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Nu in De Schudzeef: 
 

 
Drie ondernemers in de schijnwerpers   

 
Kennismaking met het team van de huisartsenpraktijk Zoutkamp 

 
In memoriam: Tiet Spanninga 

 
Grunneger middag in het Visserijmuseum 
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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 
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. 
 
De eerstvolgende verschijningsdatum is 24 maart 2023 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 14 maart 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, Bootverhuur Zoutkamp, Cafetaria ’t Centrum, Café & Partycentrum De Kegel, 
Claudia de Boer- voetverzorging, Dieverdoatsie, Dorpsbelangen Zoutkamp, Fietsverhuur Zoutkamp, 
Garnalenafslag Zoutkamp, Hair2hair, Handelsonderneming Elsinga, 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 
 
Allereerst wensen we u Veul haail en zegen ien t Nijjoar. 
 
We stomen weer met volle kracht vooruit om u zowel van nieuws als van verhalen van mensen uit het 
dorp  te voorzien. Want verhalen doen wat met je. Verhalen van mensenlevens of gedeelten eruit 
kunnen je ontroeren, vertederen, laten lachen, glimlachen of doen huilen. Verhalen van mensen 
blijven vaak hangen, stemmen tot nadenken, scheppen een band, brengen mensen bij elkaar. Dat is 
wat verhalen met je kunnen doen en daarom vinden wij uw en jouw verhalen zo belangrijk. Dus heeft 
u of heb jij iets te vertellen? Bel ons, schrijf ons, mail of kom langs. Ieder mens en ieder verhaal is 
belangrijk. 
 
Zo ook het verhaal van Tiet Spanninga. Wat hebben we van haar genoten tijdens het interview en wat 
genoot zij van het vertellen van haar verhaal. En van De Schudzeef genoot ze ook: ”Ik lees hom van 
veur noar achter, hai is nog nooit zo mooi west”, zei ze. Ze overleed twee dagen na het gesprek, maar 
haar verhaal mocht erin van de familie. Daar zijn we heel erkentelijk voor.   
 
Wij hopen dat u ook weer geniet van het lezen van deze krant, waar weer de ‘gewone’ 
wetenswaardigheden in staan, maar ook interviews met ingestroomde mensen, met nieuwe 
ondernemers, met mensen met een leuke hobby, enzovoorts. 
 
In deze krant besteden we een groot gedeelte aan de dokterspraktijk. De reden hiervoor is dat de 
praktijk de laatste jaren enorm is uitgebreid. Veel mensen hebben waarschijnlijk geen idee wie er nu 
precies werkt, hoe ze eruit zien en wat ze allemaal doen. Daarom hebben we hen gevraagd om zich 
even aan u voor te stellen, zodat u weet wat u kunt verwachten van wie, als u hen nodig hebt.  
 
We moeten helaas afscheid nemen van redactielid Dora de Vries, die om  gezondheidsredenen haar 
werk bij de Schudzeef moet opgeven. Wij betreuren dit, maar bedanken haar voor haar geweldige 
inzet en de mooie foto’s die ze maakte. De vacature die door haar vertrek is ontstaan, vullen we met 
ons zessen op. Dora gaf aan de Facebookpagina wel te blijven doen, waarvoor we haar heel dankbaar 
zijn. 
 
Veel leesplezier 
 
De redactie 
 
 

                                                                                                                                    
 
 

Wel of niet een Schudzeef in de bus? 

Staat er op uw brievenbus een sticker met daarop NEE/NEE, dan krijgt u geen Schudzeef in de bus, 
maar kunt u hem halen bij de Spar of online lezen. Wilt u hem toch in de bus? Dat vinden we heel 
fijn! Laat dat dan weten door de sticker te vervangen door een NEE/JA sticker. Dan krijgt u geen 
ongeadresseerd reclamedrukwerk maar wel huis-aan-huisbladen zoals De Schudzeef. 
 
Wij willen natuurlijk graag dat iedere Zoutkamper de krant leest, maar  we willen ook uw wensen 
respecteren en als u met een NEE/NEE sticker aangeeft dat u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk 
zoals huis-aan-huisbladen in de brievenbus wilt, houden we ons aan uw wensen.  



Berichtjes / bedankjes 

 

                                                                                                                                    
 

Heb je het al gehoord? Ja het is waar.... 

 
"De Oude Sluis" staat te koop, want wij zijn toe aan een nieuw avontuur. Het waren geweldige jaren 
met de leukste gasten en de fijnste teamleden in het leukste dorp! Maar nu willen wij onze droom 
achterna, een klein restaurant in Spanje, of wat er dan ook maar op ons pad komt! 
 
Maar voorlopig zijn we er nog, en zijn we er nog lang niet zat van, dus is iedereen nog van harte 
welkom! Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan laten we dat weten, tot die tijd zullen wij jullie met alle 
plezier ontvangen! 
 
Sytze en Famke 
 

                                                                                                                                    
 

Deze maand zijn er in Zoutkamp 2 AED's geplaatst. Een AED is de afkorting voor een Automatische 
Externe Defibrillator en is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een 
hartstilstand. Ze zijn neergehangen door het bedrijf Hartvoorveilig bij restaurant ZK86 en bij de 
basisschool. Deze 2 toestellen zijn gefinancierd uit het Dorpsbudget en uit het Impulsloket. 
En geïnitieerd door Hogeland Belangen en Dorpsbelangen.  
 
Wij bieden geïnteresseerden een cursus reanimatie en gebruik van de defibrillator aan en later een 
herhalingscursus. Er is eerst ruimte voor 10 personen.  
 
Opgeven kan via Henk Zijlstra, emailadres : penningmeester.vdz@gmail.com 
Wanneer en waar de cursus gehouden wordt laten we daarna z.s.m. weten. De cursus is gratis.  
 

Verdrietig maar dankbaar 

Via deze weg willen wij iedereen enorm bedanken, voor alle steun die wij hebben mogen 

ontvangen na de geboorte en het overlijden van onze lieve dochter Bente. Het is ongelooflijk 

hoeveel bloemen, kaarten, berichten en andere vormen van medeleven wij hebben gekregen 

vanuit het hele dorp en omgeving. Het is voor ons duidelijk dat er enorm met ons meegeleefd 

wordt en dat doet ons heel erg goed. 

Heel erg bedankt allemaal! 

Liefs Jordy en Hilde 

 



 
 

Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp 

 
Beste leden en dorpsgenoten, 
 
Graag delen we met u weer zaken waar we binnen Dorpsbelangen mee bezig zijn. 
 
Na een jarenlange voorbereiding zal op vrijdag 24 februari a.s. de officiële start worden gegeven aan 
de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Er komt een officieel programma waarvan wij de juiste informatie 
nog niet hebben. Dit zal te zijner tijd door de Provincie, via de pers, worden verspreid. Via onze kanalen 
houden we u ook op de hoogte. 
 
De publiekstoegankelijke AED’s waarover we u in de vorige uitgave hebben geïnformeerd zijn 
inmiddels geïnstalleerd. Elders in de Schudzeef vindt u een oproep voor een cursus reanimatie en 
gebruik van de defibrillator en waar u zich aan kunt melden. Later volgt dan een herhalingscursus. 
 
Zoals te doen gebruikelijk zal er ook dit jaar weer een Algemene Leden Vergadering worden gehouden. 
Naar verwachting zal dit begin mei worden. We bespreken dan de zaken die in het jaar 2022 zijn 
gepasseerd, maar kijken ook verder vooruit. 
 
Daarbij hoort onder meer dat voor een aantal bestuursleden hun termijn erop zit en er sprake is van 
wisseling van de wacht. Misschien is dit ook een goed moment om er bij stil te staan of u of jij iets wilt 
en kunt betekenen voor de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp. De leden ontvangen de uitnodiging 
tegen die tijd in de brievenbus. 
 
We hebben de Gemeente Het Hogeland gevraagd om ons wekelijks op de hoogte te houden van de 
bezetting van de noodopvang Marnewaard, de doorlooptijd en de status van de sluiting op 1 maart. 
Deze cijfers delen we zodra we ze hebben met u op onze Facebookpagina. 
 
Al heel veel jaren zijn er ideeën en plannen voor huizenbouw op het voormalige Heiploeg terrein. 
Onlangs is er een gesprek geweest over een vervolg hierop. Tijdens dit gesprek zijn schetsen getoond 
die een impressie geven van hoe het zou kunnen worden. Dit zijn geen definitieve plannen en er is 
hierover nog niets besloten. We proberen de vaart erin te houden en we houden u op de hoogte. 
 
Hartelijke groet, 
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp 
 
 

 
 



  Bericht van de Brandweer Zoutkamp 
  

Beste lezers van de Schudzeef, alweer een dik jaar een nieuwe frisse redactie van de Schudzeef met 
als resultaat dat alle uitgaven goed gevuld zijn met artikels en nieuws uit ons dorp en omgeving. Graag 
maken we als brandweer van Zoutkamp van de gelegenheid gebruik om ons steentje ook bij te dragen. 
Traditiegetrouw zullen we in de eerste uitgave van het jaar een stukje schrijven over het wel en wee 
van de brandweer van Zoutkamp.  

Oefenen 

Afgelopen jaar hebben we ook weer een goed gevulde oefenagenda gehad; bijna elke week wordt er 
door onze ploeg geoefend. We hebben een aantal specialismen waar we zo nu en dan een extra avond 
voor moeten oefenen, naast  de normale basisoefeningen van onze post. In totaal hadden we het 
afgelopen jaar 41 oefenavonden van post Zoutkamp. 

Opleidingen 

Onze nieuwe aspiranten Gaele Postma, Karen Buiter en Gertjan de Vries zitten in de afrondende fase 
van hun opleiding. De verwachting is dat ze in het voorjaar alle basis diploma's op zak hebben en we 
ze dus ook maximaal kunnen inzetten, zodat we weer op volle bezetting van onze post zitten. Verder 
gaat Frank Lingbeek begin dit jaar starten met de opleiding voor bevelvoerder. 

Uitrukken 

2022 was wederom een jaar met veel uitrukken. In 66 uitrukken werd het afgelopen jaar een beroep 
op ons gedaan. Dit waren veelal prio 1 meldingen en weinig loos-  of ongewenste meldingen. Met 
name dat laatste is fijn omdat, als de pieper gaat, men het werk laat vallen of van bed komt en naar 
de melding gaat. Het waren ook weer diverse meldingen, waterongevallen, assistentie ambulance, 
schoorsteenbrand, autobranden, ongevallen enzovoorts. 

Materiaal 

Afgelopen zomer hebben we onze nieuwe OVRT (oppervlaktereddingsteam)-voertuig mogen 
ontvangen. Dit is een 4x4 Mercedes Sprinter bus. Hierin kunnen zes personen worden  vervoerd en 
diverse soorten materiaal ter ondersteuning van waterongevallen. Tevens is dit jaar een 
aanbestedingstraject gestart voor een nieuwe boot: een projectteam heeft de opdracht gekregen om 
voor de blusgroepen: Delfzijl, Finsterwolde en Zoutkamp een nieuwe boot aan te schaffen. Begin dit 
jaar is er met de desbetreffende blusgroepen een bestek gemaakt waar de diverse leveranciers op in 
konden schrijven. Eind november moesten offertes ingeleverd worden en konden we twee boten 
testen. We hebben deze testdag op het Reitdiep in Zoutkamp georganiseerd. Samen met Delfzijl en 
Finsterwolde hebben we de boten getest en is er een aluminium boot van 5,70 mtr x 2,20 mtr met 
70PK uitgekomen. De boot zal worden opgebouwd met onder andere een marifoon, kaartplotter, 
sonar, AIS et cetera. De verwachting is dat onze nieuwe boot rond de zomer klaar zal zijn. 

Diploma's en oorkondes 

Aflopen oktober hebben we onze korpsavond in restaurant ZK 86 gehad. Deze avond staat in het teken 
van jubilarissen, diploma’s en afscheid van collega’s. Vanwege corona hadden we dit ook ruim twee 
jaar niet kunnen doen en viel er heel wat uit te reiken. Sommigen hebben al bijna weer een nieuw 
jubileum. Hieronder volgt een opsomming van de diverse diploma's die zijn behaald: 

- Stefan Valkema heeft het diploma voertuigbediener/pompbediener uitgereikt gekregen. 
- Peter Bankema heeft het diploma manschap uitgereikt gekregen. 
- Peter Postma heeft het diploma chauffeur Prio 1 (licht) uitgereikt gekregen. 



- Klaas Koster heeft het diploma chauffeur Prio 1 (licht) uitgereikt gekregen. 
- Frank Lingbeek heeft het diploma manschap en certificaat oppervlakte redder uitgereikt 

gekregen. 
- Koen Loonstra heeft het diploma voertuig/ pompbediener en diploma chauffeur uitgereikt 

gekregen. 

Daarnaast zijn 2 jubilarissen in het zonnetje gezet: 

- Daan Oostindiën was 1-1-2019: 12,5 jaar in dienst. 
- Tabo van der Veen was op 10-11-2021: 25 jaar in dienst. 

Ook hebben we officieel afscheid genomen van Dirk Werkman en Jos Hoeksema. 

Alle oorkondes en diploma's werden uitgereikt door wethouder Stefan van Keijzerswaard en 
plaatsvervangend teamleider brandweer Noord/ West Sietse Smit. 

Mede namens de blusgroep Zoutkamp,  

met hartelijke groet, 

Jan Landman 

Ploegchef Brandweer Zoutkamp 

jan.landman@vrgroningen.nl 

 

                                                                                                                                    
 

 

Liefdevol Sint Maarten 

Baukje Zwart stuurde ons  onderstaand berichtje dat we graag met u willen delen. Lees en laat u 

vertederen. 

Dit jaar was het mooi weer, geen harde wind of regen. En dat houdt in, dat je heel veel kindertjes 

aan de deur kunt krijgen. Maar we waren erop voorbereid. We hadden genoeg snoep gekocht, want 

stel je voor dat er niet genoeg was.  Daarom had ik ook dit jaar wat kleingeld gespaard. 

De kinderen deden hun best en zongen de Sint Maarten- liedjes uit volle borst. Er waren  al veel 
kinderen aan de deur geweest en ik was bijna bang dat ik niet genoeg meer in huis had. De laatste 
kinderen, die bij  ons aan de deur kwamen, zongen een prachtig mooi Gronings Sint Maartenliedje. 
 
Ik vertelde hun dat het snoep nu op was en dat ik ook bijna geen centjes meer had. “ Och”,  zei een 
meisje (ze bedacht zich even)  dat ik net wat gegeven had:  “Nou dan mag U mijn centje wel weer 
hebben, want dan kunt U morgen ook nog wat kopen. " 

 
Wat lief hè. Nou ze mocht haar centje houden.  
 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.heiploeg.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                            

 

Member of the PP Group       



 In memoriam: Tietje Gezina Nienhuis  

“Ik heb ‘n mooi leven had” 
 

Op woensdag 7 december, zes dagen voor haar 
99ste verjaardag, interviewden we mevrouw 
Spanninga, omdat ze op dat moment de oudste 
inwoonster van Zoutkamp was. Ze was erg 
verguld met het feit dat ze in De Schudzeef 
kwam. Kleindochter Carina was bij het gesprek 
aanwezig, verzorgde de koffie en vulde soms 
zaken aan. Mevrouw Spanninga genoot 
zichtbaar en wij dus ook. 

Twee dagen later belde Carina op om te zeggen, 
dat haar oma was overleden. Ze voegde erbij, 
dat de familie graag wilde dat het interview toch 
werd afgedrukt, omdat oma het een hele eer 
vond om in dorpskrant te staan. Uiteraard 
voldoen wij graag aan haar wens en die van de 
familie.  
 
Ollerommer 

Wie mocht denken dat mevrouw Spanninga een 
echte Zoutkamper is, heeft het mis. De eerste 
drie jaren van haar lange leven woonde ze in 
Ulrum. Daarna kwam het gezin Nienhuis met 
dochter Tietje naar Zoutkamp waar haar vader met zijn zwager de autobusonderneming De 
Marnedienst oprichtte. Ze woonden in de Dorpsstraat, tegenover de boerderij van Bé Horneman. Later 
werd het huis naast de garage gebouwd. Toen Tietje zes was, werd haar broer Kees geboren. Die is nu 
92. 
 
Schoultied 

“Noa schoultied gingen wie mit poppenwoagen en t haaile spul bie Hofman achter diek, om drij uur te 
schoul oet, even n kopke thee mit n meelkoekje en din gingen je vot en din mouken je n hoeske op dij 
stainen en din haar je t goud en wel kloar en din mos je weer noar hoes. En speulen ien de 
krikkemikken. Woar Oagje Snoep woonde, Trijn Zwart heur pa en moeke. Dij haren snoep te koop en 
as je din n sint haren konnen je doar n toffee veur kriegen en sums waren der van dij löt-toffees, doar 
ston wat op en as je dij haren, kregen je twij.”  
 
Pinksteren 

“Er kwam een platboomschip aan met een draaimolen erop, alleen een draaimolen. Die mensen 
woonden op dat schip, kwamen van Garnwerd. De draaimolen werd geplaatst en als kinderen gingen 
wij er dan heen en moesten we het koper poetsen en dan kregen we een vrijkaartje voor 
Pinkstermaandag en als de kermis ’s maandags afgelopen was, gingen we er in alle vroegte heen om 
centen te zoeken.” 
 
Badboot 

Als de badboot van Schiermonnikoog aankwam, moest er een bus klaarstaan om de mensen verder te 
vervoeren. Zij moest dan naar de dijk, waar altijd wel mannen stonden, en vragen waar de boot zich 
ongeveer bevond, zodat haar vader wist wanneer de bus erheen moest. Als de boot aan was gekomen,  



 

ging de Zoutkamper jeugd erheen, soms om tassen te dragen voor de mensen, maar vaker om geld 
wat in de spleten tussen de steiger van het Korte Heufd was gevallen, te zoeken. 

Opleiding en beroep 

Na de lagere school - waar juffrouw Snoeken, meester Boven en meester Begeman werkten - bezocht 
ze vervolgens de Industrieschool in Groningen. Ze weet nog precies te vertellen waar de school 
gevestigd was. Ze leerde er van alles, gewoon tekenen en ornament-tekenen, naaien, tuinieren 
enzovoorts. Ze werd ziek, bleef zitten en toen brak de oorlog uit. In die tijd werden bussen iedere keer 
gecontroleerd en zijn er bij Winsum twee jongens uit Ulrum aangehouden. De twee broers uit Ulrum 
werden opgepakt, de een kwam terug, de ander niet. Daarna zei haar vader: ”Doe gaist nait weer noar 
stad.” Toen nam ze naailes, haalde haar diploma en werd naaister.  
 
Ze trouwde met Kommerzijlster Lammert Spanninga, kreeg een dochter en ging later bij Heiploeg 
werken, waar ze later met Hannie Rispens schoonmaakster werd. “Spic en Span” werd het 
schoonmaakduo in de Zoutkamper volksmond genoemd. Ze maakten de kantine en de kantoren van 
Mulder en Mellink schoon. “As Mulder bie ons kwam zee er: ”Goud deurwaarken wichter hôr, dat doun 
wie ook.” “Joa”, zee Hannie, “kin k wel aan joe zain, joe hebben handen aal ien buus, goan zeker 
emigreren.” 
 
Wonen 

Na hun huwelijk woonden ze eerst vier jaar bij haar opoe Frik in. Die woonde in het huis waar Stieneke 
haar kapsalon nu heeft en dreef daar een kruidenierswinkel. Na die vier jaar kwamen ze te wonen in 
de Daalwoningen (Woldringhstraat) en in 1957 vertrokken ze naar de Julianastraat. Daar waren ze de 
eerste bewoners. In 2007 betrok ze een appartement in het seniorencomplex, waar ze met veel plezier 
verblijft. 
 
Vrije tijd en verenigingsleven 
“Ik mos vrouger om dij tied thoes wezen en as ik nait op tied was, din kwam k er zundags nait oet. Je 
gingen noar joen vriendin tou en zundags laip je haile dag op stroat, van hoes noar Keuneginnetrap en 
van Keuneginnetrap noar dörp tou en dat was zundoags.  Din gingen wie kuiern en din kreeg wie altied 
n puutje mit pinda’s mit.” 

Het verenigingsleven vond voornamelijk plaats in het Jeugdgebouw. Ze bezocht er de soos, de Welfare, 
ging naar de bazaar en genoot één keer per jaar van het Rad van Fortuin, dat dan werd gedraaid. In 
het Jeugdgebouw werd ook de instuif en de zondagsschool gehouden en dochter Hillie en schoonzoon 
Ekie hielden er hun bruiloft. 
 
Anekdotes 

Oantje Snijbui - “Bie zummerdag kwam der altied n ijscokar deur t dörp hin en konnen je ijs kopen 
veur twij, drij of vief sinten. Minsen kwamen Oantje Snijbui veurbie dij mit n emmerke laip.’ Wat hes 
kocht?’  ‘ k Heb ijs kocht veur zundag.’ ‘ Veur zundag?’ ‘Ja, dat zet ik ien keller hin’, moar zundags  kwam 
ze ien keller en waas t ijs smolten. ‘Hes ook ijs had?’ ‘Nee, t waas apmoal woater.’ Mevrouw Spanninga 
kan er nog smakelijk om lachen. 
 
Kwajongensstreken  -In vroegere dagen werd er met Oud en Nieuw gesleept met van alles wat er 

maar los en vast stond. Als een boer op Oudejaarsavond een kar op het erf had laten staan, kon je er 

vergif op innemen dat die zich later op een andere plaats, het liefst op een zo hoog mogelijke, 

bevond. Ook de Zoutkamper jeugd was met Oud en Nieuw actief op dit gebied. Ze waren eens in de 

Spuistraat, bij de toenmalige Gereformeerde kerk.  De politieagenten waren alert en fietsten door 

het dorp, zagen de jongens in de Hoofdstraat (nu Dorpsstraat) en volgden hen te voet. Ze kregen hen 

niet te pakken, maar toen de dienders hun fietsen weer kwamen halen, waren ze verdwenen.  



Die hadden de jongens in lantaarnpalen gehangen, één hing bij Nico Visscher en de andere een eind 

verderop. Een ander jaar werd een  politieauto met de achterbanden in visbakken gezet. 

En wat te denken van het verhaal van de man die elke dag bij kennissen op de koffie ging. Hij pruimde 
en voordat hij naar binnen ging, haalde hij de pruim uit de mond en legde hem op het hekje. Als de 
koffie op en het praatje uit was, ging hij naar buiten, pakte het pruimpje weer en stopte het in de 
mond. Daar hadden wat kwajongens lucht van gekregen en toen hij na de koffie weer eens 
traditiegetrouw zijn pruim in de mond deed, schuimbekte hij aan alle kanten: de jongens hadden 
groene zeep in de pruimtabak gedaan. 
 
Vrolijk zijn en lol hebben 

Mevrouw Spanninga kijkt terug op een mooi leven: ”As ik dat nait had haar waas ik meschains ook nait 
zo old worden. Je mouten nait te zwoar leven, vrolijk wezen en lol hebben.” 

We wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van het gemis van hun lieve en vrolijke moeder, 
oma en over-oma. 
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Grunneger middag in het Visserijmuseum 

Het Visserijmuseum organiseert op zaterdag 18 februari een Grunneger middag. Het programma 
begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.15 uur.  

Troubadour Jetta Post woont sinds 2010 met man en veestapel op het prachtige Hogeland. Ze is gek 
op Grunn en de Grunneger toal. Haar repertoire bestaat uit sfeervolle luisterliedjes en vrolijke songs 
over het leven en de liefde en alles daartussenin. Omtoalde klassiekers, mooie nummers van Ede Stoal 
of andere artiesten én eigen werk. Jetta zal ook een liedje over Zoutkamp ten gehore brengen.  

Geboren Zoutkampse Ingeborg Nienhuis schrijft korte verhalen en romans in het Gronings en in het 
Nederlands. Haar debuutroman Schoem of De Voarende Zoltkamper uit 2020 werd als eerste 
Groningstalige fictieboek genomineerd voor de titel Beste Groninger Boek. Het leuke is dat er binnen 
afzienbare tijd een korte film wordt gemaakt, gebaseerd op deze roman. Ingeborg vertelt een aantal 
Grunneger verhoalen en zal een spel presenteren. Beide dames hopen er samen met u een gezellige 
middag van te maken.  

De inloop is vanaf 13.30 uur en de toegangsprijs bedraagt € 10,00 per persoon (inclusief koffie/thee 
met cake). Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar 
activiteiten@visserijmuseum.com met vermelding van naam, telefoonnummer en het aantal 
personen. Telefonisch reserveren is mogelijk via 06 - 15 58 55 85. 

 

                                                                                                                                    
 

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: Anna en René, ingestroomd uit Wormerveer 

Anna en René, beiden 60 jaar, komen uit Wormerveer in de Zaanstreek. De zus en zwager van Anna 
verhuisden drie en een half jaar geleden vanuit de Zaanstreek naar Bedum om dichter bij hun dochter, 
die in Bedum woont, te zijn.  

De zus van Anna kreeg kanker en haar dochter vroeg Anna en René om ook naar het noorden te komen. 
Als haar zus kwam te overlijden, was dat wel prettig voor haar vader. Helaas is haar zus in februari 
overleden.  
 
Groninger roots 

Anna heeft Gronings bloed, haar vader was een Groninger, haar moeder Drents. De moeder van René 
komt uit Friesland en hij kwam er vaak met vakantie. Het noorden is dus niet onbekend voor hen, alle 
neven en nichten wonen er ook en het noorden blijft toch trekken. Anna en René woonden apart van 
elkaar in een flat, maar die stond op de nominatie om gesloopt te worden. Ze besloten daarom naar 
het Groningse te verhuizen en lieten zich inschrijven bij Wierden en Borgen In februari kregen ze een 
huis in Zoutkamp toegewezen en in april zijn ze in het huis aan de Julianastraat getrokken.   
 
Andere mentaliteit 

De mentaliteit hier is anders dan die in de Zaanstreek. Af en toe gaan ze nog wel eens terug omdat de 
vader van René er nog woont. “De drukte komt dan echt op je af. Als je er woont, heb je het niet zo 
door, maar als je nu terugkomt wel. Mensen kijken niet meer naar elkaar, ze lopen langs elkaar.  



Hier kijken de mensen nog naar elkaar om. De mensen 
daar praten alleen maar over elkaar in plaats van met 
elkaar.” 

René had een eigen bedrijf in forceer, draai- en freeswerk. 
In 2008 ging het door de economische omstandigheden 
slecht met het bedrijf en in 2010 ging het bedrijf failliet. 
Anna werkte bij Honig op kantoor, ging later in de 
kinderopvang werken en heeft ook nog in de horeca 
gewerkt. De eerste maanden had Anna nog wel moeite om 
van de drukte naar de rust te moeten omschakelen.” In 
Wormerveer had je alles qua winkels en was alles dichtbij. 
Hier moet je alles met de auto doen.” 
 
Wood and print 

Renee had hier geen problemen mee en voelde zich direct 
thuis. Ze vinden het een prachtig dorp:” De mensen komen 
al gauw naar je toe om een praatje te maken.” Hobby's 
hebben ze ook. Ze maken hele mooie dingen van hout, die 
je op bestelling kunt laten maken. Op hun website 
www.woodandprint.nl is te zien welke fraaie 
woonaccessoires, zoals boekenplanken, bijzettafeltjes, wc-
rolhouders enzovoorts ze ontwerpen en maken. Ook 
bedrukken ze afbeeldingen/logo’s op bekers, tassen en 
rompertjes en nog veel meer.  
 
Keepertraining 

Renee heeft zich aangemeld bij Zeester. Hij heeft jarenlang 
keepertraining gegeven en doet dit nu ook weer bij 

Zeester. Het enige nadeel dat ze kunnen ontdekken is dat de horeca zo vroeg sluit. “Als je 's avonds je 
hond nog uitlaat en je wil ergens iets gaan drinken, is alles dicht, zelfs in het hoogseizoen. Je moet op 
tijd uit eten hier. Om 20.00 uur kan je haast nergens meer iets eten.” 
Dat beschouwen ze als het enige nadeel van het wonen in Zoutkamp, voor de rest zijn ze blij met hun 
huidige woonplaats. 

 

 

 



 
 



                      

                                                                                            

         



Een kijkje achter de schermen van de huisartsenpraktijk 
 
Een kennismaking met het team van dokter van de Riet 
 

Mijn naam is Erik van de Riet, ik ben 60 jaar oud. Al 
jong had ik het plan om dokter te worden: “mensen 
helpen” - wat toen gemakkelijker leek dan het later 
bleek te zijn. Tijdens mijn middelbare-schoolperiode 
in Groningen nam ik me voor om tropenarts te 
worden.  
 
Na de studie in de stad en stages in Apeldoorn, 
Heerenveen en Amsterdam vertrok ik begin 1991 
met mijn vrouw en baby Annemieke naar Botswana. 
Ik werkte 2 jaar in het regeringsziekenhuis van 
Mahalapye, geboorteplaats van mijn dochter Irene. 
Het werk was heel veelzijdig: algemene en tropische 
kwalen, kinderziektes, ongeval slachtoffers, keizersneden, narcose geven, etc., etc. Mijn verblijf in 
Afrika heeft me geleerd te relativeren: beschikken over water, elektriciteit en volwaardig voedsel is 
niet altijd en overal vanzelfsprekend.  
 
Een verdere carrière als tropenarts zag ik niet zitten, omdat ik dan steeds meer bestuurlijk werk zou 
doen. Ik koos voor de huisartsopleiding in Groningen: praktisch, dicht bij de mensen. Mijn eerste stage 
was in de stad, de tweede op het platteland, wat mij vanwege mijn aangename ervaring met 
verloskunde en voorkeur voor variatie het meeste trok.  
 
In 1996 nam ik de woning met praktijk aan de Churchillweg 27 over van mijn voorganger, Rogier 
Witkamp. Grietje Vogelzang bleef als toen nog enige assistente. In 1999 werd mijn zoon Eertze 
geboren. In 2002 werden de diensten niet meer gedeeld met de collega’s uit Oldehove en Ezinge, de 
Doktersdienst Groningen startte in de provincie. In 2007 verhuisde de praktijk naar de veel ruimere, 
huidige locatie - inmiddels eigenlijk te klein. Het aantal assistentes dat gemiddeld per werkdag 
aanwezig is, ging van 0,8 in 1996 naar nu 3,2 en hun werk is veel complexer geworden.  
 
Als enige dokter red ik het al 10 jaren niet meer: in de praktijk werkt Elvira van Horssen als vaste 
waarnemer 2-3 dagen mee en sinds 2012 is er de meeste tijd een huisarts-in-opleiding, momenteel 
Björn Vos. Net als elders in het land lopen we hier nu tegen de grenzen aan van wat ons 
gezondheidssysteem kan bieden. Ik doe mijn werk nog steeds met veel plezier en enthousiasme en zie 
het als een mooie uitdaging om volwaardige huisartsenzorg te kunnen blijven leveren aan inwoners 
van Zoutkamp en omgeving! 
 

 
 
Mijn naam is Elvira van Horssen en ik werk als waarnemend huisarts in de praktijk. Mijn vaste 
werkdagen zijn dinsdag en woensdag en ik werk ook regelmatig op de donderdag. Mijn geboorteplaats 
is Velp (bij Arnhem), we zijn verhuisd naar Zwolle en hier heb ik het Gymnasium gevolgd. Voor de 
Geneeskunde opleiding ben ik naar Groningen gekomen. In 2004 ben ik met mijn man naar Zuidhorn 
verhuisd en daar wonen we nog steeds met veel plezier. Na de geneeskunde opleiding ben ik in 
opleiding gegaan tot cardioloog. Toen ik hiermee klaar was, heb ik een paar jaar als cardioloog gewerkt.  

Tijdens de opleiding hebben mijn man en ik drie kinderen gekregen. Onze dochter is inmiddels 16 jaar 
oud en we hebben twee zoons van 15 jaar en 12 jaar oud. 



Het werk als cardioloog paste niet goed meer bij mij als persoon en 
ik miste het echte patiëntencontact. Daarom ben ik in opleiding 
gegaan tot huisarts. Het werk als huisarts is erg afwisselend, je 
vervolgt mensen langere tijd en je kunt op zeer wisselende manieren 
iets voor mensen betekenen. 

Voor baby’s en kleine kinderen heb ik een zwakte, verder heb ik extra 
scholing gevolgd voor het aanmeten van incontinentie ringen en 
over overgangsklachten. Mensen met hartklachten begeleiden blijf 
ik natuurlijk ook graag doen. Medicatiebeoordelingen, met name om 
te kijken of er medicijnen gestopt kunnen worden, hebben ook mijn 
interesse. Eigenlijk is er weinig aan het huisartsen vak wat ik niet leuk 
vind. 

Waar ik moeite mee heb, is dat mensen soms irreële verwachtingen 
hebben en op een vervelende manier proberen dingen af te dwingen. Zo kunnen wij als praktijk niets 
doen aan wachttijden in de zorg of aan vergoedingen of het preventiebeleid van de zorgverzekering. 

Naast mijn werk in Zoutkamp doe ik korte waarnemingen in andere praktijken, doe ik diensten voor 
de Doktersdienst Groningen en werk ik voor een Arbodienst, waarbij ik zieke werknemers begeleid bij 
herstel. 

Het leuke aan de praktijk in Zoutkamp vind ik het gezellige en collegiale team en de relatieve 
kleinschaligheid. Gelukkig kijken in Zoutkamp en omstreken de meeste mensen nog naar elkaar om. 
 

 
 

Mijn naam is Ingrid Derksen, getrouwd en moeder van 3 zonen. Wij 
wonen in Sauwerd waar wij een melkveebedrijf runnen. Naast mijn 
werkzaamheden in de huisartsenpraktijk spring ik in drukke tijden dan 
ook graag op de trekker om te helpen op het land. Ook vind ik het erg 
leuk om verse zuivelproducten te maken van onze eigen melk. 

Sinds november 2021 werk ik elke dinsdag- en donderdagochtend in de 
huisartsenpraktijk als apothekersassistente. Mijn werkzaamheden 
bestaan onder andere uit het klaarmaken, bewaken, controleren en het 
verstrekken van genees- en zelfzorgmiddelen. Ook geef ik voorlichting 
en advies over het gebruik ervan. 

Voordat ik in Zoutkamp begon, heb ik in andere apotheken gewerkt. 
Zowel in de openbare apotheek als in het ziekenhuis. 

De laatste jaren is er veel veranderd in apothekersland. Zo is de invloed 
van zorgverzekeraars een stuk groter geworden waardoor we bijvoorbeeld verplicht worden een ander 
merk medicijnen te verstrekken. Ook komt het voor dat medicijnen helemaal niet leverbaar zijn. Dit 
maakt ons werk er niet altijd makkelijker op. 

Gelukkig zijn er genoeg leuke dingen aan ons vak en het helpen van anderen en het voor elkaar 
klaarstaan is wat dit vak zo speciaal maakt. Ik geniet van mijn werk bij Huisarts Plus Apotheek 
Zoutkamp. Het is een geoliede machine waar alle medewerkers goed met elkaar samen werken en de 
patiënten op nummer één staan!! 

 



Mijn naam is Bianca Haandrikman en ik woon al 29 jaar samen met Jan Visser, nu vele jaren in Ulrum. 
We hebben 2 zoons, Luuk van 19 jaar en Nick van 16 jaar. Ik voetbal in Grijpskerk bij het dames 7-tal. 
Koken, bakken, klussen, tuinieren en haken doe ik graag.  

Na de Mavo heb ik een horeca opleiding afgerond. Vooral werken op avonden en in het weekend bleek 
niet echt mijn ding. Daarom koos ik ervoor om maar iets anders te bereiden: medicijnen!  

Voorheen werkte ik bij Apotheek Diephuis in Groningen. Hier 
kreeg ik in 1993 een baan aangeboden na het afronden van mijn 
MBO-opleiding tot apothekersassistente. Ik heb er 15 jaar met 
heel veel plezier gewerkt; ‘s morgens om half acht in de auto en 
’s avonds om zes uur weer thuis. 

En toen was daar ineens een vacature: apothekersassistente 
gezocht bij Huisartspraktijk E. van de Riet. Solliciteren 
natuurlijk! Als dat toch eens zou lukken: een nieuwe 
uitdaging…. later weg, eerder thuis en tussen de middag ook 
even naar huis. Voor de (toen) kleine kinderen leek dat 
natuurlijk geweldig.  

En het is gelukt! Sinds 2008 werk ik bij de huisarts in Zoutkamp. Inmiddels is het team flink gegroeid 
en zijn er heel wat fijne collega’s bijgekomen.  

Op dit moment werk ik 4 dagen per week in de apotheek. Naast stickers op doosjes plakken () draag ik 
zorg voor de aflevering van het juiste medicijn met het bijbehorend gebruik. Verder houd ik mij bezig 
met voorraadbeheer en het bestellen van medicijnen, daarnaast de telefoon opnemen en afspraken 
inplannen. Dit zijn de belangrijkste taken. Helaas mag de bereiding van medicijnen alleen nog door 
daarvoor aangewezen bereidingsapotheken gedaan worden en zorgen de zorgverzekeraars voor 
steeds meer regeltjes. 

Hopelijk kan ik nog een aantal jaartjes met veel plezier voor jullie in de apotheek aanwezig zijn! 
 

 
 
Mijn naam is Joke Huizinga, getrouwd met Klaas en moeder van Mennart, Sander en Marieke.  

Ik woon in Oldehove en heb daar samen met Klaas een 
melkveehouderij. Het meeste werk op de boerderij doet Klaas, 
het melken ‘s ochtends doen we altijd samen behalve op de 
dagen dat ik in Zoutkamp werk. Verder verzorg ik de jongste 
kalfjes en doe de administratie - en natuurlijk de hand en span 

diensten 😉.  
 
In 1989 ben ik als 18-jarige begonnen als apothekers-assistente 
bij de apotheekhoudende huisarts dr. Ramaker in Ezinge. Daar 
heb ik gewerkt tot zijn pensioen in 2004. Daarna ging ik verder 
bij zijn opvolger dr. De Graaff en later ook in combinatie met 
de praktijk in Oldehove, nu Huisartsenpraktijk Reitdiep. Daar 
ben ik in 2012 mee gestopt. In 2013 kreeg ik de vraag van dr. 
Van de Riet of ik kon invallen en dat heb ik toen gedaan. Ik vond 
de praktijk erg leuk en werd de vaste vervanger voor de 
apotheek en voor het werk van de doktersassistente. 



Inmiddels werk ik 2 dagen in de week. Op woensdag doe ik de apotheek en op donderdag ben ik de 
doktersassistente. Deze combinatie vind ik erg leuk en afwisselend!  

In de apotheek ben je verantwoordelijk voor het aanschrijven en afleveren van (herhaal)medicatie, de 
recepten die tijdens het spreekuur worden voorgeschreven of de recepten die de patiënten meekrijgen 
in het ziekenhuis. Ook de telefoon aannemen en afspraken inplannen hoort bij het werk. 

Als doktersassistente neem je de telefoon aan en maak je afspraken, geef je mensen adviezen of doe 
je medische handelingen zoals bloedrukcontrole, injecties geven en wratjes aanstippen. Je zorgt dat 
alle instrumenten weer schoon zijn en gesteriliseerd worden en doet veel administratieve dingen. 

Het mooie van het werken in een plattelandspraktijk is dat het allemaal wat gemoedelijker gaat en dat 
de mensen vaak wat nuchterder in het leven staan. Je hoort tegenwoordig dat er in veel praktijken 
meer (verbaal) geweld en onvrede is maar daar hebben wij in Zoutkamp gelukkig weinig last van. Deels 
komt dat denk ik, doordat we een laagdrempelige praktijk willen zijn, zowel voor de patiënten als voor 
de medewerkers van de thuiszorg organisaties. De lijnen zijn kort en er is veel onderling overleg. 

Wat de laatste tijd minder leuk wordt aan dit werk, is dat er veel verandert. Vooral in de apotheek zijn 
er veel dingen anders dan eerder. Het preferentie beleid van de overheid, het moeilijk verkrijgbaar zijn 
van medicijnen en de daaruit voortkomende onvrede van de mensen zijn daar een voorbeeld van. 
Maar ook de steeds maar toenemende administratieve taken nemen veel tijd in beslag! Toch vind ik 
het nog steeds leuk werk, mede door de goede sfeer onderling. We hebben plezier met elkaar en dat 
is voor mij erg belangrijk. Ik hoop nog een poosje zo door te werken in het mooie Zoutkamp.  

 

 
 

Hallo Zoutkamp, beste lezers van de Schudzeef,  
 
Wat ontzettend leuk dat onze mooie praktijk deze keer centraal mag staan in de Schudzeef. Graag stel 
ik mij in dit verhaaltje aan u voor: Mijn naam is Mathilde Buiten, ik ben 30 lentes jong, en werkzaam 
als doktersassistente in de huisartsenpraktijk. Samen met mijn man en zoontje van 2 woon ik in 
Zuidhorn, en als alles goed mag verlopen komt er in juni van dit jaar nog een klein Buitentje bij. Mijn 
werkweek is heel divers omdat ik naast het werken in de huisartsenpraktijk nog een totaal ander 
beroep uitoefen: ik ben saxofoniste.  
 

Toen ik tijdens mijn middelbare schoolperiode meedeed aan 
het Prinses Christina Concours, en daarbij ineens in de finale 
van Groningen belandde, besloot ik om te kiezen voor de 
muziek en door te studeren aan het Conservatorium. Ik 
woonde en studeerde destijds in Enschede en later in Zwolle, 
waar ik mijn Bachelor of Music heb behaald. In de afgelopen 
jaren heb ik veel concerten mogen spelen en optredens 
kunnen verzorgen met ons saxofoonkwartet VLAM. 
Daarnaast geef ik momenteel 2 dagen in de week 
saxofoonlessen bij Het KunstKwartier, de muziekschool in 
het Westerkwartier.  
 
Toch heb ik van kinds af aan altijd geroepen dat ik in de zorg 
wilde werken en dit gevoel bleef aan mij knagen. Ik vind het 
ontzettend leuk om nieuwe dingen te leren, medische kennis 

op te doen, te zorgen voor anderen en om samen te werken in een team. Omgeven door familieleden 
die ook in de zorg werkten en een moeder die zelf werkzaam was als doktersassistente, heb ik een  



aantal jaren na mijn afstuderen besloten om de opleiding tot doktersassistente te volgen en om dit te 
combineren met mijn werk op de muziekschool.  

Toen ik een stageplek zocht ben ik via mijn lieve tante Joke (die u vast al bent tegengekomen in dit 
blad) terecht gekomen bij de huisartsenpraktijk van dokter Van de Riet in Zoutkamp. Tijdens mijn stage 
heb ik ontzettend veel geleerd en werd ik op een heel prettige manier klaargestoomd tot assistente.  
Gelukkig mocht ik na mijn stage blijven, en op dit moment werk ik elke woensdag, en 1x per 2 weken 
op de dinsdag in de praktijk. Op de dinsdagen heb ik een spreekuur voor de CVRM controles, dit zijn 
de jaarlijkse controles voor hart- en vaatziekten. Tijdens deze controles kijken we naar mogelijkheden 
om de risico’s op hart- en vaatziekten te verkleinen door bijvoorbeeld leefstijlaanpassingen en soms 
door het inzetten van medicatie.  
 
Het werken in de praktijk in Zoutkamp is ontzettend leuk doordat elke werkdag weer anders is: je weet 
in de ochtend nooit hoe druk het zal zijn met bellers en hoeveel patiënten je te woord zal staan. Het 
werk vraagt om precisie en snel schakelen. Ik vind het uitdagend om te zoeken naar goede oplossingen 
en om de situatie van de patiënt goed uit te vragen en in te schatten en om dit zo helder mogelijk voor 
de arts te noteren. We werken in een heel goed team, met erg kundige en leuke artsen en we hebben 
allemaal hetzelfde doel voor ogen: om ondanks alle drukte van deze tijd toch goede zorg te blijven 
leveren aan de inwoners van Zoutkamp en omstreken. 
 

 
 
Hallo Zoutkampers, 
 
Nadat ik de vraag kreeg of ik (net als mijn collega’s) een stukje voor de schudzeef wilde schrijven, 
reageerde ik niet bijster enthousiast. Alleen merkte ik wel dat “NEE” zeggen geen optie was.  Na wat 
brainstormsessies gedaan te hebben op mijn fiets ben ik achter de laptop gekropen. 
 
Mijn naam is Naomi Koning-Swart en ben getrouwd met Harry Koning. Samen met onze drie kinderen 
Hannah, Thirza en Nathan wonen we in Leens. Mijn man is een echte Leenster. Ik ben op mijn 18e met 
mijn familie naar Leens verhuisd. Mijn ouders zijn net als ik woonachtig in Leens, de rest woont elders 
verspreid over Groningen en Drenthe. Hiervoor heb ik 18 jaar gewoond in Ten Post.  
 
Van kinds af aan trok de zorg mij aan. Of het nou “het zorgen” op zich was of diverse “medische” tv-
series, ik volgde alles met grote belangstelling. Na de MAVO ben ik MBO-V gaan doen. Tijdens deze 
opleiding heb ik via meerdere stages kennisgemaakt met verschillende facetten binnen dit beroep, 
waaronder: verpleeghuis, meervoudige gehandicaptenzorg, jongerenzorg en ouderenpsychiatrie.  
 
Na het behalen van mijn diploma ben ik begonnen bij Maartenshof. Daarna heb ik bij Ilmarinen 
gewerkt. Dit was van origine een medisch kinderdagverblijf. Later zijn daar vier woningen bijgekomen 
waar jongeren permanent woonden. Hier heb ik 4 jaar met plezier gewerkt. Omdat dit lichamelijk erg 
zwaar werk was, ben ik destijds gestart met een opleiding tot doktersassistente. Na succesvolle 
afronding van deze opleiding heb ik nog bij het Zonnehuis in Leens gewerkt en nog korte tijd bij de 
Buurtzorg. 
 
Sinds 2017 werk ik bij HPA Zoutkamp. Tot op de dag van vandaag is dit een fantastische baan. De 
afwisseling in de werkzaamheden maakt het werk leuk. Als doktersassistente voer je een breed scala 
aan handelingen uit. Van het inplannen van afspraken tot administratieve taken, het zorgt voor veel 
afwisseling. De veranderende regelgeving omtrent bepaalde medicatie, middelen en materialen vind 
ik wel eens lastig om uit te leggen. Maar het contact met patiënten geeft de meeste voldoening. 



Ik probeer hierbij altijd oog en oor te hebben voor 
patiënten. 
 
Na een heerlijk afwisselende werkdag stap ik lekker op 
de fiets naar huis. Tijdens het fietsen neem ik de dag 
nog even door met een lekker muziekje op mijn 
koptelefoon. Ik luister naar erg diverse muziek: van 
Acda en de Munnik, Ilse de Lange, Bon Jovi totTᴓrfisk 
(Deense groep). 
 
Ik heb gekozen voor een foto vanaf mijn 
favoriete vakantiebestemming.  
(Denemarken –Thyborᴓn). 
 
 

 
 
Mijn naam is Marianne van der Ploeg. Samen met mijn man en twee zoons woon ik in Drachten. In de 
huisartsenpraktijk werk ik als praktijkverpleegkundige. Na de HBO-V heb ik de post-HBO opleiding 

verpleegkundige in de huisartsenpraktijk afgerond en 
vrijwel direct daarna gesolliciteerd in Zoutkamp, dit was in 
2011.  
 
Ik werkte ervoor op de neurologieafdeling in het Martini 
Ziekenhuis en de huisartsenpraktijk trok mij aan omdat je 
in vergelijking met het ziekenhuis de patiënten beter 
leert kennen en terug ziet komen. Ook heb je in de 
huisartsenpraktijk meer tijd om voorlichting en uitleg te 
geven en dit vind ik erg leuk om te doen.  
 
Tijdelijk combineer ik mijn werk met onderzoek doen over 
persoonsgerichte zorg in het verpleegkundig veld en dit 
geeft mij ook weer verdieping als verpleegkundige in de 
huisartsenpraktijk.  
 

Als praktijkverpleegkundige begeleid ik patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten, astma, COPD en 
boezemfibrilleren. Daarnaast ga ik bij ouderen langs om te kijken hoe het gaat in de thuissituatie en 
begeleid ik mensen die willen stoppen met roken. Afgelopen jaren is het drukker geworden, waardoor 
er voor mijn gevoel soms wat minder tijd is voor de patiënt, dit is jammer, maar toch blijft het werk 
leuk omdat het persoonlijk en afwisselend is en omdat we een gezellig team hebben. 
 

 
 
Mijn naam is Petra Smidt, ik ben 59 jaar, gehuwd en heb twee volwassen kinderen. Ik werk in de 
huisartsenpraktijk als Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg, in het kort POH-
GGZ. De huisarts huurt mij in, want ik ben ZZP’er en heb mijn eigen praktijk voor relatie-en individuele 
therapie in Oldehove, genaamd Praktijk Zin In Leven.  
 
Voordat ik POH-GGZ werd ben ik 15 jaar als beleidsmedewerker Onderwijs en Welzijn in de toenmalige 
gemeente De Marne werkzaam geweest. Tijdens mijn baan bij de gemeente ben ik in aanraking 



gekomen met psychotherapie, mede door zelf drie jaar in leertherapie te gaan. Vanaf dat moment wist 
ik dat ik me hierin verder wilde bekwamen. Ik ben toen in 2006 gestart met de universitaire studie voor 
Geestelijk Verzorger aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik had natuurlijk ook kunnen kiezen voor de 
studie Psychologie, maar ik wist uit mijn voorgaande studie Pedagogiek/Onderwijskunde dat ik niet zo 
goed was in het vak Statistiek. En dat zou voor de studie Psychologie een struikelblok kunnen worden. 
 
In die tijd bestond de functie van POH-GGZ nog niet. Ik ben na mijn studie eerst werkzaam geweest als 
Geestelijk Verzorger in de psychiatrie, namelijk bij Lentis in Winschoten en later bij de Twaalf Hoven in 
Winsum. Maar dit beviel me niet. Als Geestelijk Verzorger ben je voornamelijk bezig met het bijstaan 
van mensen in geestelijke nood. Ik wilde mensen ook graag verder helpen in hun psychische 
ontwikkeling. Toen ik kennis kreeg van het bestaan van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk wist ik 
zeker dat ik daar op de goede plek zou zitten.  
 
Als POH-GGZ kan ik zowel mensen bijstaan die geestelijke problemen ervaren, bijvoorbeeld vanwege 
het vastzitten in rouw om het verlies van een geliefde, als ook mensen behandelen met lichte 
psychische problemen als overspannenheid, depressieve gevoelens en angst. Soms maak ik daarbij 
gebruik van zogenaamde E-health programma’s. Dit is, naast de gesprekken, voor sommige mensen 
een effectieve manier om via de computer thuis verder aan hun probleem te werken.  
 
Ik ben me nog steeds aan het scholen en heb dit jaar een certificaat ontvangen voor de Acceptance en 
Commitment Therapie, de nieuwste vorm van Cognitieve Gedragstherapie. De therapieën die ik geef 
pas ik altijd eerst op mezelf toe, zodat ik weet wat mijn cliënten ervaren en hoe je de therapie het 
beste kan inzetten. 
 

 
 
Mijn naam is Martje Kok en samen met echtgenoot René en hondje Igor, woon ik in het pittoreske 
Warfhuizen. 
 

In 1989 heb ik de opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond. Vanaf die 
tijd ben ik als diëtist werkzaam geweest, eerst vanuit een eigen 
praktijk en daarna o.a. bij Thuiszorg Groningen en een aantal 
diëtistenpraktijken.  
 
Sinds 2018 heb ik weer een eigen praktijk. Ik houd spreekuren in 
Zoutkamp, Ulrum, Kloosterburen en Eenrum. Ik geef voedings- en 
dieetadviezen bij o.a. diabetes, overgewicht/ondergewicht, 
ondervoeding, te hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, 
voedselovergevoeligheid, longaandoeningen, nieraandoeningen, 
eetproblemen, maag- en darmklachten, voor- en natraject 
bariatrische chirurgie (maagverkleinende operatie). 
 
Voeding is zeer boeiend, en hoe meer kennis je daarover krijgt, hoe 
meer je beseft welke goede dingen je daarmee voor je lichaam kunt 
doen. Het is heel fijn om samen met de cliënt te zoeken naar een 
advies welke aansluit op gewoontes, voorkeuren. Niet te 

ingewikkeld, maar heel concreet, hoe (evt. stapsgewijs) veranderingen kunnen worden ingevoerd. 
Gedrag veranderen is best een uitdaging!  
 
Wanneer er lastige situaties zijn, waarin mensen gaan eten, zoals bij emoties, verveling, of het zien van 
lekker eten, kan ik helpen door handvatten aan te reiken, om beter met deze situaties om te kunnen 
gaan. Zo kunt u leren gedachten en patronen te veranderen. 
 



Ik heb als specialisatie maag- en darmklachten. Via een stappenplan kunnen we de buik tot rust 
brengen, de vertering verbeteren, indien nodig ontlastingsonderzoek laten uitvoeren, en waar het kan 
de oorzaak aanpakken. 
Voor meer informatie, zie mijn site: www.dietistmarenland.nl  
 

 
 

Hallo, Mijn naam is Mara van den Heuvel, oorspronkelijk kom ik uit Brabant maar ik woon nu al lange 
tijd in Groningen. Ik werk één ochtend per twee weken als Ondersteuner Jeugd en Gezin in de 
huisartsenpraktijk Zoutkamp. Daarnaast ben ik ook nog werkzaam als orthopedagoog in de 
specialistische jeugdhulp in Groningen.  
 
Ik begeleid ouders wanneer er vragen zijn met betrekking tot gedrag, ontwikkeling of opvoeding van 
een kind. Dit kan van alles zijn: van boze buien, somberheid, angst, moeite met vriendjes maken tot 
bijvoorbeeld eetproblematiek. Ook kan een kind/jongere zelf vragen hebben over zijn eigen 
ontwikkeling of moeilijkheden thuis ervaren. Na een intakegesprek kan ik kortdurende hulp aanbieden. 
Dit kan een korte behandeling zijn aan een kind/jongere zelf of in combinatie met de ouders. Daarbij 
kan de school betrokken worden als de problemen zich mede daar afspelen. 
 
Wanneer er verdere hulp nodig is, kan ik meedenken over de plek waar dat het beste kan worden 
gegeven. Deze route zorgt ervoor dat de drempel tot de hulpverlening lager wordt en beter bereikbaar. 
Een verwijzing naar specialistische hulp is dan niet altijd nodig. 
 

 
 
Mijn naam is Saskia Steegstra-Rispens, ik ben 53 jaar oud en 
getrouwd met Sjoerd, we hebben 2 kinderen, dochter Kim en zoon 
Marco. Ik ben opgegroeid in Zoutkamp en woon nog steeds in het 
dorp.  
 
Sinds 10 jaren breng ik medicijnen rond bij mensen die niet in staat 
zijn om deze zelf af halen of te laten halen. Dit gebeurt op vaste 
dagen van de week, op dinsdag en donderdag.  
 
Eigenlijk heb ik mijn eigen baan gemaakt: lang geleden zag ik de 
dokter zelf zwoegen met dozen en zakken tijdens visites. Ik bood 
hem toen aan om dit werk over te nemen, daar moest hij maar eens 
over nadenken…. Het was een kwestie van tijd dat het niet meer dan 
logisch was om de bezorging over te dragen en vanwege mijn 
aanbod werd ik in dienst genomen als vaste bezorger. 
 
Naast mijn werk voor de praktijk werk ik al bijna 33 jaar als 
verzorgende bij TSN, vroeger was dit Thuiszorg Groningen. Het is 
mooi dat beide banen in het algemeen goed te combineren zijn. 
Heel lang geleden werkte ik bij de Spar en bij de slager in Zoutkamp.  
Ik vind het prettige aan mijn werk dat ik in nauw contact kom met de mensen, die altijd blij zijn met 
wat ik breng en dankbaar zijn voor wat ik doe.  

 
 

 



 
Hallo dorpsgenoten, 
 
Mijn naam is Nelleke Helbig-Broere. Ik ben 63 jaar oud en weduwe van Tinus Helbig, die in 2017 
overleed. We kregen 2 dochters, Ellen en Adriana en inmiddels heb ik 4 kleindochters. Al sinds mijn 
geboorte woon ik in Zoutkamp. 
 

In het jaar 2000 zochten de huisarts en zijn vrouw een oppas 
voor hun pas geboren zoon Eertze en zo belandde ik bij hen in 
het gezin met praktijk aan huis. Ik paste op de drie kinderen 
totdat Eertze als laatste na Annemieke en Irene het huis verliet 
om in de stad op zichzelf te gaan wonen. 
 
Naast het oppassen hielp ik in het huis aan de Churchillweg in de 
huishouding. In de nieuwe praktijk aan de Hunsingokade werd 
het steeds drukker en daarom kreeg ik een contract om de 
ruimtes op vaste basis schoon en netjes te houden. Ik kom naar 
de praktijk als de andere collega’s weggaan, zo heb ik telkens 
toch contact met de anderen van het team. Na al die jaren werk 
ik hier nog steeds met veel plezier. 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                    
 
 
 

 
 

 



 

                    

 

 

 

               

 



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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Ondernemers in de schijnwerpers (1) 
 
Tanja en John Sloot maken vertederende beeldjes 
 

“Het is een uit de hand gelopen hobby” 
 
Hij heeft een eigen bedrijf, S-Nautic, zij vervoert personen. Samen hebben ze vier kinderen in de leeftijd 
van 8 tot en met 17 jaar.  
 
In hun vrije tijd is het stel, dat allebei met twee 
rechterhanden gezegend is, graag creatief bezig. John 
deed eerst aan fotografie. De kinderen kregen voor 
Sinterklaas een 3D- pen. Ze zagen de mogelijkheden 
die het apparaat bood en waren laaiend enthousiast. 
Toen Tanja op een avond van een late dienst 
thuiskwam, had John een bouwpakket van een 3D-
printer in elkaar gezet.  
 
Tijdens een fotosessie van een zwangere vriendin 
vroeg John of ze haar buik mochten scannen. Dat 
mocht en dat was het begin van de beeldjes. Op 
Facebook deden ze vervolgens een oproep, waarop ze 
ongeveer 1800 reacties kregen.  Het bedrijf 3D-design 
en print Sloot was geboren. “Een vrouw komt bij ons 
langs als ze ongeveer 34 weken zwanger is. Dan wordt 
ze gescand. John loopt met het scanapparaat om haar 
heen en maakt een scan. Die scan komt in de computer 
en daarna wordt het 3D uitgeprint”, aldus Tanja. 
Het hoofd van de vrouw komt er niet op, alleen het 
bovenlichaam. Er zijn ook beeldjes van een vrouw met 
haar kindje en van een vader met de baby. 
 

De formaten van de beeldjes lopen van 14 tot en met 20 
centimeter. Ieder beeldje is uniek. De prijzen gaan van 
105 tot 235 euro, dat hangt af van het materiaal en van 
de grootte. 
Ze doen dit inmiddels al ruim vier jaar en er is ontzettend 
veel vraag naar. Ze genereren bekendheid via Facebook 
en Instagram en hebben bewust geen website, omdat ze 
de vraag nu al nauwelijks aankunnen. 
 

 
 
 
 



“Het is een uit de hand gelopen hobby, net als de babykleertjes 
die ik naai”, vertelt Tanja. Tijdens de corona-periode verveelde ze 
zich. Een vriendin leerde haar naaien en na het maken van wat 
eenvoudige dingetjes, ging ze over op het naaien van 
babykleding. Ze maakt 
kleertjes in de maten 
56 tot en met 74, 
onder de merknaam 
Loods 17 Zoutkamp. 
John maakte er een 
kast voor. 
 
Tanja heeft nog 
plannen genoeg voor 
de toekomst, maar dat 
zit nog even in de 
ijskast. Voorlopig hebben ze genoeg om handen met deze hobby, 
die ze samen met veel plezier uitoefenen. 

 
 
 
 

                                                                                                                                
     
 

   Grunneger houkje 
 
Poëzieles  

'Wel van joe kin t volgende gedicht van Driek van Wissen veurlezen? t Hait Middelbaar Onderwijs en 
gaait over t nuverste wichtje van klas – mor dat binnen joe vanzulf apmoal.'  

Leroares kikt klas ien t rond. 'Emma, zols doe t veurdroagen willen?', vragt ze. Emma nikt.  

'Vienden joe t gedicht bie Emma pazen, vraauw leroares?', vragt n aander wichtje, n luk beetje 
franterg.  

'Joa aal, mor joe zain der apmoal stroalend doet', antwoordt heur leroares.  

t Tienerwichtje prommelt: 'Woarom mos ik din krekt Vasalis 'De Idioot in het Bad veurlezen?'  

Ingeborg Nienhuis 

 
 
 
 
 
 



Ondernemers in de schijnwerpers (2) 
 
Slagerij De Sluis no.2 
  

“Ons motto is: Voor elk wat wils” 
  
Sinds begin december heeft Zoutkamp weer een slager. Twee echtparen hebben de schouders eronder 
gezet en zijn een slagerij begonnen in hetzelfde pand waar de vorige slagerij gevestigd was. De reacties 
zijn positief, de eigenaren ook. We nemen u graag mee in hun verhaal.  
  
Roofdierenvoeding en slagerij  
Slager Willem de Wind en zijn vrouw Nathalie Balk en hun buren en vrienden Klaus en Petra 
Donkersloot runnen de zaak. Willem en Nathalie hebben vroeger in Zoutkamp gewoond. Ze verhuisden 
naar Warffum om hun droom -een stuk land en paarden erop- waar te maken. Die droom is meer dan 
uitgekomen: op hun land grazen niet alleen paarden, de veestapel is inmiddels uitgebreid met koeien 
en varkens.  
Ook hebben ze een bedrijf in roofdierenvoeding. Ze bevoorraden alle dierentuinen in Nederland met 
rundvlees, kip en andere soorten vlees. Dit doen zij de helft van de week. De donderdag, vrijdag en 
zaterdag werken ze in de slagerij in Zoutkamp met Klaus en Petra, die naast haar werk als lerares aan 
de AOC Terra in Winsum op vrijdag en zaterdag meehelpt in de zaak.   
 

 
v.l.n.r.: Klaus, Nathalie, Willem 

Open interieur  
Nathalie zag tijdens een kappersbezoek bij Stieneke dat de slagerij leeg stond en hoorde toen dat de 
slagerij haar deuren definitief  had moeten sluiten. Daarna ging de sneeuwbal rollen, belden ze Rienk-
Jan, bekeken ze de zaak, vroegen ze  Klaus en Petra of ze met hun de slagerij op poten wilden zetten 
en werd slagerij Sluisweg no. 2 een feit. Voorafgaande aan de opening vond een drastische en 
geslaagde verbouwing plaats. Nathalie wilde graag een grote poster op een wand, die kwam er en 
zorgt voor een warm aandoend effect. Verder werd gezorgd voor een open interieur. " We hebben 
niets te verbergen, mensen kunnen zien wat ze krijgen."  Ze openden de deuren 1 december en mogen 
zich sindsdien verheugen in een grote toestroom aan klanten.  
 



Hard werken  
Willem maakt rollade en droge worsten en maakt alles klaar voor in de vitrine, Nathalie verzorgt de 
prijskaartjes, helpt de klanten en doet alle andere voorkomende werkzaamheden en Klaus houdt zich 
voor een groot deel bezig met poetsen en opruimen, want hygiëne staat hoog in het vaandel van de 
zaak. Daarnaast helpt hij ook de klanten. Het contact met de klanten is namelijk iets wat hij heel fijn 
vindt. Hij heeft zelf een cafetaria gehad en miste die contacten. Hij voelt zich nu weer als een vis in het 
water. Naast het werk in de slagerij  is hij leverancier en vertegenwoordiger van Max Patat  en in zijn 
vrije tijd treedt hij gemiddeld acht tot tien keer per maand op als zanger van het Nederlandse lied." 
Het is hier hard werken, je bent constant bezig, omdat ook alles zelf wordt gemaakt", aldus Klaus.  
  
Niets is voorverpakt  
Hij is ook erg onder de indruk van het feit dat alles wat in de vitrine ligt door Willem zelf gemaakt wordt 
en hij merkt ook dat de klanten het waarderen dat niets voorverpakt is, maar dat ze zelf kunnen 
bepalen hoe dik of dun ze hun vlees willen hebben.  
Op de vraag wat nu eigenlijk het meest verkocht wordt  antwoordt Nathalie dat alles eigenlijk goed 
loopt. De mensen zijn erg tevreden, ze hebben nog geen klachten gehad en doen er alles aan om dat 
te voorkomen, want naast hygiëne staat kwaliteit hoog bij hen in het vaandel.  De rollade en de droge 
worsten zijn in trek, evenals de gegrilde kippen en kippenpootjes. De gegrilde kippen zijn dagelijks om 
half 12 klaar.  
Klaus: " Het valt me op dat mensen hier echt nog ouderwetse dingen kopen zoals krabbetjes, lever, 
leverworst, varkenspoten en varkensstaarten."   
 
Toekomstmuziek  
Toekomstplannen hebben ze genoeg: in de toekomst willen ze zelf gaan slachten, gaan ze ook 
paardenvlees verkopen en zijn ze plannen voor een verrassingspakket aan het ontwikkelen. "Voor de 
minder bedeelden is dit een uitkomst", zegt Willem. "Ja, ons motto is : Voor elk wat wils. We verkopen 
niet alleen aan mensen met een dikke portemonnee, maar ook aan mensen die het wat minder 
hebben", vult Nathalie aan.  
  
De slagerij is tevens het adres voor gourmet, barbecue en hapjesschalen! De zaak is op donderdag en 
vrijdag open van half 9 tot 6 uur en op de zaterdag van half 9 tot 2 uur. In het toeristenseizoen zullen 
de openingstijden worden bijgesteld.  
 
 

                                                                                                                         
            
  
 

 

 



                                                                                                                 

 
 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

 

 



 
 

  

 



Ondernemers in de schijnwerpers (3) 
 
Pizza & Grillroom Midden-Oosten-terras geopend 
  
Vlak voor de Kerst opende het Syrische echtpaar Abdullah en Mariam hun Pizza &Grillroom in het pand 
waar voorheen Alie's eetcafé gevestigd was. Vanaf het begin mochten ze zich meteen al verheugen in 
een overweldigende stroom klanten.  
  
Abdullah vertelt, dat hij een jaar geleden de pizzeria wilde huren. Hij had een gesprek met de makelaar, 
nam een kijkje en ging het gesprek aan met Matthijs van der Ploeg over zijn plannen met het pand. Die 
wilde dat er een echte  pizzeria in het pand bleef, waarvan de uitbater een Italiaanse achtergrond had 
en dus ging de overname niet door.  
  

Het bleef echter kriebelen bij Abdullah. Hij zag 
het toeristische karakter van Zoutkamp en 
besloot nog eens te kijken op de site van de 
makelaar. Daar zag hij dat het pand van Alie 
leegstond. Hij belde met de makelaar, bekeek 
het pand en vond het meteen perfect, ook 
vanwege het feit dat er woonruimte bij is voor 
het toekomstige personeel. Zelf wonen ze 
elders. Hij diende weer een plan in en werd 
huurder.  
  
Met veel plezier zetten ze de schouders eronder 
en vlak voor de Kerst opende ze hun zaak. 
Meteen liep het storm. Het was zelfs zo erg, dat 
ze klanten moesten teleurstellen, omdat ze door 
hun voorraad heen waren. Abdullah vindt dit erg 
en biedt daarvoor alsnog zijn excuses aan.  
  
Inmiddels draait de zaak als een tierelier. Op het 
moment dat het interview plaatsvond, werkten 
ze met een groot aantal familieleden in de zaak. 
Vooralsnog wordt gebruik gemaakt van de hulp 
van familie, omdat ze nog in de opstartfase 
zitten en nog niet weten hoe de zaak in de 

toekomst- en in het toeristenseizoen- zal gaan draaien.  
  
Aan het enthousiasme, de inzet en de jarenlange ervaring van het echtpaar zal het niet liggen: ze zijn 
er helemaal klaar voor om een daverend succes van hun zaak te maken.   
 

                                                                                                                                    
 

Even lachen         

Meester: “Nuim ais vaaier joargetieden”. Thijs: “Veurjoar, zummer, haarst”. Meester: ‘En   
            winter?” Thijs: “Dat vroag ‘k mie ook aal n haile tied of.” 



 



Nieuw in Bibliotheek Leens             
 

Veel nieuwe jeugdboeken deze maand! 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Nieuwe aanwinsten voor volwassenen: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdboeken A (0 - 8 jaar) 
•  Muk naar de top - M. Haayema (AP) 
•  Kom Draakje - L. Slegers (AP) 
•  Klaas de kat verdwaalt met kerst - B. Last (AK) 
•  Het Monstermeer - Leo Timmers (AK) 
•  Het bos van Coco - Loes Riphagen (AK) 
• Zilverwind de witte eenhoorn - Sandra  
   Grimm(A) 

Jeugdboeken C (12 jaar en ouder) 
•  Schaduw van toet - Lida Dijkstra 
•  Het heartstopper jaarboek - Alice Oseman 
•  Wat we niet zeggen - Nadine Swagerman 
•  De bloedzomer - Danielle Bakhuis 
•  Lotgenoten - Arne van der Linden 
•  Lily Storm - T. de Cock 
•  Jacht op een tongzoen - R. Venema 
•  Een eeuwenoud verhaal - Liz Braswell 
•  Een wereld zonder prinsen - Soman  Chainani 
•  Deze winter- Alice Oseman 
 

Jeugdboeken B (8 - 12 jaar) 
•  Ontdekking in Krakau – Molenaar 
•  Dagboek van een lastpak - V.L. Sam 
•  Toen Raaf links afsloeg - E. de Vlieger 
•  De eerste kat in de ruimte at pizza - M. Barnett 
•  Juffrouw Pots - Tosca Menten 
•  De verloren verbeelding - Geranimo Stilton 
•  Ultra dinker en de wachter van wildzee - P.  
    Reeve 
•  Geheime Dino verhalen - Steve Behling 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdboeken D (15 jaar en ouder) 
•  Wat gebeurde er met David? - Henk  
    Hardeman 
•  Wereld zonder water - Inge Sleegers 
•   Alma - Sander Meij 
•  Doodleuk - Holly Jackson 
•  Bloem - Kevin Pancetta 
•  Stroomstoring - Saar Pannekeet 
•  Buiten het veld - H.N. Khan 
•  Genade in Parijs - K. Kingsbury  
•  Het roer om - Simone Foekens 
•  Het verborgen paleis - Dinah Jefferies 
•  Als ik sterf in een vreemd land - Kalani  
    Pickhart 
•  Aan het lijntje - Tessa Bailey 
•  Licht in het duister - Ellie Midwood 
•  De kern van liefde - Farina Eden 
•  Bidden tussen het onkruid - Tara  
    Johnson 

Volwassenen – Literatuur 
•  De verdwenen meisjes van  
    Willowbrook – Ellen Marie Wiseman  
•  Letselschade - Vonne van der Meer 

Volwassenen – Spanning 
•  Meisje zonder hoop - Michael Robotham 
•  De heks in mij - Loes den Hollander 
•  Cultus - C. Lackberg 
•  Altijd in mijn hart - E. Dean 
•  De zonde waard- Simone van der Vlugt 
•  Het schot dat niemand raakte - R. Osman 
•  Het resort - S. Pearse 
•  Zusters - Oksana Zaboezjko 
•  De partizaan - Patrick Worrall 

Volwassenen – Romantisch 
•  Mistletoe boven Moonstone Lake –  
    Holly Martin 
•  De Spaanse liefdesleugen - Elena Armas 
•  Alles op alles - Marijke Vos 

•  De kokkin van Castamar - Fernando J.  
    Munez 
•  Engel en Kinnari - Dido Michielsen 



Gemeentenieuws 
 

Watervergunning 
  Watervergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel en een persriool nabij Panserweg 1 te 
Zoutkamp. Het besluit ligt ter inzage van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 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 

Omgevingsvergunningen 
  Burgemeester en wethouders hebben op 12 januari 2023 een besluit genomen over de aanvraag 
voor het kappen van 2 iepen op de locatie Beatrixstraat 21A in Zoutkamp. De vergunning is verleend. 
  Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2022 een besluit genomen over de aanvraag 
voor het kappen van een es op de locatie De Schans 8 in Zoutkamp. De vergunning is verleend. 
  Burgemeester en wethouders hebben op 17 januari 2023 besloten om de beslistermijn voor de 
aanvraag voor het realiseren van een fietsbrug op de locatie Reitdiep in Zoutkamp te verlengen voor 
een periode van maximaal 6 weken. 
  Burgemeester en wethouders hebben op 5 december 2022 een aanvraag ontvangen voor het 
kappen van een dennenboom op de locatie H.J. Siccamastraat 10 in Zoutkamp. 
  Burgemeester en wethouders hebben op 30 november 2022 een aanvraag ontvangen voor het 
aanbrengen/ vervangen van oeverbeschoeiing bij de Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp op de locatie 
Sluis- gemalencomplex Panserweg in Zoutkamp. 
  Burgemeester en wethouders hebben op 29 november 2022 een aanvraag ontvangen voor het 
aanleggen van een tijdelijk bouwterrein op de locatie nabij Panserweg en Hunsingoweg (percelen 
F3216, F3179, F3755, G697, F4152 en F4112) in Zoutkamp.2 december 2022 - het aanleggen van een 
tijdelijk bouwterrein, nabij Panserweg en Hunsingoweg (percelen F3216, F3179, F3755, G697, F4152 
en F 4112) in Zoutkamp. 
  Burgemeester en wethouders hebben op 29 november 2022 een aanvraag ontvangen voor het 
vervangen van een gemaal, het renoveren en uitbouwen van een sluis op de locatie nabij Panserweg 
(perceel F3216 en K118) in Zoutkamp. 

Voor meer informatie over de omgevingsvergunningen kunt u contact opnemen via 
gemeente@hethogeland.nl of telefoonnummer 088-3458888. 

                                                                                                                            
 
Oud Nieuws 
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Jacob Jelle Tuma, initiator huizenplan oude Heiploeg-terrein 
 

“Ik zit vol met ideeën, vind ook heel veel dingen leuk” 
 
Bovenstaande uitspraak komt uit de mond van de man die een jaar of zes/zeven jaar geleden een plan 
bedacht voor het realiseren van nieuwe woningen op het voormalige Heiploeg-terrein. De insteek van 
het plan was een mix van senioren en jongeren. Dat was toen een vereiste van het gemeentebestuur, 
maar tegenwoordig niet meer. 
 
Alles afgeketst 
Hij had ideeën, maar kreeg niet de hulp die hij nodig had. Hij liep vast, zette de ideeën vervolgens op 
zijn eigen naam -waarmee dit dan wordt aangeduid als zijnde een Burgerinitiatief- en kwam terecht bij 
de Ideeënbank Groningen. Die hielp hem op weg, waarna hij weer bij de gemeente aanklopte. Ook 
nam hij contact op met Van Wijnen en Plegt-Vos, projectontwikkelaars. Die reageerden ook positief 
en wezen hem de weg naar instanties. 
Toen het er een aantal jaren geleden op leek dat de plannen door konden gaan, werd alles weer 
afgeketst. Ondanks alle werk en alle tijd die hij eraan had besteed, werden de plannen weer op een 
laag pitje gezet.  
 
De hele weg van voren af aan.  
Jacob Jelle liet zich echter niet kennen. Het plan liet hem niet los en dus pakte hij de draad weer op en 
begon hij weer van voren af aan met het aankloppen bij instanties: “Als je eenmaal binnen bent, loopt 
het allemaal makkelijker. Toen  ik weer zover heen was met de projectontwikkelaars, werden er 
tekeningen gemaakt.  Een paar jaar geleden nam het gemeentebestuur weer contact op met Jacob 
Jelle en dat resulteerde in tekeningen van de gemeente het Hogeland. 
 
Goede samenwerking met Dorpsbelangen 
Dorpsbelangen werd vernieuwd en stond open voor de plannen. Er is nu sprake van een goede 
samenwerking in die zin dat Jacob Jelle zelf veel doet en dit dan weer doorspeelt aan Dorpsbelangen. 
Per slot van rekening is hij de bedenker van het hele plan en daarom geeft hij het ook niet uit handen. 
Dat is ook niet de bedoeling. 
Het bestuur van Dorpsbelangen vroeg hem om als bonus-lid in het bestuur te komen. Dat houdt in, dat 
hij -bovenop het aantal officiële bestuursleden- erbij is gekomen, als een soort extra lid. Hij kan 
namelijk niet alle vergaderingen bijwonen, maar door zijn knowhow van en ideeën over bepaalde 
zaken, is hij wel een goede toevoeging aan het bestuur. Ook Jan van Dijk is bonus-lid. Samen verzorgen 
ze hand- en spandiensten. 
 

 



44 woningen 
Het fraaie plan voorziet in de bouw van 44 woningen, waaronder 14 tiny houses (kleine woningen) van 
twee-onder-één-kap -zeven blokken van twee dus-, zes vrijstaande woningen, drie grote kavels voor 
grote woningen, en een aantal geschakelde, gekleurde rijtjeshuizen, die lijken op de woningen aan de 
Reitdiephaven in Groningen. Er komt eveneens een boothelling, die ook door de brandweer gebruikt 
kan worden. 
  
De gemeente gaat nu kijken naar het (kosten)plaatje van de bouwplannen en de infrastructuur 
eromheen. Zijn de financiën niet toereikend, dan zullen er dingen moeten worden gewijzigd of 
weggelaten.  
  
Hoelang nog? 
Hoelang kan het nog duren? Jacob Jelle hoopt dat ze in 2024 jaar kunnen beginnen, maar wanneer de 
bouwwerkzaamheden voltooid zullen zijn, kan hij nog niet zeggen. “Je hebt investeerders nodig en 
mensen die hier willen komen wonen. Het is dan ook van belang dat mensen die belangstelling hebben 
dit duidelijk aangeven bij de gemeente, en wel bij de heer Evenhuis. Hoe meer mensen te kennen 
geven dat ze belangstelling hebben, des te sneller kunnen de plannen worden uitgewerkt en 
gerealiseerd”, besluit de initiatiefnemer van het mooie plan. 
Belangstelling? Bellen is de boodschap dus! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

                                                                                          

 

 

 

 

 

Hier had uw advertentie 

kunnen staan! 

 

Hier had uw advertentie 

kunnen staan !! 



Prijspuzzel 

 

Horizontaal 

1 klankweerkaatsing 4 deel van een servies 11 vogel 14 wedinrichting 16 uurwerk 17 daarmee 
verbonden 19 United Nations 21 plaats in Egypte 23 bankbiljet (volkstaal) 25 bitterheid  
26 inhoudsmaat (afk.) 27 voorschrift 29 laatste gedeelte 30 amfibie 32 aanwijzend voornaamwoord 
33 mensen met kinderen 35 uitgave 38 zwaardwalvis 39 Amerikaanse nieuwszender  
40 ruwe steenmassa 42 wild zwijn 44 asbus 45 opgeld 46 Franse revuedans 49 vorm van verwering 
50 tussen zetsel 52 buitenverblijf bij Apeldoorn 53 Europeaan 54 hoofddeksel 56 aanstaande  
57 afgemat 59 onverpakte scheepslading 61 sneeuwvoertuig 64 let wel 65 stom 67 clown 
69 deel van het oog 71 af en toe 72 kerkelijk geschrift 73 dom 

 

Verticaal 

1 vlug 2 militair (afk.) 3 plantje 4 gesloten 5 maanstand (afk.) 6 rangtelwoord 7 hek 8 girafachtig dier 
9 persoonlijk voornaamwoord 10 ernstig 11 zot 12 voegwoord 13 oosterse titel 15 radio 18 vaartuig 
20 edelgas 22 hoeveelheid 24 broodbeleg 26 vis 28 plaats in Tunesië 31 verschillend 32 vrucht van de 
wijnstok 34 regionaal opleidingscentrum 36 projectieplaatje 37 hoog aanzien 39 plaats in Frankrijk  
41 opschepper over kunst of cultuur 43 dief 47 deel van een trein 48 gezichtssluier 51 stof 55 flauwte 
57 onjuist 58 Europese Investeringsbank 60 gesold vleesnat 62 tongbeweging 63 vordering  
65 Universiteit Maastricht 66 ge 68 schoolonderzoek 70 sint 

 

-invullen oplossing, zie volgende pagina- 
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Los de puzzel op, mail de oplossing naar redactie@deschudzeef.nl of lever hem in -vóór 14 maart 2023-  
bij een van de redactieleden en maak kans op een prijsje. Deze keer is die beschikbaar gesteld door  
Zilteboet, waarvoor hartelijk dank. 
 
 

            

 

                                                                                                                           

 
Winnaar van de kleurwedstrijd 

 
In De Schudzeef van november stond een kleurplaat. Wie de mooist 
gekleurde kleurplaat  inleverde kon een prijs winnen.   
 
De mooiste werd ingeleverd door: Isabeau Lingbeek.  
 
Van harte gefeliciteerd Isabeau! Jouw prijs wordt bij je thuis bezorgd.  
 
 

 

                                                                                                                         

   

Winnaar van de prijspuzzel van 

november is Nelleke Helbig. 

Van harte gefeliciteerd!!!! 

De oplossing was: carbidschieten 

Nelleke, jouw prijs ligt voor je klaar 

bij 90 ° Oost. 

Restaurant IJssalon de Boeter    

Tel. 0595 438992 / deboeter@gmail.com 

 



Zoutkamp vroeger en nu  

‘t Olle veerhoes, toenmalige bewoners Dirkje van diekje en Johannes Balk. 

 -foto omstreeks 1935-  

 

 

Het veerhuis wordt ook nu nog permanent bewoond. 

 

 



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

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

• Alarmnummers dierenleed: 1-1-4  

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

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

• Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 

• Zelfmoordpreventie: 0800- 0113 (24 uur p.d. bereikbaar) 

• Dierenambulance Noord-Groningen: 06-2224 4055 

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

Openingstijden gemeentehuis Winsum, Hoofdstraat W 70 
• maandag, dinsdag en donderdag  8:30-16:30 uur 

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

• vrijdag     8:30-12:30 uur 

Openingstijden gemeentehuis Uithuizen, Hoofdstraat-West 1 
• maandag en dinsdag: 8.30-16.30 uur 

 
Afvalkalender gft en restafval Zoutkamp  

Januari 2023 
maandag 23 januari restafval 
maandag 30 januari gft-afval 

Februari 2023 
maandag 6 februari restafval 
maandag 13 februari gft-afval 
maandag 20 februari restafval 
maandag 27 februari gft-afval 
 

Maart 2023 
maandag 6 maart restafval 
maandag 13 maart gft-afval 
maandag 20 maart restafval 
maandag 27 maart gft-afval 

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. 

 



 

 
 


