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Nu in De Schudzeef: 
 

    WinterWelVaart Zoutkamp  
 

    Kerstmarkten in ’t Olle Centrum en in de Noorderschans 
  

    IJsbaanvereniging Zoutkamp - jaarvergadering 
 

    Nieuws van Dorpsbelangen Zoutkamp 
 

    Prijskleurplaat voor kinderen t/m 12 jaar 
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Colofon 
 
Redactie 
Gerry Buitenwerf, Churchillweg 31, 9974 PA Zoutkamp 
Betty Rispens, H.J. Siccamastraat 10, 9974 SC Zoutkamp 
Ada van den Heuvel, De Snik 23, 9974 NG Zoutkamp 
Dora de Vries, Dorpsstraat 49, 9974 PN Zoutkamp 
Anita Smit-Jager, Prins Bernhardstraat 46, 9974 RS Zoutkamp 
Marja Oostindiën, Churchillweg 48, 9974 PC Zoutkamp 
Jettie Bouma, Churchillweg 63, 9974 PB Zoutkamp 
 

Inleveren kopij  
Kopij voor de Schudzeef graag mailen als JPG, TIF of DOC bestand naar  
redactie@deschudzeef.nl  of inleveren bij een redactielid. 
 
Het kopieerwerk wordt verzorgd door Kees Mollema                   
 
De eerstvolgende verschijningsdatum is 20 januari 2023 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 10 januari 2023 
 
Voor betalingen en schenkingen: 
Banknummer: NL 41 RABO 0316 0231 83 o.v.v. De Schudzeef 
 

 Kijk voor de digitale Schudzeef op onze website www.deschudzeef.nl 

     Volg De Schudzeef ook op Facebook  

 

Advertentietarieven 2023 

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 
 

Eemkes achterom kieken 
 
'Even terugblikken’ is dat in het ABN. Wij van de redactie doen dat met plezier, want we hebben er dit 
jaar in een goede sfeer en in een goed samenwerkingsverband zes Schudzeven vol met  dorpsnieuws 
uitgedraaid. Dat stemt blij en hoopvol ook, want we doen het nog steeds graag en hopen het nog heel 
lang te mogen doen. 
 
Het feit dat de editie van januari waarschijnlijk al door de nieuwe printer- die de kerk en Dorpsbelangen 
hebben aangeschaft - wordt geprint is een van de redenen dat onze animo voor het werken aan de 
artikelen onverminderd blijft en eigenlijk alleen maar toeneemt. Als alles gaat zoals het gaan moet, 
krijgt u in januari een mooiere dorpskrant met kwalitatief betere foto's op de mat. Me liefie, wat wil je 
nog meer? 
 
We hopen ook dat u weer geniet van de artikelen die in deze Schudzeef staan. Uiteraard gaat het, 
naast het 'gewone verenigingsnieuws', in deze editie veel over de activiteiten voor de komende 
feestmaand. Zoutkamp heeft weer haar uiterste best gedaan om er een gezellige feest- en lichtmaand 
van te maken voor jong en oud. We zullen nog niet alles opnoemen, lees zelf maar,  bezoek de 
activiteiten  die georganiseerd worden door enthousiaste vrijwilligers en geniet van de gezelligheid en 
van het licht. 
 
Over vrijwilligers gesproken: onze redactie is heel blij met de mensen die het dit eerste jaar mogelijk 
hebben gemaakt om de krant uit te geven. Hartelijk dank aan iedereen die dit jaar geholpen heeft om 
de krant te printen- hierbij past een speciaal woord van dank aan Kees Mollema en aan Jannie en aan 
Chris Hageman -  maar ook aan de mensen die hebben geholpen om de krant in elkaar te zetten en 
rond te brengen. 
 
Verder bedanken wij alle inwoners van ons mooie dorp voor de positieve reacties die we mochten 
ontvangen. En natuurlijk zijn  we nog steeds heel erkentelijk voor de financiële steun van het Heidema-
Medendorp Fonds en voor de steun in de rug van Dorpsbelangen, die ons ondermeer op alle mogelijke 
manieren geholpen heeft om de krant weer nieuw leven in te blazen. 
 
We gaan er weer voor. We wensen iedereen een hele gezellige feestmaand toe. Deze maand van 
terugblikken en vooruitkijken zal niet voor iedereen even gemakkelijk zijn, maar we hopen dat mensen 
die het moeilijk hebben toch- vaak komt dat uit onverwachte hoek- de steun en kracht krijgen die hen 
helpt om door te gaan, want: ' t het nog nooit , nog nooit, zo donker west of het wordt altied wel weer 
licht.'  
 
Hartelijke groeten,  
 
De redactie       



Berichtjes / bedankjes 

 

                                                                                                                                    
 

Schademelding bij de gemeente Het Hogeland 

Hebt u schade aan persoonlijke bezittingen die veroorzaakt zijn door bewoners van de Marnewaard? 

Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Het melden van schade kan via de mail: 

verzekeringen@hethogeland.nl De gemeente neemt dan contact met u op en handelt de schade af. 

 

                                                                                                                                    
 

Infocentrum ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ elke vrijdagochtend open 
 

 
 

Bezoek ons infocentrum nabij de ijsbaan in Zoutkamp. In de winterperiode is het infocentrum 

bereikbaar via de Stationsstraat. 

U kunt iedere week op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur binnenlopen. Hier krijgt u meer informatie over 

alle onderdelen van het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ en kunt u terecht met uw vragen. U 

bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!                              

 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de kaarten en medeleven die wij mochten 
ontvangen tijdens en na de ziekenhuisopname van Tabo. Dat heeft ons goed gedaan. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Tabo, Henderika, Nienke en Nadine van der Veen 
 



 

Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp 
 

Beste leden en dorpsgenoten,  

 

We hebben de afgelopen periode veel media-aandacht gehad. Dat was nodig om de problemen met 

de asielzoekers aandacht te geven. We hebben hierna ook diverse gesprekken met de gemeente 

gevoerd, over de inhoud maar ook over de vorm. Op dit moment is Zoutkamp gebaat bij rust in de 

media, zolang de overlast relatief laag is. We moeten de gemeente en het COA ook de kans geven om 

iets met onze kritiek te doen. We houden het scherp in de gaten, maar we zien en horen niet alles en 

daarom vragen we aan u om ons ook op de hoogte te houden van eventuele incidenten. 

 

De fractievoorzitter van de VVD Hogeland, Gerard ten Brink, was op zijn verzoek op kenningsmakings-

bezoek. Samen met een delegatie van de Handelsvereniging hebben we het uitvoerig gehad over de 

zaken die bij ons spelen. Ten Brink heeft aangegeven dat de rol van de raad erg beperkt is in de 

besluitvorming omtrent de opvang van de asielzoekers. Uiteindelijk ligt dat bij B&W. 

 

Onze nieuwe dorpsvisie is klaar en verzonden naar de gemeente. Er komt nog een feestelijke 

presentatie, hiervoor moet nog een moment worden gepland. 

 

We willen graag meer publiekelijk toegankelijke AED’s* in Zoutkamp. Hiervoor kunnen we gebruik 

maken van het dorpsbudget. We hebben een duidelijke voorkeur voor een aanbieder. We hebben 

geïnformeerd naar de volgende te nemen stap. 

  

We hebben samen met de Protestantse Gemeente Zoutkamp (de Kerk) een professionele printer 

aangeschaft. De oude machine waarop o.a. De Schudzeef werd geprint was een oud kopieerapparaat. 

Het oude apparaat gaf matige kopieën en het in elkaar zetten ervan was een flink karwei. De nieuwe 

printer ontlast de redactie door De Schudzeef automatisch op volgorde te printen en te nieten. Het is 

onze intentie om de printer in bredere zin beschikbaar te maken voor het dorp, details hierover zijn 

nog niet uitgewerkt. 

 

We hebben contact gehad met de Hogelandster Energie Coöperatie. Er is een idee van een 

investeerder om een zonnepark van ca. 3ha aan te leggen bij Zoutkamp. We zijn in principe tegen 

zonneparken, maar we willen graag een gedegen keuze maken. We hebben om meer informatie 

gevraagd en zitten in februari weer om tafel. Er is niets besloten(!). 

 

Ook dit jaar krijgen de kotters in de haven van Zoutkamp weer een kerstboom van ons cadeau. 

 

Tijdens Sint-Maarten stond de grabbelton van Dorpsbelangen bij Windkracht 8. 

 

Samen met handelsvereniging Zoutkamp hebben we een overleg gehad met de Wethouders Eltjo 

Dijkhuis en Stefan van Keijzerswaard. Hierin is onder meer gesproken over de gebrekkige bebording 

in het dorp waardoor langparkeerders in het dorp parkeren in plaats van op de ijsbaan en ook de 

verkeersdrukte op de Reitdiepskade gedurende de zomer kwam aan bod. 

 

* AED = Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen 

bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. 



 

Ook hebben we de wens uitgesproken om de lantaarnpalen in het oude centrum dezelfde nostalgische 

uitstraling te geven, alsmede ook  eenheid in de bestrating.  Dat laatste zou meegenomen kunnen 

worden als de riolering binnen een aantal jaren aangepakt moet worden. Voor de nostalgische 

lantaarnpalen zullen we zelf gelden moeten verzamelen in de vorm van subsidies, daar deze meer 

kosten dan de standaard lichtvoorziening. 

 

Tevens kwamen de wensen en noodzaak voor een bedrijventerrein en woningbouw aan bod. Naar het 

eerste wordt onderzoek gedaan, wat betreft woningbouw op het oude Heiploeg terrein schijnt 

vooruitgang te zitten. Zodra daar meer over bekend is, brengen we u op de hoogte. Aan bod kwamen 

ook het verbeteren van het groenonderhoud en het planten van bomen. Dat zorgt voor meer sfeer, 

maar ook bewezen minder hitte bij tropische temperaturen. Restauratie van de Schotbalkhuisjes en 

ook de veiligheid rondom de vijver op de Snik werden wederom benoemd. 

 

Ook is gevraagd om ondersteuning van het Visserijmuseum bij hun zoektocht naar ruimte voor opslag 

zodat er ook blijvende exposities plaats kunnen vinden. 

 

Kortom: veel vragen en wensen waarvan we niet weten of ze allemaal gehonoreerd worden. In januari 

komen we weer samen om de vorderingen te bespreken. We hebben ook gezamenlijk uitgesproken 

dat het belangrijk is en blijft om Zoutkamp blijvend op de kaart te zetten. De problematiek rond de 

asielzoekers slokt tijd en ook negatieve aandacht. Begrijpelijk, maar Zoutkamp is en blijft een leuk dorp 

om te ondernemen, te recreëren en te wonen. Dat moeten we vooral ook blijven uitstralen en dat 

doen we als dorp samen. 

 

Dit was de laatste berichtgeving in De Schudzeef dit jaar en wat is het fijn dat De Schudzeef een 

doorstart heeft gekregen het afgelopen jaar. 

 

Het einde van het jaar nadert en dat zorgt er automatisch voor dat je ook terug gaat kijken naar wat 

achter ons ligt. En ondanks dat het roerig te noemen was, is er gelukkig veel positief werk verzet door 

ondernemers, inwoners en heel veel vrijwilligers. 

 

De donkere dagen komen eraan, maar we mogen ons ook weer verheugen op lichtpuntjes daar in. Zo 

zullen vele huizen en straten straks weer licht uitstralen, is er de Winterwelvaart, de Kerstmarkt in het 

Oude Centrum en eerst natuurlijk ook nog de traditie van het Sinterklaas Lopen. 

 

Wij danken iedereen voor zijn of haar inzet om ons dorp levendig en leefbaar te houden op welke 

manier dan ook. Heb het goed de komende feestdagen en probeer een beetje om elkaar te denken. 

 

Hartelijke groet, 

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp  

  

 



Nieuws vanuit de Handelsvereniging 
 

Lampionnenkeuring 
Vanuit de handelsvereniging werd er dit jaar weer een lampionnenkeuring georganiseerd in de 
lunchroom van bakkerij De Zilte Bries. Wat hebben we weer mooie lampionnen voorbij zien komen! 
Hieronder nog de prijswinnaars van de allermooiste lampionnen: 
 
0 tot 4 jaar Silvan Lingbeek  
5 tot 8 jaar Belle Broere 
9 tot 12 jaar Malin Horneman 
 

Eindejaarsactie ondernemers  
Ook dit jaar gaan we weer van start met de kassabonnen- actie. Voor velen een bekende actie in de 
maand december. In week 48 begint de actie en deze gaat door tot en met week 52.  Vijf weken lang, 
iedere week weer heeft u kans op mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de ondernemers van 
Zoutkamp.  
En dit door alleen de kassabon bij de deelnemende ondernemers in te leveren.  
 

Kerstbomen 
Dit jaar heeft de HVZ een budget voor kerstbomen en verlichting aangevraagd bij het 
ondernemersfonds. Deze aanvraag is goedgekeurd! Hierdoor kunnen wij een aantal verenigingen 
tegemoetkomen in de kosten. 
Dit jaar zijn er prachtige kerstbomen te vinden in de haven, op het dorpsplein, bij de Oude kerk, Nieuwe 
kerk en op het veldje bij de Beatrixstraat.  
 
 

                                                                                                                                    
 

Ontmoetingspunt-activiteiten. 
  
Op woensdag 19 oktober hebben we herfststukjes gemaakt.  Het was zeer geslaagd en de stukjes 
werden opgesierd met een eekhoorntje of een stekelvarkentje. 
  
Dan is er op woensdag 14 december de gelegenheid om een bloemstukje voor de Kerst te maken, 
Aanvang: 14.30, opgave in het Ontmoetingspunt of bij Lies Visser 0595 401834. 
  
Woensdagmiddag 21 december wordt de Kerstmaaltijd gehouden. Het begint om 17.00 uur en u kunt 
zich opgeven in het Ontmoetingspunt. Voor beide activiteiten worden tijdig flyers op gehangen. 
  
Dan zijn er natuurlijk de dagelijkse koffieochtenden van maandag t/m donderdagmorgen, aanvang 
9,30 tot 11.00 uur. 
De eettafel vindt plaats op de laatste woensdag van de maand. 
  
De gymles is op de vrijdagmorgen van 9,30 tot 10.15 uur. Kom gerust eens een les bijwonen, dit is dan 
een proefles en deze is gratis. 
  
Hopelijk tot ziens op een van deze activiteiten 
 
Vriendelijke groeten, 
Het Bestuur 



 

Nieuws van de Toneelverenging Dukdalf 
 
Het is een hectische tijd geweest. Corona kwam om de hoek kijken dus repeteren en een uitvoering 

was niet aan de orde. Daarbij moesten we na decennia ons oude vertrouwde onderkomen in de 

oude school aan de Wilhelminastraat verlaten. De gemeente wilde het pand verkopen. Daarom 

moesten we onze kasten met kleding, attributen en coulissen opruimen. Dat resulteerde vooral in 

“weggooien” aangezien een nieuwe opslag direct niet voorhanden was. En in al die jaren 

verzamelden we wat! Het liep ook nogal aardig in de papieren door het huren van een grote 

container. Helaas zat er geen vergoeding van de gemeente in. We moesten vervolgens op zoek naar 

een nieuw onderkomen voor repetitie en opslag. Helaas was dit nog niet zo gemakkelijk maar 

gelukkig vonden we uiteindelijk een nieuwe repetitieruimte in de “Oude kerk”. De overgebleven 

spullen hebben her en der een plekje gevonden. 
 
Vol goede moed zijn we vorige winter dan ook begonnen met het instuderen van een nieuw blijspel. 

Eindelijk konden we weer verder en we hadden er allemaal zin in! Helaas was onze vreugde van 

korte duur want corona stak weer de kop op en dus moesten de repetities halverwege gestopt 

worden. Erg jammer van de energie, inzet en natuurlijk van de gemaakte kosten voor de huur en de 

regisseur. En vooral erg jammer dat we weer geen toneelavond konden aanbieden! 
 
De “coronavooruitzichten” voor de komende winter waren goed dus met goede moed en heel veel 
zin gingen we weer van start. Helaas is het nu niet corona die roet in het eten gooit maar het 
afmelden van de regisseur. Er wordt druk gezocht naar een opvolger maar dat is ook nog niet zo 
eenvoudig. Wat dus inhoudt dat er ook deze winter waarschijnlijk geen “Toneel” is. 
 
We hopen en vertrouwen erop dat onze donateurs ons ondanks -of vooral door- deze 
tegenslagen blijven steunen! 
 
Om ons toch aan u te laten zien, zult u ons wel aantreffen op de Kerstmarkt op 17 december waar 
we u zullen verrassen met een aantal leuke sfeermomenten! 
 
Toi toi toi vanuit de Toneelvereniging 
 
 

                                                                                                                                    
 

De nacht van de nacht                                                                 

 

Zaterdag 29 oktober organiseerde het Visserijmuseum een twee uur durende rondvaart over het 
Lauwersmeer. Het historische museumschip de Albatros en de sloep lagen aan het Lange Heufd en 
vertrokken nadat de passagiers waren ingescheept. De weeromstandigheden voor de tocht waren 
perfect : droog en helder. 
 
Schipper Tjark  Visser heette iedereen welkom en vertelde over de historie van het schip. 
Halverwege de reis verzorgden Betty en Jettie de catering, bestaande uit stokbrood met versgepelde 
garnalen en koffie en thee. Na het aanmeren genoot iedere deelnemer aan de tocht- vaak met 
gesloten ogen- van de nachtelijke stilte en de sterrenhemel, waarna het gezelschap verkwikt weer de 
thuishaven binnenvoer. 



Goochelaar Hilbert brengt de zaal in vervoering 
 
In de herfstvakantie organiseerde het Visserijmuseum een kindervoorstelling.  
Op donderdag 20 oktober was het dan eindelijk zover: niemand minder dan vijfvoudig Nederlands 
kampioen goochelen Hilbert Geerling kwam naar Zoutkamp. Hij bracht de act ‘Een kast vol 
goochelverhalen’ op de planken. Met de komst van 68 kinderen en 35 volwassenen was de show 
uitverkocht. Het museum is krap behuisd en daarom was het fijn dat we konden uitwijken naar Café 
Restaurant Aan de Haven. Iedereen werd gastvrij ontvangen door Marlina en Frans. 
 
Om 14.00 uur heette bestuurslid Jan Bakker alle aanwezigen van harte welkom en hij introduceerde 
ook goochelaar Hilbert. Je raadt het al: dit ging niet helemaal naar wens. Hilbert verdween achter de 
coulissen en een charmante dame uit het publiek moest hem aankondigen als bijna-wereldkampioen 

goochelen. De voorstelling was in één 
woord fantastisch en de kinderen 
hingen aan zijn lippen. Ook de 
ouders/verzorgers zaten op het puntje 
van hun stoel. De ene na de andere 
goocheltruc kwam uit de hoge hoed. 
Ook de bijbehorende verhalen waren 
meer dan de moeite waard, 
bijvoorbeeld over zijn strenge schooljuf 
en een ontsnapte tijger. 
 
De show werd afgesloten met de 
zuurtjesfabriek, waar het proces van 
watje tot zuurtje werd getoond (zie 

foto). Uiteraard ontving goochelaar Hilbert een daverend applaus. Na afloop kregen de kinderen een 
consumptie en een zakje chips aangeboden. Iedereen keerde met een glimlach op het gezicht 
huiswaarts. 
 
 

                                                                                                                                    
 
 

380.000 punten en een kop koffie!!! 
 
Zoals reeds vaker bericht in dit blad krant spaart Voedselbank Het Hogeland in Winsum de uitgeknipte 
koffiespaarpunten van Douwe Egberts. Eenmaal per jaar worden deze punten bij de koffieproducent 
ingeleverd en krijgt de voedselbank voor iedere 600 punten een gratis pak koffie van 250 gram. Vijf 
jaar geleden startte deze fantastische actie en u wist vervolgens maar liefst 960.000 punten bijeen te 
drinken, hetgeen 1600 pakken koffie opleverde. DE deed er nog een (koffie)schepje bovenop en 
verschafte de voedselbank 1800 pakken koffie. Voedselbank het Hogeland kon toen een heel jaar lang 
haar klanten van koffie voorzien. 
In de daaropvolgende jaren werden er ieder jaar zo’n slordige 800.000 punten en in 2021 zelfs 1.1 
miljoen punten bijeengespaard. Op dit moment staat de teller op 700.000 koffiepunten.  
Helpt u ook mee de teller naar 1.1 miljoen punten te drinken? U helpt daar pakweg 140 gezinnen in 
onze gemeente mee.  
 
U kunt uw spaarpunten sturen naar Voedselbank Het Hogeland op Lombok 1, 9951 SC Winsum. Op 
woensdagochtend kunt u uw punten echter ook afgeven op dit adres. Misschien drinkt u dan een kopje 
koffie mee met de vrijwilligers van Voedselbank Het Hogeland. 



Sunnerkloaslopen 
 

             
 
       
Het Sunnerkloaslopen is van oudsher een gebruik voor volwassenen. In Zoutkamp wordt het ieder jaar 
gehouden, maar op andere plaatsen worden vergelijkbare activiteiten gehouden, zoals bijvoorbeeld 
Klozum op Schiermonnikoog,  Opkleden op Vlieland, Sunderum op Terschelling, Ouwe Sunderklaas op 
Texel en Sunderklazen op Ameland. Daar liepen de mannen  vroeger verkleed op straat op 
Sinterklaasavond. Vrouwen mochten zich niet buiten vertonen. Was een man 
niet verkleed, dan onderging men hetzelfde lot als de vrouwen die zich buiten 
waagden: men werd dan zonder slag of stoot en met vereende krachten in een 
mesthoop gedeponeerd.    
 
 

In Zoutkamp werden dergelijke drastische maatregelen niet 
genomen. Daar liepen zowel mannen en vrouwen verkleed en gemaskerd door het 
dorp. Zij belden dan bij mensen aan, werden binnengelaten en zwegen, onder het 
genot van een drankje, net zolang tot de gastheer- en/of vrouw hun identiteit had 
geraden.  
 

 
Tegenwoordig gebeurt dat nog steeds in 
Zoutkamp, maar dit vindt niet meer plaats op 
Sinterklaasavond, maar op de zaterdagavond 
ervoor of erna en aan het gebeuren is een 
wedstrijdelement toegevoegd. Voor de beste 
en origineelste vermomming worden prijzen 
uitgeloofd, die worden uitgereikt in De Kegel.  
 
 
 
 
 

Dit jaar vindt het Sunnerkloaslopen plaats op 3 december. 



WinterWelVaart Zoutkamp biedt bruisend programma 
 
Op zaterdag 10 december wordt in Zoutkamp het evenement WinterWelVaart georganiseerd. Het 
belooft een spetterende editie te worden voor jong en oud. Houd deze datum dus vrij in je agenda. 
Bezoekers kunnen de maritieme sfeer proeven en genieten van onder andere muziek, kunst en cultuur. 
Het programma duurt van 11.00 tot 18.00 uur en vindt plaats aan boord van een aantal sfeervol 
verlichte schepen, in het prachtige Visserijmuseum en bij diverse horecagelegenheden. Op het 
moment van schrijven wordt er nog hard gewerkt aan de invulling van het programma, maar we gaan 
hier alvast een tipje van de sluier oplichten. 
 
Ingeborg Nienhuis vertelt een aantal sterke verhalen waarin de visserij een rol speelt. Tevens vertellen 
Vida, Amir en Ingeborg iets over de verfilming van het in Zoutkamp gesitueerde verhaal Schoem. Ze 
gaan in op de vraag hoe de filmplannen ontstonden en steeds meer vorm kregen, wat het tijdspad zal 
zijn van het project en wanneer de casting van de acteurs zal plaatsvinden. Tijdens WinterWelVaart 
vertonen zij (als première!) de teaser die deels verantwoordelijk was voor het winnen van de wedstrijd 
die Toukomst / Nationaal Programma Groningen uitschreef. In die teaser zijn onder meer twee 
Zoutkampers te zien. 
 
Vol verwachting klopt ons hart! Jennifer Terwel (deelnemer aan The Voice 2017) en pianist Paul Suitela 
komen naar Zoutkamp. Van 14.00 tot 16.45 uur kun je ze zien optreden in het Visserijmuseum. Een 
kleine greep uit hun repertoire: Amy Winehouse - Valerie, Bruno Mars - Just the way you are, Dusty 
Springfield - Son of a Preacher man, John Legend - All of me, Frank Sinatra - Fly me to the moon, 
Maroon 5 - Sunday Morning, Ed Sheeran - Thinking out loud.  
 
Wie wordt de ‘kloukste’ bezoeker van WinterWelVaart? Gerrit Arkema en Betty Rispens presenteren 
de Zoutkamper kennisquiz. Gezelligheid gegarandeerd! Doe mee en wie weet ga jij naar huis met deze 
eervolle titel. Tijdstip en locatie worden uiteraard nog bekendgemaakt. 
 
Gert Sennema & Westkantstad is een band rond liedschrijver / kunstenaar Gert Sennema. De 
thuisbasis is Grijpskerk, het Westerkwartier, daar waar Groningen en Friesland elkaar raken. Gert 
Sennema treedt op als singer-songwriter, troubadour, verhalenverteller én dus ook met zijn band 
Westkantstad, waarbij hij zich laat inspireren door zijn directe omgeving in relatie tot van alles en nog 
wat in de wereld. De bandleden hebben onder andere een koor, fanfare, blues- en rockachtergrond, 
wat het geluid van de band kleurt. Onder de poëtische en prozaïsche teksten in het Gronings van het 
Westerkwartier ligt een soms stevig gitaargeluid. Ongepolijste zang wordt aangevuld met verrassende 
achtergrondvocalen. Teksten en composities zijn geheel van eigen hand. 
 
Anja Lofvers is docent Kinderwerkplaats bij VRIJDAG en heeft haar eigen atelier. Ze heeft veel affiniteit 
met zowel de zee als Zoutkamp en geeft de workshop Help, we hebben een monstervis gevangen. Zit 
jij op de basisschool? Kom dan langs om een prachtig schilderij te maken. Je bent welkom tussen 13.00 
en 17.00 uur.  
 
Caroline Penris geeft een digitale presentatie over haar project Ankers op het droge. Ze belde op goed 
geluk aan bij mensen in de provincie Groningen en mocht naar prachtige verhalen luisteren. Verhalen 
van binnenvaartschippers, zeelieden en vissers. Van tattoo op de onderarm tot een metershoog anker 
in de tuin, van scheepsramp op de Rijn tot een heel klein gouden oorringetje. De ankers op het droge 
bewaren herinneringen, verhalen en symboliek. Ben je ook zo benieuwd naar het verhaal van Kees 
Mollema, Betto Bolt en vele anderen?  
 
Reden genoeg om op zaterdag 10 december naar de haven van Zoutkamp te komen! Het volledige 
programma zal ruim voor aanvang van het evenement worden gepubliceerd op 
www.winterwelvaartzoutkamp.nl  Neem ook gerust eens een kijkje op onze Facebookpagina. 



Nieuws vanuit de Bakkerij en Lunchroom 

 

 
Sinterklaas middag 
Zaterdag 26 november organiseren we in de lunchroom een leuke sinterklaasmiddag voor de kinderen! 
We gaan samen pepernoten bakken, een zwarte pietenspeurtocht doen en nog veel meer leuke 
dingen!   
Ook mogen de kinderen hun schoentje zetten in de lunchroom! 

De kosten voor deze sinterklaasmiddag zijn €5,00 per kind, er kunnen 25 kinderen mee doen. 

 
High tea 
Ook zijn we in de lunchroom begonnen met het houden van een high tea. De reacties zijn erg positief! 
Wil je ook eens een heerlijk high tea doen met familie, vrienden kennissen etc.  
Kom gezellig langs! 

 
De high tea moet wel 1 dag van tevoren worden gereserveerd, dit kan in de bakkerij of via 
telefoonnummer 06-44617417  

 
Ook zijn er waardebonnen verkrijgbaar om cadeau te geven voor een heerlijke high tea.  

 
WinterWelVaart actie  
10 december wordt er in de haven de WinterWelVaart georganiseerd. Wij hebben in de lunchroom 
dan een leuke, maar vooral lekkere, aanbieding namelijk: 
 
Warme chocolademelk met slagroom met een heerlijke warme wafel met kersen en slagroom voor 
maar €6,50 
 

Kerstmarkt 
We staan dit jaar op de kerstmarkt op zaterdag 17 december rondom de Oude kerk. Met natuurlijk 
wat lekkers, wil je weten wat? Kom dan gezellig langs, tot dan! 
 

                                                                                                                       
 

 



                      

                                                                                            

         



 
 



 
Mini Kerstmarkt in de ontmoetingsruimte Noorderschans 

op woensdag 7 december 

van 15.00 tot 20.00 uur 

Er zijn leuke kerstspullen ❖  mooie dingen ❖  kaarten  

❖ gebreide sokken ❖  en van alles wat ❖  koffie met cake 

 

                                                                                                                                    
 

 
 

Zaterdag 17 december organiseert 't Olle Centrum' een kerstmarkt. 
De kerstmarkt vindt plaats aan de Kerkstraat, Marnestraat en Grachtstraat 

en is van 16.00 uur tot 20.00 uur. 
 
Er zullen vele verschillende kraampjes zijn waaronder uiteraard kerstartikelen, 
woonaccessoires, kleding, bloemstukken, eten, spellen en nog veel meer. Ook 

is er een workshop kerststukjes maken voor kinderen tot en met 12 jaar. 
 

Op de kerstmarkt zal het smartlappenkoor zingen en zal Toneelvereniging 
Dukdalf ook van zich laten horen. 

 
Kortom, één en al gezelligheid! We hopen jullie te zien op 17 december. 

 
Hartelijke groet, 
't Olle Centrum 
 

 



Kerkdiensten rondom de kerstdagen 2022! 

24 december Kerstnachtdienst aanvang 22.00 uur, onder leiding van 

Carin de Wind. 

1ste kerstdag 25 december aanvang 10.00 uur, onder leiding van ds. 

Ariaan Baan m.m.v het Chr. Zoutkamper mannenkoor. 

 

 

 

                                                                                                                                    
 

Kerst met De Waddenwichter 
 

 

 

Al weken repeteert het vrouwenshantykoor De Waddenwichter uit Pieterburen, in plaats van shantys, 

kerstliederen. Op 18 december geven zij, na drie jaar radiostilte in verband met de coronamaatregelen, 

hun tweejaarlijkse kerstconcert. Dit jaar niet in Pieterburen, maar in de Oude Kerk in Zoutkamp. Het 

concert bestaat niet alleen uit kerstliederen, maar ook worden verhalen verteld en gedichten 

voorgelezen. Veel liederen kunnen door de aanwezigen meegezongen worden. Kortom: een middag 

om samen met De Waddenwichter in de kerstsfeer te komen. 

 

Plaats: Oude Kerk te Zoutkamp. Aanvang 14.30 uur. In verband met de beperkte ruimte wordt u 

dringend verzocht om van tevoren kaarten te bestellen via: mail t.burger@home.nl of telefonisch 06 

40968464.  

Vol is vol! 



 

Ijsbaanvereniging  

Zoutkamp 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Uitnodiging jaarvergadering 

 
Hallo, 
Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op 20 januari 2023 20:00 uur in de 
ijskantine (Stationsstraat) 
 
Agendapunten voor deze avond: 

• Opening 

• Notulen vorige vergadering (29-11-2019) 

• Mededelingen 

• Verslag penningmeester 

• Bestuurswisseling  

• Rondvraag 

• Afsluiting 
 
Graag hopen we jullie te zien. Namens het hele bestuur wensen wij u alvast goeie feestdagen en een 
gezond nieuwjaar. 
 
Voorzitter: Daniël Tuma 
Penningmeester: Mariska de Jong 
Secretariaat: Lennart Sprenger 
Bestuursleden: Marcel de Graaf, Dennis Kapinga & Gert Jan de Vries 
 
PS Mocht je nog geen lid zijn maar wel graag lid willen worden stuur dan even een mail of schiet een 
van de bestuursleden aan, ijsbaanzoutkamp@hotmail.com  

 

                                                                                                                                    
 

Even lachen  

 Ervaringen van een Zwarte Piet in Zoutkamp 
 
Piet: Kijk Sint, allemaal mooie tekeningen voor u. 
Sint: wijzend op zijn mijter: Gooi maar in de brievenbus, Piet. 

 
Dominee Torenbeek was, verkleed als Sint, op bezoek bij de lagere school. In de hoogste klassen 
hoort hij een jongen zeggen: Het is domie. Met zijn zware Sinterklaasstem, zegt hij: Pas maar op, ik 
krijg jou op catechisatie wel weer.  



 

                    

 

 

 

               

 



 

 

 
 



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 26 november De Kegel 70e 80e 90e jaren Disco Party m.m.v. DJ FIEDER 

Zaterdag 3 december De Kegel Sinterklaaslopen 
 

Woensdag 7 december 
van 15:00 tot 20:00 uur 

Ontmoetingsruimte 
Noorderschans 
 

Mini Kerstmarkt 

Zaterdag 10 december  
 

Reitdiepskade 1a, 11 
en 16 

WinterWelVaart 
 

Woensdag 14 december 
14:30 uur 
 

Ontmoetingspunt Bloemstukje maken voor de Kerst 

Zaterdag 17 december 
van 16:00 tot 20:00 uur 

Kerkstraat, 
Marnestraat en 
Grachtstraat 
 

Kerstmarkt ‘t Olle Centrum 

Zondag 18 december 
14:30 uur 
 

De Oude kerk 
 

Kerstconcert De Waddenwichter 

Woensdag 21 december 
17:00 uur 
 

Ontmoetingspunt Kerstmaaltijd 

Zaterdag 24 december 
 

De Kegel Party time m.m.v. Superband MELROSE 

Zaterdag 24 december 
22:00 uur 
 

De Nieuwe kerk Kerstnachtdienst 

Maandag 26 december 
t/m 1 januari 2023 
 

De Kegel Live on air met PC DE KEGEL 
Programma: zie de volgende pagina’s  

Zaterdag 30 december De Kegel Feestavond PC De Kegel Live muziek Partyband 
SUNSHINE 
 

Vrijdag 20 januari 2023 
20:00 uur 

IJskantine 
Stationsstraat 

Jaarvergadering IJsbaanvereniging Zoutkamp 

 

                                                                                                                                    

Even lachen  

 Kleine krantenberichtjes en krantenkoppen 

 Analfabeet? Schrijf vandaag nog in voor extra hulp 

                  Hond te koop: Lust alles en is gek op kinderen 

                  Bakt u koekjes? Laat uw kinderen meebakken 



LIVE RADIO IN ZOUTKAMP 
 

Piraten Combinatie De Kegel  
Na het grote succes in 2021, gaan wij ook in 2022 weer de ether in! En dit live vanuit  

Café en Partycentrum ‘’De Kegel’’ 
 

Wat is Piraten Combinatie De Kegel precies?   
Zoals de naam het al een beetje zegt zijn wij een groep  
etherpiraten die de koppen bijeen hebben gestoken 
om tussen kerst en oud en nieuw wat gezelligheid via de  
radio bij mensen in de huiskamer of op de werkvloer te  
bezorgen met onze plaatjes en praatje. 

 
 
…..? FM* 

* I.v.m. de vergunning wordt de frequentie niet eerder bekend dan 12 

december 

U kunt ons ontvangen op uw radio van maandag 26 December t/m zondag 1 Januari. 

Ook kunt u luisteren via uw mobiel, computer of smart TV via www.pcdekegel.nl ook kunt u 

hier verdere informatie vinden van ons.               

Voor een groet of verzoek kunt u ons bellen of appen via het nummer 

   

 

De gehele week is Café en Partycentrum ‘’De Kegel’’ geopend en hebben wij leuke 

activiteiten en feesten georganiseerd.  

Programma PC de Kegel 2022 
 

Maandag 26 Dec 
12.00u Start PC de Kegel live op FM, de frequentie wordt rond 12 december bekend 
gemaakt i.v.m. de vergunning. Er kan online geluisterd worden via www.pcdekegel.nl 
 
Dinsdag 27 Dec 
12.00u stamppot eten met ouderen met de platen van weleer. Opgeven hiervoor kan bij 
Frank Zijlstra 06 10 78 28 27 
18.00u oude tijden herleven met DJ BILLEKE DE BEER 
 
Woensdag 28 Dec 
13.00u Vinyl middag, de hele middag de beste muziek vanaf vinyl met div gast DJ’s 
20.00u Exclusieve sponsor avond (café enkel geopend voor genodigden)  

06 87 25 20 92 



 
 
Donderdag 29 Dec 
15.00u het PC de Kegel spijkerslaan toernooi, gewoon voor de gezelligheid! 
 
Dolle Donderdag 
20.00u Live LADY ROOS 
Koeroekoeroe waar gaan die duiven weer naartoe. Bekend van vorig jaar! 

 
Vrijdag 30 Dec 
20.00u Feestavond PC de Kegel met kleintje Sunshine, kaarten vvk* €5 aan de kassa €7.50    
*vanaf 15dec verkrijgbaar bij Café en Partycentrum de Kegel 
 
Zaterdag 31 Dec 
11.00u Inloop dag met vis bakken en verse oliebollen 
19.30 – 00.30 Café gesloten. Na 00.30 Nieuwjaarsparty  
 
Maandag 1 Jan 
11.00u Nieuwjaarswensen/borrel 
Gezamenlijk naar het einde van PC de Kegel 2022 
17.00u  EINDE PC DE KEGEL bedankjes en afscheid een laatste groet en de laatste plaat  
 
 
 

                                                                                                                     
                
 
 

          
 



Vroeger en nu 

 

Dorpsplein, toen de Spar (Siep Zant) nog aan de Sluisweg gevestigd was.  

Bakker Ozinga, Abel Zwart en de Rabobank zaten in het linker pand. 

 

 

Dorpsplein 2022, na de renovaties in 1988 en in 2007.  

 

 



 

 

 

 

 



Geef het nieuwe gemaal in Zoutkamp een naam! 
 
We werken op dit moment binnen het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ aan het ontwerp voor 
de bouw van een nieuw gemaal achter de historische Hunsingosluis. Deze heeft een grotere capaciteit 
en vervangt het huidige gemaal H.D. Louwes. Zo compenseren we de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering en garanderen we de waterveiligheid. We zijn voor dit gemaal op zoek naar een 
nieuwe naam. 

                                                       
 

Stem vóór 23 december op uw favoriete naam!  
 
Tussen 1 en 23 december kunt u via onze projectpagina 
noorderzijlvest.nl/nieuwewaterwerkenzoutkamp stemmen op één van de volgende drie namen voor 
het nieuwe gemaal: 
 

1. Gemaal De Soltcamp 
2. Gemaal Achter Diek  
3. Gemaal Hunsingo 

 
Gemaal De Soltcamp 
Aan de Hunzemonding lag omstreeks 1408 al een plek waar waarschijnlijk zout werd gewonnen uit 
zouthoudend veen (dat langdurig in aanraking – doordrenkt – was geweest met zeewater). Die 
zoutwinning gebeurde door het veen te verbranden, en vervolgens de as daarvan te koken en laten 
verdampen in zeewater. Dit leverde enkele kilo’s zout per liter ingedampt water op. Dit was een 
methode dieooit op grote schaal plaatsvond langs een groot deel van de Noordzeekust (vanaf 
Vlaanderen tot Den Helder) en de Waddenkust (o.a. van het Balgzand bij Den Helder tot in het Noord-
Duitse Waddengebied - Oost-Friesland en o.a. Nordfriesland – Sleeswijk Holstein – met de verdwenen 
havenstad Rungholt). ‘Solt’ slaat dus op zout, voor de zoutwinning. Camp (=kamp) is een benaming 
voor een bepaald stuk land in het landschap (Latijn: ‘campus’ of Frans: ‘champ’). Vaak slaan deze 
benamingen in het Nederlandse gebied op relatief jonge stukken land, als individuele ontginningen van 
woest land in vergelijking met het wierdenlandschap op de kwelders dat van veel oudere datum was 
(Vanaf de IJzertijd, ca. 500 v.C.). Het gaat dus om een laatmiddeleeuws stuk land, waar 
hoogstwaarschijnlijk zout werd bewerkt, zoals hierboven omschreven. In de late middeleeuwen 
(omstreeks 1400) is sprake van ‘Soltcampum’ als aanduiding voor dit stuk land, waar inmiddels al 
bewoning was. De monding van het Reitdiep was aan het einde van de 16de eeuw strategische plek. 
Schepen konden op deze plaats goed ankeren en laden en lossen. Hier werd dan ook een vesting 
gebouwd om de waterweg te beheersen. In 1576 (maar mogelijk al omstreeks 1568) was hier tijdens 
de eerste fase van de Opstand (Tachtigjarige Oorlog 1568- 1648) door de Spaanse bewindhebbers een 
verdedigingswerk aangelegd. De Noordelijke Nederlanden maakten destijds deel uit van het rijk van 
Filips II. In 1589 vond de ‘Slag om Zoutkamp’ plaats, waarbij de Staatse troepen (opstandelingen) onder 
graaf Willem Lodewijk van Nassau de schans veroverden en naderhand uitbouwden. In de loop van de 
17de eeuw vestigden zich er mettertijd vissers en werd het een vissersdorp. In de 17e eeuw en ook 
daarna wordt de vesting en het (vesting)dorp aangeduid als ‘De Soltcamp’. Eigenlijk is dat de oude 
dorpsnaam van Zoutkamp. 



Gemaal Achter Diek  
'Achter Diek' is de naam van het vrij nieuwe recreatiegebied bij de Hunsingosluis en de Reitdiepsluis 
achter de dijk bij Zoutkamp. Dit in 2019 geopende recreatiegebied is een plek geworden om te 
zwemmen, een wandeling te maken en van het uitzicht te genieten. De provincie bepaalde samen met 
de inwoners van Zoutkamp de inrichting. Het nieuwe gemaal wordt gebouwd in dit recreatiegebied.  
Achter Diek (Gronings voor dijk) geeft ook letterlijk aan waar het gemaal staat, achter de ‘voormalige’ 
zeedijk. Voor 1969 lag Zoutkamp nog achter de Zeedijk aan zee. Bij de afsluiting in 1969 van de 
Lauwerszee is de rol van Zoutkamp veranderd. De vissersvloot verhuisde naar het nabijgelegen 
Lauwersoog. De oude zeedijk en de hierin gelegen historische sluizen verloren volledig hun functie. Om 
de waterveiligheid van de Groningers in dit gebied voor de toekomst te borgen moet nu (uiterlijk in 
2025) een in Zoutkamp gelegen gemaal in capaciteit worden vergroot. Ook moeten kades in het dorp 
worden verhoogd. Door een nieuw gemaal te bouwen nabij de Hunsingosluis krijgt de oude zeedijk 
weer een waterkerende functie. Ook hoeven de kades in het dorp niet verhoogd te worden. Daarnaast 
ligt Zoutkamp waterstaatkundig weer net als vroeger, achter de dijk. 
 
Gemaal Hunsingo 
Het gemaal ligt daar waar het Hunsingokanaal uitmondt in het Lauwersmeer. Daarmee is de verbinding 
ook in de naamgeving geborgd. Hunsingo was één van de drie Ommelanden van Groningen. Juist dit 
deel wordt in toekomst bemalen door het nieuwe gemaal. Waterschap Hunsingo was één van de 
rechtsvoorgangers van Waterschap Noorderzijlvest. Met de naam gemaal ‘Hunsingo’ keert deze naam 
weer meer terug in de bedrijfsvoering van het waterschap. Daarnaast hebben gemaal en sluis bij veel 
gemaal- en sluiscomplexen van Waterschap Noorderzijlvest dezelfde naam. Vergelijk Abelstok, Den 
Deel, Tilburg, Usquert enz. De huidige Hunsingosluis behoudt zijn naam, het gemaal sluit daarbij aan. 
 

                                                                                                                                    
 

Oud Nieuws 

 

Hogelandster 1984 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

 



 
Jachtwerf Gruno viert 50-jarig jubileum 
 

‘We maken hier de hele boot, vanaf een plaatje ijzer tot het 
eindproduct’ 
 

 
In 1972 begon Willie Houwen, toen nog werkzaam bij een brandkastenmaker in Groningen, met het 
bouwen van zijn eerste boot. Hij wilde graag een boot voor zichzelf bouwen. Dat lukte, tot ongenoegen 
van zijn baas, die het hem niet gunde en dus stapte Houwen op en besloot met zijn jachtje op de beurs 
voor watersport en kamperen, de Recreana, te gaan staan. Hij was laat met aanmelden, dus hij kon 
alleen nog een buitenplekje in de regen krijgen, maar dat legde hem geen windeieren: hij verkocht 
maar liefst veertien boten. En daarmee was er een bedrijf uit de grond gestampt. 
 
Enorme groei 
Dat bedrijf had echter nog geen onderdak, machines en personeel. De vrouw van Willie ging in de 
avonduren in een cafetaria werken, er werd een werkplaats in Zuidwolde gevonden. Van haar 
verdiensten werd materiaal gehuurd en twee man personeel aangenomen. De twee zonen, George en 
John, werden soms van school thuisgehouden om mee te helpen. “Dan waren er handen te kort en 
moesten we helpen, boten van onderen teren en zo. Onderaan beginnen, hé,” lacht John. Al vrij snel 
groeide het bedrijf in Zuidwolde uit zijn jasje en werd er een andere ruimte in Bartlehiem gevonden, 
waarna Zoutkamp in beeld kwam. In 1978 werd Jachtwerf Gruno aan de Vishalstraat in de voormalige 
visafslag gevestigd. 
 
Met z’n allen 
De jongste zoon John (55), is sinds twintig jaar eigenaar van het bedrijf. Hij is blij met en trots op 
iedereen die zijn steentje bijdraagt aan het bedrijf. Dat geldt voor de familieleden, maar zeker ook voor 
zijn hardwerkende team. 
 

 
Het team van Jachtwerf Houwen 

 
”We doen het met z’n allen. Dat het zo goed gaat met het bedrijf -er liggen nog bestellingen tot 

2025/2026- ligt niet aan mij.” Zijn oudere broer George helpt nog met administratieve 

werkzaamheden, maar kan door ziekte niet volledig meewerken. Vader Willie is ook nog steeds 

actief. Zijn broer Tido hielp vroeger ook mee met verkoop, beurzen en contact met de media. John 

zelf zit wel eens achter het bureau, maar is vaker te vinden in het bedrijf zelf waar hij alle voor de 

hand liggende werkzaamheden verricht. 



" Ik doe alles", zegt hij, wijzend op zijn overall. Ik ontvang klanten, doe de inkoop, verkoop, ga naar 
beurzen, reis achter klanten aan. Pa (81) helpt wel even op kantoor, bouwt soms casco's en brengt 
boten weg, samen met Jozef Blom en Henk Wijbenga. Zijn vrouw Alinda helpt ook mee, gaat ook wel 
mee naar klanten enzovoorts. 
 

 
Willem, George en John Houwen 

Eigen ontwerpen 
Gruno heeft zijn eigen specifieke kenmerken. “Elke botenbouwer heeft zijn eigen model. Een 
botenkenner ziet dat het een Gruno-boot is. Wij kijken niet af, doen niet na, hebben onze eigen lijnen. 
Buitenmaten staan vast, de klant bepaalt hoe de binnenkant eruit komt te zien. Elke boot is van binnen 
uniek. We maken hier de hele boot, vanaf een plaatje ijzer tot een eindproduct.  We doen alles op 
botengebied:  we hebben ruimte voor stalling, verhuren boten, bouwen sloepen, tenders en zelfs 
polyester boten.” In het pand tegenover de jachtwerf, waar onder andere ook het kantoor is gevestigd, 
bevindt zich eveneens een watersportwinkel met elektronica en technische artikelen. 
De zaken gaan goed, zoals gezegd. John geniet van zijn werk. Zijn zoon Bryan heeft geen interesse om 
hem op te volgen, maar dat vindt hij prima. “Ik heb geen opvolger. Ik zeg altijd:  Ik moést vroeger, of 
ik nu wilde of niet. Je moet doen wat je leuk vindt, want je moet je hele leven werken. Nu heeft dat 
toevallig bij mij goed uitgepakt, omdat ik dit leuk vind, maar dat had ook anders gekund.” 
 
Het 50-jarig jubileum werd gevierd met een spetterend feest dat begon op de Silverwind en eindigde 
in de kegeltuin met optredens van Burdy en Bert Solo. En over vijf jaar is er weer een feest, want dan 
staat hij 25 jaar aan het roer. En hij is nog lang niet van plan om ermee te stoppen, het gaat nog veel 
te mooi . 
 

                                                                                                                                    
 

Nog een Berichtje 
 
Inzameling Dorcas 
 
Heeft u kleding die u kwijt wilt? Breng het naar P. Bolt-Vos, Churchillweg 19. 
U kunt het deponeren in de schuur.  
 



Terug van weggeweest: Anko Buwalda 

 
“Of je bij zomerdag door de haven van Zoutkamp of door Kloosterburen heen loopt, is een levensgroot 
verschil” 

 

Hij heeft al op veel adressen gewoond, maar is sinds 
vorig jaar weer terug in zijn geboorteplaats Zoutkamp. 
We hebben het over Anko Buwalda, zoon van wijlen 
Jaap en Winie Buwalda. Met zijn vriendin Marga woont 
hij aan de Churchillweg, in het huis dat vóór hem 
bewoond was door zijn neef Date Haaksma en daarvoor 
door Johannes en Pietie Smit. 
 

Weg en even terug 
Hij is geboren in het huis naast de manufacturenzaak 
van Jan en Sietske Visser, aan de Spuistraat. Daarna 
verhuisden ze naar de Julianastraat, later weer naar de 
Spuistraat in het kostershuis van de oude 
Gereformeerde kerk. Vervolgens trok het gezin 
Buwalda in een woning aan de Dorpsstraat en van daaruit vertrok hij naar Groningen. Hij werkte in 
Zoutkamp in de pellerij, maar had geleerd voor automonteur ”en zodounde kwam ik ien stad terecht”, 
aldus Anko. Hij ging er ook wonen, verhuisde later naar Ezinge en toen weer naar Zoutkamp, waar hij 
aan de Schans woonde. In die tijd leerde hij zijn huidige vriendin kennen. In deze Zoutkamper periode 
heeft hij met zijn toenmalige echtgenote, samen met Berd en Els Rozema, ook nog een paar jaar het 
voormalige café De Zeearend gerund, naast hun andere werk. 
 

Kloosterburen 
Anko werkte toen ook al bij de post. Nu in de administratie, toen op de auto. Hij reed veel door de 
omgeving. Marga en hij wilden graag samen een woning kopen en toen Anko door Kloosterburen reed, 
viel zijn oog op een mooie jarendertigwoning. Ze besloten het te kopen en hebben er ongeveer 25 jaar 
gewoond. Ze hebben veel aan het huis gedaan en woonden met plezier in de mooie woning.  
 

Kriebels 
Ondanks het woonplezier bleven ze toch huizen in Zoutkamp in de gaten houden. ”Omdat ik terug 
wilde. Kloosterburen heeft geen voorzieningen. Toen we begonnen zat er nog wel wat aan winkels, 
maar nu niks meer. Zoutkamp heeft meer en er is hier ook meer avontuur. Of je bij zomerdag door de 
haven van Zoutkamp of door Kloosterburen heen loopt, is een levensgroot verschil. In het begin 
hadden we nog niet het verlangen om terug te willen, later begon het te kriebelen. Ik weet niet hoe 
het kwam, je wordt op een gegeven moment wat onrustiger, denk ik. We fietsten vaak eens, zeker op 
zondag, naar Zoutkamp en dan reed je hier door de haven en er was altijd wat te doen. Dan begint het 
wel te kriebelen. Ik denk, dat het daar door komt”, zegt Anko. 
 
Marga vult aan: ”En misschien ook wel, doordat je ouders er niet meer waren. Toen ze nog leefden, 
gingen we eens per week naar Zoutkamp en dat viel op een gegeven moment ook weg en toen had je 
hier eigenlijk niets meer te zoeken. Ik denk dat dat  ook wel meespeelt."  
Al die kleine factoren bij elkaar opgeteld, vormden die wel de drive om terug te gaan. Marga: ”Zoals 
we al zeiden: Hier is nog wat te doen. Ik kan er simpelweg al van genieten dat ik zaterdagmorgen op 
de fiets stap en mijn boodschappen hier kan halen.”  
 



Allemaal vinkjes 
Er was niet veel te koop in Zoutkamp, al hebben ze wel een paar huizen bekeken. “Maar we hadden 
wel een eisenpakketje”, zegt Marga. Ze woonden immers in een prachtige woning met alles erop en 
eraan en wilden niet voor minder gaan. Het huis van Date kwam in beeld en Anko dacht: Nu moeten 
we spijkers met koppen slaan, want dit is een mooie plek en een mooi huis en anders is hij weg. Hij 
vond het een mooi huis, maar Marga was het daar nog niet volledig mee eens. De buitenkant is immers 
heel anders dan dat van een woning uit de jaren dertig. Ze moest echt wennen aan de strakkere vorm 
van het huis. De binnenkant maakt echter alles goed: een licht woonvertrek, alles is er, er is een 
slaapkamer op de begane grond, de camper kan achter het huis. “We kunnen allemaal vinkjes zetten, 
dus het is helemaal goed”, vertelt een tevreden Marga. 
 

Goede beslissing 
Ze zijn blij weer terug te zijn op Zoutkamp. Voordeel is ook, dat ze hier toch wel wat meer mensen 
kennen dan in Kloosterburen. Ze hadden  niet heel veel contacten in het dorp omdat ze beiden 
werkten en vroeg uit bed moesten, dus van het verenigingsleven kwam niet veel. Uiteraard zitten ze 
hier nog niet in het verenigingsleven, maar Anko sluit niet uit dat dat niet gaat gebeuren. Marga, die 
jonger is dan hij, werkt nog, maar hij gaat over vier maanden met pensioen. Ze hebben een hond en 
dat zorgt ook voor contacten. Voor Marga is dat ook een pluspunt.  
Ze zijn beide helemaal tevreden met hun beslissing om terug te gaan naar het geboortedorp van Anko. 
En ze zijn van plan om hier nog jaren te genieten met elkaar en hun hond en als we het goed hebben 
ingeschat, gaan ze alleen nog even weg uit Zoutkamp om met de camper vakantie te houden, want dat 
is ook echt genieten voor hen. 
 

                                                                                                                     
               

 
 



Uit de school geklapt 

 

 
Met ingang van 1 oktober heeft de school een onderwijsassistent gekregen voor twee ochtenden in 
de week in de persoon van Naomi Brands  uit Ulrum. Haar werkzaamheden vinden voornamelijk plaats 
in de groepen 3 en 4. 
 
Directeur Wendy Wieringa maakte aan het begin van een schooljaar een lelijke val waarbij ze gewond 
raakte aan haar hoofd. Ze is nog niet helemaal hersteld en werkt een aantal uren per week vanuit huis. 
De directeur van CBS H. De Cock te Ulrum helpt waar nodig , komt wekelijks langs op school en is eerste 
aanspreekhulp voor het team. We wensen Wendy een spoedig en voorspoedig herstel toe. 
 
Juf Ilse zou aanvankelijk voor een half jaar een vacature invullen, maar kan nu het hele schooljaar 
blijven, omdat de vacature niet door iemand anders kon worden ingevuld. 
 
Verder deed de school in de week van 7-11 November mee aan de week van Respect (voor jezelf, voor 
elkaar en voor de omgeving), werd afscheid genomen van de oude leerlingenraad en werden de 
nieuwe leden Lian, Mars, Malin, Mijs en Terry  welkom geheten in de leerlingenraad. 

 
Na spannende voorleeswedstrijden werd Noa Meijer uit groep 7 
uiteindelijk als voorleeskampioen van de school gekozen. Jurylid was 
de schrijver Lammert Voos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                    
 

Herfst en Sint Maarten peuter-activiteiten 

Deze week hebben een aantal kinderen mogen werken aan hun lampion en hebben we verschillende 

Sint Maartenliedjes geoefend. De kinderen hebben boeken gelezen op onze nieuwe bank en gespeeld 

met kastanjes, bladeren, dennenappels en een pompoen. Er werd druk gesorteerd, gekookt en alles 

werd met een trekker + kar verplaatst. De bladeren buiten werden met de veger op een bult geveegd, 

waarna ze met een grote schep in de wagen werden gegooid. Op het plein vonden wij vele bladeren; 

grote en kleine, rode, oranje, gele en bruine bladeren. 

De stralende voorleeskampioen 



Samen lazen we uit het boekje Luuk & Lotje in de herfst, proefden we heerlijke pompoensoep die twee 

mama's voor ons hadden gemaakt, kleurden we een spinnenweb en plakten we een spin  🕸🕷 

 

Wij leren de peuter om zelf de jasjes aan te doen (op de grond liggen, armen erin en met een vliegende 

beweging aan doen) En als het lukt, zelf de rits vast maken. 

Het Sint Maartenliedje dat we voor de mensen in het seniorencomplex hebben gezongen, gaat zo: 

 

     

     

 

 

 

 

      Kijk mijn lichtje 

      kijk mijn lichtje 

      Zelf gemaakt 

      zelf gemaakt 

      En vanavond mag ik 

      en vanavond mag ik 

      Laat op straat 

      laat op straat 

 

 
 
 

                                                                                                                                    
 

Restaurant IJssalon de Boeter    

Tel. 0595 438992 / deboeter@gmail.com 



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:  Jacob van de Molen en Thea Pijl 

 

Jacob en Thea wonen in de Woldringhstraat. 

Thea is geboren in Leeuwarden en opgegroeid 

in Wergea, een dorp vlakbij Leeuwarden en 

Jacob komt uit Usquert. Beiden zitten ze bij 

het smartlappenkoor. Jacob speelt accordeon 

en Thea zingt. Vanaf de oprichting is Jacob al 

accordeonist bij het smartlappenkoor. Ook 

speelt hij bij de koren in Usquert en Eenrum. 

Tijdens de repetities werd er steeds weer 

gezegd: ‘”Kom toch in Zoutkamp wonen, er 

worden nieuwe huizen gebouwd aan de 

Woldringhstraat, dan worden jullie  onze 

buren.” Ze hebben er een avond over nagedacht en besloten om het te doen. Februari 2022 was het 

zover en verhuisden ze van Leermens naar Zoutkamp. Veel mensen kenden ze al via het 

smartlappenkoor. 

Zoutkamp vinden ze beter bij hen passen dan Leermens. “Het mooie aan Zoutkamp is dat het veel 

voorzieningen heeft, dat de natuur er prachtig is, dat je er heerlijk kunt fietsen en dat de  boot een 

mooi plekje heeft gekregen in de binnenhaven.” Van daaruit zijn ze in een wip op het Lauwersmeer 

om daar van de rust te genieten. Een ander voordeel is dat ze dichter bij de moeder van Thea wonen.   

Sinds 2005 werkt Jacob als gezagvoerder bij de Verenigde Tankrederij. Hij heeft ook nog vijf jaar bij de 

Rousant gewerkt. Thea heeft in de zorg gewerkt en doet vrijwilligerswerk. Hun hobby’s zijn: fietsen, 

watersport, lekker eten en muziek maken. Thea is creatief en maakt onder andere graag kettingen. 

 

                                                                                                                                    
 

Even lachen  

Een priester wandelt over straat en ziet aan de overkant van de weg een heel klein 
jongetje staan dat ergens probeert aan te bellen, maar hij is te klein en kan niet bij de 
bel. Na de pogingen van de jongen een tijdje aangekeken te hebben, loopt de priester 
in zijn richting. Met vlugge tred steekt hij over, gaat achter de kleine jongen staan en 

legt vriendelijk zijn hand op de schouder van het kind, waarna hij zich vooroverbuigt en de bel 
stevig indrukt. De priester hurkt en vraagt met een welwillende glimlach.: 

“En nu, mijn lieve jongen?” 

 

Waarop de jongen antwoordt: “Nu rennen we weg!” 
 



                                                                                                                 

 
 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

 

 



Ingeborg Nienhuis - As t schoemt en nog es schoemt… 

In de vorige editie van de Schudzeef berichtte ik over onze finalepositie in een filmwedstrijd. Met 
teamies Vida en Amir had ik toen een plan voor een adaptatie van mijn Groningstalige debuutroman 
Schoem of De Voarende Zoltkamper ingediend bij Toukomst. 

Eind september moesten we ons eindproduct presenteren in het gemeentehuis van Ten Boer. We 
waren alle drie op van de zenuwen en haalden alles uit de kast om de jury ervan te overtuigen vooral 
voor ons plan te gaan. Vida praatte als Brugman en lichtte haar bewonderenswaardig knap 
dichtgetimmerde productieplan toe, ik vertelde vol vuur over de thematiek van het verhaal en over de 
ravissante charme van Zoutkamp en Amir vertoonde zijn fraaie teaser (t veurpruifke) die hij maakte 
vanaf en van de ZK47, met Gille Postma en Robin Bouma aan boord. De jury toonde zich niet 
onberoerd, maar legde ons desalniettemin het vuur aan de schenen. Bij het verlaten van de raadszaal 
waren we ervan doordrongen dat dit nog geen gelopen race was. Een inmiddels traditionele lachstuip 
volgde. 

De avond erop kregen we de uitslag. Bij het zien van de andere teasers liep de spanning op. Een heel 
bekende, Groningse acteur was bijvoorbeeld gecharterd voor een gelikte productie waarvan de 
eindsom in de tonnen zou lopen. Maar het wonder geschiedde en de cheque van Nationaal Programma 
Groningen voor korte speelfilm ging naar ons. Die voor korte documentaire kreeg Collin Mooiman voor 
een biopic over Piet van Dijken. ‘We vonden jullie idee meteen al zo leuk,’ verklapte een jurylid. Daar 
zit je dan maandenlang voor op je nagels te bijten… Maar goed: we mogen dus een film maken in het 
Gronings, die zich afspeelt in Zoutkamp en naar een verhaal van mij. t Kon minder, zogezegd! 

Het is nu zaak (stikstofluw!) te gaan bouwen langs de geslagen piketpaaltjes. Momenteel probeert Vida 
cofinanciering los te peuteren van verschillende subsidieverstrekkers en werk ik aan een sterkere 
versie van het scenario. Ook onderzoeken we locaties. Ik kan in een manuscript bijvoorbeeld een 
bruine kroeg in de haven verzinnen met een steeg erachter, maar voor een film gaan ineens factoren 
als natuurlijk licht meespelen. En er zijn voldoende huizen waar we een confrontatie tussen de 
hoofdpersoon en zijn vader kunnen filmen, alleen gaat het om een zich iets verwaarlozende vader en 
daar hoort dan ook een bepaalde inrichting bij. En dat is nog afgezien van het feit dat je voor het filmen 
op een kotter in ieder geval nodig hebt… een kotter. Met het huidige politieke klimaat is dat geen 
vanzelfsprekendheid. Het plan is om in oktober 2023 te gaan filmen en ruim voor die tijd de acteurs te 
hebben geselecteerd. Die casting vindt waarschijnlijk aan het begin van het jaar plaats. Voor 
verschillende scènes (kroegscène, havenscène, shots bij t Leugenbankje) hebben we acteurs en 
figuranten nodig. 

Op 10 december mogen Vida, Amir en ik onze filmplannen toelichten tijdens WinterWelvaart. 
Misschien tot dan en daar. 

                                                                                                                                    
 

 

 



 

 

 

 
 



   Grunneger houkje 
 
Gerry Buitenwerf - Sunnerkloas ging swemmen 

 
Dou zien schip doar lest ien haven laag, 
ree Sunnerkloas noar t strand van Lauwersoog. 
Hai von t zo mooi wat e doar zaag 
dat e haanzem van t peerd óf vloog: 
t Lauwersmeer laag doar te pronken, 
blaauw as de Méditterannéé, 
t helder woater laag te lonken: 
‘Kom ol boas, doek ais ien zee.’ 
 

     Winter? Kold? Wat zól hom dat? 
     t Woater leek zo aibels hemmel. 
     Hai ropte hoast ale goud van t gat 
     en smeet t op rug van schimmel. 
     Mien laive tied, wat haar e lol 
     ien onnerboksem midden maank t meer. 
     Hai vuilde nog gain spierke kòl, 
     docht: Aankom joar kom ik hier weer. 
 

Hai zwom zien best en zaag hail nait 
dat lucht zien helderhaid verloor.                                              
Eerst dou e hom op rug drieven lait 
wer e t minne weer gewoar. 
Harregat, dit wer vast dunder 
en din wos zien schimmel zok gain road. 
Hai mos deroet, t peerd waas niks zunder 
zien hoogbejoarde touverloat. 
 
Hai stoof deur t woater, sprong op waal, 
keek en wer kèl dou e het zaag: 
Peerd waas vot, moar t minst van aal 
waas, dat zien goud doar bovenop laag. 
Wat mos er nou ien vredesnoam begunnen  
zunder zien vrund en zunder klaaier? 
Hai kon toch nait ien slip noar stoomboot runnen? 
Dat waas veur n olle Kloas toch gain menaaier? 
 
Wat zollen zien Pieten wel nait denken 
As hai doar haalf bloot aan kwam poazen? 
En as gewone lu hom zagen 
waas t hailndaal beurd mit Sunnerkloazen. 
Hai mos op zuik, dat kon nait aans, 
t waas nou: winnen of verlaizen. 
Dus stroop ol man t strand bielaans, 
hai haar niks meer te kaizen. 
 



Hai ruip en reerde, moar vergees; 
t peerd waas en bleef verswonden. 
Hai stìnde, poestte en wer hees 
moar nog waas t baist nait vonden. 
Kop bonkte, t haart sloug hom wel tachteg, 
doodop en ieskold zakte e ien t gras. 
t Waas doan, t waas hom apmoal te machteg, 
hai wol dat e weer ien Spanje  waas.  
 
Ogen vollen hom tou, hai slaip 
en dreumde van twij peerdebillen 
woar hai op zat en Piet noast laip. 
Woarom mos e din toch zo trillen? 
Wel mouk hom zo vraid wakker? 
Wel ging doar as n gek tekeer? 
Hai zól dij stoetjebakker! 
 
Mit moord ien ogen draaid ’e zok om, 
kloar om dij vent n lél te geven. 
Dreumde hai nog of waas e stom, 
mog e dit nog beleven? 
Ston doar zien vrund, dat widde daaier 
of haar dat mor zo leken? 
En lagen doar aal zien Sunnerklaaier? 
Haar e hom nait verkeken? 
 
Langzoam gingen ogen hom vannijs open. 
t Waas woar, verhip, t waas woar: 
wat waarms waas tegen zien lief aankropen, 
zien aigen laif peerd laag doar. 
Hai smokte t baist wel doezend moal, 
kreeg honderd natte peerdehappen 
en zee dou blied ien peerdetoal 
mor gaauw weer op te stappen. 
 
                                                                   Even loater waas ol man weer Sunnerkloas 
                                                                   en ging t ien draf noar hoaven. 
                                                                   Wat waren dij Pieten blied, dat boas 

der leventeg aan kwam droaven. 
Moar hou kwam Sunnerkloas zo drief? 
Man leek ja wel n verzopen kat. 
Hai trilde ja as n old wief, 
hai mos votdoalek ien n waarm bad. 
 
Hai haar n beste kòlle vat 
en laag n week zaik aan boord. 
Zien Pieten bleven mor vroagen noar t hou en wat, 
moar Sunnerkloas hil mond stoef dicht en zee gain woord. 
Nooit zol e, wat der ook gebeuren zol, 
wat van zien zwemmerij verklappen. 
Dat hai ook wel ais vrij wezen wol, 
dat kon allain zien peerd mor snappen. 



 

Lieve kinderen,                                                                                          

Kleur deze kleurplaat van Sint en Piet zo mooi als je kunt. Er is een prijs voor 

de mooiste kleurplaat van kinderen van 4 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar. 

Schrijf je naam en adres op de tekening en doe het in de brievenbus bij  

Gerry Buitenwerf, Churchillweg 31. 



                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.heiploeg.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                            

 

Member of the PP Group       



Prijspuzzel 

  

Horizontaal 

1 belasting (geschiedenis) 4 rivier in 

Duitsland 7 item 8 uitroep 10 onder 

andere 11 soezerig  

13 IJslandse kroon 14 financieel begrip  

15 Amerikaanse nieuwszender 16 

overmatig 17 herkauwer  

21 dundoek 22 kloostergemeenschap  

23 de maat nemen 24 voorzetsel  

26 zonder haar 28 telwoord  

30 onheilsgodin 31 gesar 34 pijn  

35 fijn aardewerk 39 een en ander  

40 boerenbezit 41 grondsop  

43 uitdrukking 44 stekel 45 bijgevolg  

47 erbinnen 49 feodaal vorst 51 eventueel 

52 bijwoord 53 moment 54 door middel 

van 55 dwaas 57 onzes inziens  

58 World Trade Center 60 vogelproduct  

61 tafelgast 62 graansoort 

 

Verticaal 

1 verhoogde toon 2 tunnel in Amsterdam 

3 schoolonderzoek 4 uiting van aarzeling  

5 kruiderij 6 Japanse rijstdrank  

9 kerstlied (Engels) 12 fundering  

13 kostschool 18 zijrivier van de Elbe  

19 meetkundige term 20 deel van een 

breuk 21 tijdig 25 kost voor dieren  

27 schilderwerkplaats  

29 wezenlijk 32 Rijkswaterstaat 33 schraal 

35 roeispaan 36 adviseur 37 in gelijke 

verhouding 38 pakken 42 peulvrucht  

43 deel van een trap 46 vrouwelijke 

herkauwer 48 Aziaat 50 kloostergewaad 

53 grootmoeder 56 kleefmiddel  

58 wereldrecord 59 Costa Rica (op auto’s) 

 

 

 

 

-invullen oplossing, zie volgende pagina- 



1 
 

30 
 

32 
 

42 
 

13 
 

41 
 

6 
 

59 
 

50 
 

48 
 

61 
 

20 
 

4 
 

38 
 

 
 
Los de puzzel op, mail de oplossing naar redactie@deschudzeef.nl of lever hem in -vóór 10 januari 
2023-  bij een van de redactieleden en maak kans op een prijsje. Deze keer is die beschikbaar gesteld 
door 90° Oost, waarvoor hartelijk dank. 
 
 
 

            

 

 

                                                                                                                           

 

  

Winnaar van de prijspuzzel van 

september is Geeske Tuma 

Van harte gefeliciteerd!!!! 

De oplossing was: dikke bonen met 

spek 

Geeske, jouw prijs ligt voor je klaar 

bij Cafetaria ‘t Centrum! 



Nieuw in Bibliotheek Leens             
  
Veel nieuwe jeugdboeken deze maand! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nieuwe aanwinsten voor volwassenen: 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jeugdboeken A (0 - 8 jaar) 
Waar is Jeppo's vriendje? - Ingela 
Arrhenius (AP) 
Wat hoort erbij, Nijntje? - Dick Bruna 
(AP) 
Herfstpret - Anita Bijsterbosch (AP) 
Knuffeldier - Saloua El Moussaoui (AP) 
De Bal - Joukje Akveld (AP) 
Kaatje op de wc - Liesbet Slegers (AK) 
Dribbel naar het ziekenhuis - Erik Hill (AK) 
Elmer en het cadeautje - David McKee 
(AK) 
Goed zo mama - Chris Haughton (AK) 
Het Monstermeer - Leo Timmers (AK)  
Het bos van Coco - Loes Riphagen (AK) 
De bazenstraat - Katinka Polderman (A)  
Worstje en zijn vrienden - Greg Pizzoli 
(MLP A)  
Geheim Agent Juf - Manon Sikkel (A)  
Ninja Patrol - Harmen van Straaten (A) 
De boswolven - Alex Milway (A) 
Agent & Boef -T. Veldkamp & K. de Boer 
(A) 
Thomas Tucker - Harmen van Straaten 
(A) 
 

Jeugdboeken B (8 - 12 jaar) 

De vlugge vlogger - Nanda Roep 

Stomste week ooit! Maandag - Eva Amores  
Juffrouw Pots - Tosca Menten  

Dagboek van Zoe Zwart - Honor Cargill  
De school van wonderdingen - Kira Gembri  
Broederband - John Flanagan  

Warrior Cats, Donder & Schaduw - Erin 
Hunter  
Magie van de verboden toren - Ben Guterson  

Amari en het spel der magiers - B.B. Alston  

 
 
 

Jeugdboeken D (15 jaar en ouder) 
Amarant - Emellia Arents 
De big5 trilogie Deel 1 – Eckoo 
De Laatste zet, Het Hawthorne Mysterie III 
- Jennifer Lynn Barnes 
Anders. beter - Lisa van Campenhout 
Fate The Winx Saga, de eerste vonk - Sarah 
Rees-Brennan 
Wat gebeurde er met David? - Henk 
Hardeman 
Een magische ontmoeting - A. Corrigam 
Wereld zonder water - Inge Sleegers 

Volwassenen – Literatuur 
Kruispunt - Jonathan Franzen 
Brengschuld - Jan Siebelink 
Het licht in de stad - Inge Schilperoord 
Reunie in Toscane - Annemartien 
Berkelaar 

Jeugdboeken C (12 jaar en ouder) 
Wat het hele dorp wist - Hanneke de Jong  

Operatie Noa - Bert Wiersema  

Het wilde meisje - Katherine Rundell  
Kilometers zonlicht - Marike Goslinga  

Schaduw van toet - Lida Dijkstra 
Game on - Cis Meijer 
Het heartstopper jaarboek - Alice Oseman 

Wat we niet zeggen - Nadine Swagerman 

De bloedzomer - Danielle Bakhuis 

Lotgenoten - Arne van der Linden 

 

Volwassenen – Spanning 
De onbekende man - Chantal van Mierlo 
Een nieuw begin - Santa Montefiore 
Playa Blanca - Linda van Rijn 
Toen de wereld brak - John Boyne 
De heks in mij - Loes den Hollander 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                    
 
Gemeentenieuws 
 
  Omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders hebben op 3 oktober 2022, op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een gemaal en het 
ombouwen van de keersluis naar een schutsluis op de locatie ten zuiden van de Hunsingosluis in 
Zoutkamp.  
Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, van deze gelegenheid tot het 
indienen van zienswijzen is geen gebruik gemaakt.  
 

 Evenementenvergunning 
De Burgemeester heeft op 18 oktober 2022 een besluit genomen over de aanvraag voor het 
organiseren van Winterwelvaart Zoutkamp op 10 december 2022 op de locatie Reitdiepskade 11, 
Reidiepskade 16 en Reitdiepskade1a Zoutkamp. De vergunning is verleend. 

 Evenementenvergunning 
De Burgemeester heeft op 7 oktober 2022 een besluit genomen over de aanvraag voor het organiseren 
van een kerstmarkt 17 december 2022 op de locatie rondom de oude kerk in Zoutkamp. De vergunning 
is verleend. 

 Omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2022 een besluit genomen over de aanvraag voor 
het wijzigen van de bestemming op de locatie De Schuit 11 in Zoutkamp. De vergunning is verleend.  

 Omgevingsvergunning 
Watervergunning voor het leggen van een nieuwe gasleiding nabij De Schans 34 te Zoutkamp. Het 
besluit ligt ter inzage van 29 oktober tot en met 9 december 2022 bij het waterschap Noorderzijlvest, 
Stedumermaar 1 te Groningen. Als u de stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen via 
vergunningen@noorderzijlvest.nl of 050 -3048911.  

 Omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders hebben op 31 oktober 2022 een besluit genomen over de aanvraag voor 
het realiseren van een aanbouw aan de garage op de locatie Wilhelminastraat 5 in Zoutkamp. De 
vergunning is verleend. 

Volwassenen – Romantisch 
De Spaanse liefdesleugen - Elena Armas 
Mary en Rose - Rebecca West 
De kokkin van Castamar - Fernando J. Munez 
Hildeke - Lieve Joris 
Gouden jaren - Maria Nikolai 
De rest is confetti - Lotte Petersen 
De gouvernante - Wendy Holden 
De Jasmijn tuin - Elena Conrad 
Hotel Happiness - Floortje Sanders 
Vanaf Nu - Colleen Hoover 
Hoe vind je de ware - Katie Forde 
 

Informatief 
TaalCompleet Nederlands voor 
anderstaligen 
Verkeerstheorie Auto B 
Eerlijk (Oei ik Groei) - Jorinde Benner 

 



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 

 

 

 

 

 

 



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  

November 2022 
maandag 28 november restafval 

December 2022 
maandag 5 december gft-afval 
maandag 12 december restafval 
maandag 19 december gft-afval 
zaterdag 24 december 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. 

 



 

 
 


