
Ademloos - Ragnar Jónasson 
De laatste boekwinkel van Londen - 
Madeline Martin 
Het kamermeisje - Nita Prose 
De verloren jongen - Chantal van Mierlo 
Het grachtenhuis - Rachel van Charante 
Duivelsdal - Ulrika Rolfsdotter 
De brandende zon - Christoffer Carlsson 
Het zwarte boek van de uren - Eva García 
Sáenz de Urturis 
Stad in Brand - Don Winslow 
 

Literatuur 
Meneer en mevrouw God - Margriet de Moor 
De radiozussen, Het geluid van een nieuwe 
tijd - Eva Wagendorfer 
Meneer en mevrouw God - Margriet de Moor 
Als je ze kent - Fieke Gosselaar  
 

Informatief 
Tussen de Himalaya en de hemel - Maggie 
Doyne 
Breiprojecten uit noordelijke landen - Jenny 
Fennell 
Christels knuffels - Christel Krukkert 
Zakboek voor de permacultuur moestuin - 
Annelies Vanderdriesche 
Easy peasy honden opvoeding - Steve Mann 
BBQ Street - Garrelt Schuil 
Fit Fab 40 - Nanneke Schreurs 
Verstoten, Op zoek naar mijn biologische 
moeder - Ton Damen 
Wandeltochten, De paden op - Lydia Michiels 
van Kessenich 
 



 
 
 
 

                                                                                                                                    
 
 
 

     

DVD 
Herself  
Cryo - Barrett Burgin 
Madres Paralelas  
Drunk 
Mijn vader is een vliegtuig  
Son of the south - Lucas Till 
Felix op zoek naar de schat van M-Marc Robitaille 
Le Roi Titi/King Tweety-Warner Bros.Animation 
Waar is Anne Frank - Ari Folman (B) 
The last ride of the wolves - Alberto De Michele 
Green Lantern, Beware my power - DC Universe Movie 
De avonturen van PIL – Avon (A) 
 

 
 

 
 
 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan !! 

 

 



 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

Prijspuzzel  

-invullen oplossing, zie volgende pagina- 

Horizontaal 

1 zoon van Isaak 4 kelner  

8 Hongkongdollar 10 jaartelling  

11 afkeer 15 onderwerp 17 loods 

19 oorzaak 21 vordering  

23 kuuroord 24 Excellentie  

26 onstoffelijk 30 adellijk persoon 

31 mindere (Latijn) 32 eenkleurig 

34 schenking 37 mosvlakte  

42 water (Frans)  

43 breedteafstand 44 gordijnrail 

46 rangschikken 49 snelle gang  

50 voorloper van de euro  

52 militair 54 Friese vluchtheuvel 

56 eb of vloed 57 gereedschap  

59 overdekte uitbouw 61 vaatwerk 

62 niet uit 64 tegen 65 opgeld 

 

Verticaal 

1 uiting van aarzeling  

2 Jamaicaanse muziekvorm 3 raad 

5 uit Beieren 6 roem 7 zonnegod  

9 doctorandus 12 Oost-Europeaan 

13 onder (Latijn) 14 in orde  

16 erfelijk materiaal 18 Ierland  

20 uit de weg 22 uitwonend  

24 boom 25 gevangenisvertrek  

26 computerspel 27 zwemvogel  

28 pret 29 deel van het been  

33 opening in de muur  

35 rijexamen afleggen 36 grote 

wurgslang 37 afstammeling  

38 munteenheid 39 fanaticus  

40 bloedvat 42 het binnenste van 

iets 45 grondsoort  

47 snelheidswedstrijd 48 uitgang 

50 grafisch kunstwerk 51 dringend 

52 deel van het jaar 53 plakmiddel 

55 door middel van  

56 erfelijkheidsdrager 58 teken 

van de dierenriem 59 voorzetsel 

60 streling 61 bazige vrouw  

63 noordoost 

 



 

16 15 61 41 22 36 45 33 48 63 31 18 37 23 55 6 17 

 
Los de puzzel op, mail de oplossing naar redactie@deschudzeef.nl of lever hem in -vóór 16 november-  
bij een van de redactieleden en maak kans op een prijsje. Deze keer is die beschikbaar gesteld door 
Cafetaria ‘t Centrum, waarvoor hartelijk dank. 
 
 
 

            

 

 

 

                                                                                                                            

 

Gemeentenieuws 

 Melding activiteitenbesluit 
Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader van het Activiteitenbesluit ontvangen 
voor: Zoutkamp • het plaatsen van een bovengrondse brandstofopslag, Reitdiepskade 21 (23 augustus 
2022). Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar  
te maken.  

 Ondersteuning reis- en/of studiekosten  

Heeft u een laag inkomen en kunt u de reis- en/of studiekosten voor uw opleiding of de opleiding 
voor uw kind tot 18 jaar niet betalen? Dan kan het Studiefonds van de Provincie Groningen u 
misschien helpen. U kunt het vanaf nu aanvragen voor het schooljaar 2022/2023. Dit kan op 
www.provinciegroningen.nl/subsidies (onder 'wonen en welzijn'). 

 Verhoging energietoeslag 
De regering heeft de energietoeslag verhoogd van € 800,- naar € 1.300, -. Heb je voor 1 oktober 2022 
bericht van ons gekregen dat je energietoeslag krijgt? Dan gaat de uitbetaling in 2 delen. Eerst € 800,- 
en eind september 2022 € 500,-. Als je na 1 oktober 2022 bericht krijgt dan betalen we in één keer  
€ 1.300, -. De energietoeslag kun je aanvragen met je DigiD. Dit kan tot 1 januari 2023.  

         

Winnaar van de prijspuzzel van juli 

is Yvonne Jongeling 

Van harte gefeliciteerd!!!! 

De oplossing was: Vakantiehuisje 

Yvonne, jouw prijs ligt voor je klaar 

bij Windkracht 8. 



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  

September 2022 
maandag 26 sept. gft-afval 

Oktober 2022 
maandag 3 oktober restafval 
dinsdag 4 oktober extra gft 
maandag 10 oktober gft-afval 
maandag 17 oktober restafval 
dinsdag 18 oktober extra gft 
maandag 24 oktober gft-afval 
maandag 31 oktober restafval 

November 2022 
maandag 7 november gft-afval 
maandag 14 november restafval 
maandag 21 november gft-afval 
maandag 28 november restafval 
 

De volledige afvalkalender staat op de website van gemeente Het Hogeland  

https://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 

Brengpunten Klein Chemisch Afval (KCA) 
KCA-brengpunt Leens 
Op de parkeerplaats op de hoek van De Nije Nering en R. Ritzemastraat. Elke 4e woensdag van de 
maand staat hier een KCA-kar van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
KCA-brengpunt Winsum 
Op de hoek van parkeerplaats Obergon en Binnensingel. Elke 3e woensdag van de maand staat hier 
een KCA-kar van 13.30 uur tot 16.00 uur. 

 



 
 

 
 

 



 

 
 


