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 MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 
-CROISSANTERIE De Sluishoek, Sluisweg 2C, tel. 401214. Ma- en 
  di- middag gesloten. 
-BAR "DE FUIK", Churchillweg 2, tel.402006. Maandags gesloten. 

-Bistro ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742. Di. gesloten. 
-BLOEMBOETIEK "KIMCHA", Churchillweg 9, tel. 402100, Ma.      
  gesloten 
-CAFÉ "DE BOETER", Reitdiepskade 2, tel.401314. 
-CAFÉ "'T GARNAALTJE", Dorpsstraat 55, tel. 402582. Ma. gesl. 
-COSMETICS YVONNE, Dorpsplein 3. Behandeling op afspraak. Tel. 
 402417. 
-DIERENSPECIAALZAAK "DOMMEL", Dorpsplein 1c. 
-HAARMODE ZOUTKAMP, Sluisweg 2a, tel. 402659. Ma. gesloten. 
-H.C.R.'t REITDIEP, Dorpsplein 1. Di. gesl. tel. 402426. 
-JAN v/d HEIDE, vishandel. Kraam bij de dijk, tel. 402131. 
-MAKELAARDIJ LAUWERSLAND taxatie, verzekeringen en hypotheken, 
 Spuistraat 22, tel. 0595-401343, fax 402510. Ma. t/m vrij    
  09.00-17.00. Zaterdags gesloten. Buiten kantooruren na      
   telefonische afspraak. 

-JOGCHUM EN FREERKTJE ZIJLSTRA tweewieler- en kado-shop.  
 Churchillweg 26. Dinsdags gesloten behalve in het toeristen  
  seizoen. Tel. 401374; fax 401374. 
-KAPSALON "TRENDY", Churchillweg 9, tel. 401011 ma. gesloten. 
-KEGELHUIS "DE ZEEAREND", Dorpsplein. Op afspraak.  
 Tel. 401515. b.g.g. 05951-4111. 
-MEERMARKT, Dorpstraat 1, tel. 401382. Iedere dag open. 
-PALINGROKERIJ POSTMA. Reitdiepskade 21a. Tel.0595 402177. 
 open ma t/m vr. 13.30-17.30. Zat. 10.00-12.00 en 13.30-16.00. 
-P&B FASHION. Sluisweg 2b, ma. gesloten, tel. 401971(prive) 
-PIZZERIA l'ANCORA, Sluisweg 8, tel. 402800. Ma. gesloten. 
-'t SNUUSTERHOUKJE. Zie poppentheater. 
-POPPENTHEATER "EYA POPEYA". Open wo.- en zaterdag van 15.00  
  tot 16.00 na plaatsbespreking. Havenstraat 3. Tel. 401830. 
-POSTKANTOOR, Bakkersplein 4, tel. 402232. Di.middag gesloten. 

-RABO-bank, Dorpsstraat 5, tel. 401671. Open: ma-, di-, wo-,  
  do- morgen tot 12.00. Vrijdag 09.-12.00 en 13.30-18.00. 
-"DE ROUSANT" camping en feestzaal, Nittersweg 8. Tel.        
  402500. 
-REDERIJ ZOUTKAMP, boekingskantoor 'bruine vloot' Spuistraat  
  22. Tel. 0595401557. Fax 402510. 
-STOUTMEYER b.v. schildersbedrijf, Havenstraat 2, tel. 401378. 
-TOXOPEUS ANSICHTKAARTEN. Bakkersplein 4, tel. 402232.  
 Dinsdagmiddag gesloten. 
-TOXOPEUS zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729. 
-VOLBEDA AUTOHANDEL BV. Stationstraat 4b. Tel.0595 402410. 
-WOBBEN & DEKNATEL sanitair, loodgieter, verw., hengelsport,  
  Sluisweg 3, tel. 401683. Dinsdagmiddag gesloten. 
-WODDEMA Tweewielercentrum, Schoolstraat 2, tel. 401320.      
  Dinsdagmiddag gesloten. 

-V.V.V. LAUWERSMEER-OOST, Reitdiepskade 11, tel.401957  fax   
  402714.  
 Open: ma t/m vrij. 09.00-17.00 's Zomers ook zaterdags       
  van 10.00-12.00 en 13.00-16.00, zondags van 13.00-16.00. 
-VISSERIJMUSEUM ZOUTKAMP, Reitdiepskade 11, tel. 401957. Open 
  van 1 april tot 1 november. Voor Openingstijden: zie VVV. 
-OPENBARE BIBLIOTHEEK, Vishalstraat 6. tel. 0595-402750 
 open ma. 14.30-17.30 Do. 14.30-17.30 en 18.00-20.00 
-ZIEZO, Dorpsstraat 44, Zoutkamp 
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Dagboek van een garnalenvisserFout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 

 

Om half 3 stappen we in de auto naar Harlingen. We liggen 
daar, vanaf de Pinkster, omdat de visserij daar beter is. Na 
een uur rijden zijn we daar en gooien we er ijs in, kistje 
voor kistje, het is daar echt nog voor oorlogs met ijs laden 
en het duurt wel even (op Lauwersoog is dit beter geregeld, 
daar duurt het 5 minuten). 
Om 4.15 min. stomen we de Boontjes in naar de Dove Balg (dat 
is onder de Afsluitdijk). We vissen west op en doen trekjes 
van 3 kwart uur voor een 40/50 kilo. Met laagwater vissen we 
de Texelstroom op, het is overal goed schoon van de mosselzaad 
(dit is de meeste jaren een sensatie hier) dus je kunt later 
ook mooie lange trekken doen. Maandagavond liggen we met Henk 
en Henk in een mosselperceel voor anker. 
 
Dinsdagmorgen: 3.30 uur de wekker. We vissen het zelfde paadje 

langs en met hoogwater gaan we naar Harlingen en lossen we 700 
kilo voor ƒ11,47. Een paar zoute haringen kopen en weer varen. 
’s Avonds liggen we op Kornwerderzand. 
 
Woensdag: beginnen we om 4.30 uur. We liggen nou in het 
Verversgat en trekken er een 40 kilo in. Het is nou wat 
rustiger op het water dan de weken ervoor. Toen lagen er een 
stamp Eurokotters, dat de hele week ligt te kraken en allemaal 
over één lijntje. Je kunt nou ook zien dat de visserij weer 
een beetje beter wordt, nu er niet zo op wordt gejaagd. ’s 
Avonds om 21.00 uur liggen we in de kooi. 
 
Donderdagmorgen: we doen een paar trekjes tot half tij vloed 
en zijn dan voor het Verversgat. We vangen nou goed 200 kilo. 
Om 10.30 uur stomen we naar Harlingen en lossen het spul en 

gaan naar huis. 
 
Vrijdagmorgen: telefoon, een sleepboot van Van Slooten uit Urk 
belt. Ze varen net het Reitdiep op en zijn om 11.00 uur in 
Zoutkamp. 14 Dagen terug hebben we een Belgisch kottertje 
gekocht, die moet worden klaargemaakt om te kunnen garnalen 
vissen. Het scheepje is uit 1971 en is al anderhalf jaar uit 
de vaart. Ze brengen het bootje achter de drogerij van Bolt, 
dit is voor ons lekker dichtbij, om het sloopwerk eerst te 
doen, daarna moet hij naar Lauwersoog. We vissen met ons oude 
scheepje gewoon door want met zulke prijzen kun je niet stil 
gaan liggen. 
 
Maandagmorgen 21/6/1999: we doen hetzelfde tripje als de week 
ervoor onder de dijk liggen we de maandag. Het is in de middag 

brieserig geworden, dus geen anker weer en we draaien naar 
Kornwerderzand. Een potje bier en even bijpraten, om half tien 
in de kooi. De visserij was niet zo wild bij ons als de vorige 
week. 
 
Dinsdag: karren we in het Verversgat rond met vier schepen, 
met de eb liggen we op de Texelstroom aan. ’s Avonds bellen we 
met Peter Bouma. Het is bij ons ook levendiger geworden er 
komen meer kleintjes dus de verleiding wordt groot om naar ons 
toe te gaan. 
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Dinsdagmiddag lossen “Poy” en wij op Den Oever. De prijzen 
zijn gezakt met 2 gulden. 

 
Woensdagmorgen: we doen 1 trek en stomen op Henk Rispens aan, 
geven de autosleutels over zodat Koos onze auto mee kan nemen. 
Zelf stomen we naar het Inschot. Hier ligt “Jan Disco”, LO5, 
en we doen een paar trekken bij hem. Het is zuinig. Met 
laagwater trekken we de Vlieree op en liggen bij Paul, TM19. 
Hier zit van 20 min. 40 kilo in een langere trek terug 55 
kilo, dan loopt er teveel stroom en draaien de Meep in, een 
trekje naar het wrak van Jochum in de Noord Meep, een boxje 
kleintjes, 25 kilo komt eruit. Dit is ook geen wonder want de 
hele vloot ligt er vanaf zondagavond continu heen en weer te 
racen, het water komt lekker op en we gaan stomen door het 
Oosterom op de Voorstaat aan. Het is hier net achtervloed, dus 
kunnen we zo naar boven vissen met de eb 1 trek terug, dan 
gaan we voor anker. Samen met de HA8/HA44 even eten in de kooi 

voor 2.15 uur om half 12 de wekker en vissen we de laatste eb 
de Voorstaat af en dan met de vloed het Bornrif op. Zo oost 
over, het is wel puffig en krabberig. ’s Morgens met dag 
worden over de buitenste rug voor 20 kilo dan boven de 
landingsboten (oost eind Ameland). Blijft hij er mee liggen 
(pijpjes, dit zijn wormpjes die in een zandpijpje staat , dit 
is goed eten voor garnalen). Er zijn al wel brokken gemaakt zo 
links en rechts op die dingen. Ze zijn namelijk loodzwaar. 
hierna stomen we het NW-gat in en doen een paar trekken op het 
gat deze garnalen zijn dikker en trekken hier ook 25/30 kilo 
in om 14.10 stomen we naar Lauwersoog. We lossen hier 656 kilo 
voor ƒ9,50. En dat is ook een leuke prijs voor deze tijd van 
het jaar. 
 
 

Johan Rispens, ZK18 
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ALGEMENE NEDERLANDSE GEHANDICAPTEN ORGANISATIE. 
 
Graag wil ik alle mensen uit zoutkamp, die een bijdrage hebben 
geleverd aan de Nat. ANGO-collecte hartelijk bedanken. 
 
De collecte heeft in zoutkamp Fl.868,00 opgebracht. 
 
Mijn bijzondere dank gaat uit naar de collectanten van deze 
collecte. Mensen die bereid zijn een deel van hun vrije tijd 
te geven voor een goed doel. 
De huidige tijd kenmerkt zich door drukte; iedereen heeft het 
druk en niemand heeft tijd. Maar gelukkig zijn er 
uitzonderingen die de regel bevestigen; 
DE VRIJWILLIGERS!! 
 
Ze kunnen niet genoeg in het zonnetje worden gezet en ze 
verdienen ons aller respect. 

Dankzij hen kan een organisatie als ANGO mensen met een 
handicap helpen. 
 
BEDANKT VOOR UW HULP. 
 
 
 
 
 
 

DAGTOCHT MET "DE MOZART' 
  

Op 6 september georganiseerd door het RODE KRUIS Afd. DE 
MARNE. 
 

Het duurt nog wel enige weken maar voordat je er op verdacht 
bent is het zo maandag 6 september. 
Voor deze dag is heel veel belangstelling en er staan zelfs al 
mensen op de reservelijst. 
De organisatoren zijn druk aan het voorbereiden om de mensen 
die die dag meegaan het zo goed mogelijk naar de zin te maken. 
We hopen dan ook dat de weergoden ons die dag ook terwille 
zijn. Op de boot gaan 110 gasten mee en er zijn 20 
vrijwilligers. De reis gaat vanuit de haven van Drachten, via 
de Hooidammen naar Eernewoude. 
Van Eernewoude gaan we naar Grouw. In Grouw is er gelegenheid 
om even van boord te gaan en een wandelingetje te gaan maken. 
Via het mooie Princehof en De Feanen in Eernewoude gaan we 
weer terug naar Drachten, waar bussen staan te wachten om ons 
weer naar huis terug te brengen. 
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Verbaasd, verbijsterd, teleurgesteld 
 
Met groeiende verbazing hebben we vanuit onze slaapkamerraam 

kunnen zien hoe drie levensgrote brandstoftanks uit de grond 
werden gehaald. Voor de deur van Peter en Karina en de 
‘Boeter’. In de 'goeie ouwe tijd' kon je hier nog terecht met 
je autootje en zo, om te tanken. Maar dat is lang geleden. We 
zagen dat steeds meer vervuilde grond werd afgevoerd en de 
'Playmobiel' mannetjes met hun gekleurde helmpjes verdwenen 
steeds dieper in de grond. Sjonge, dit werd grootscheeps 
aangepakt. Dit werd wellicht het schoonste plekje van heel 
Zoutkamp. Zo schoon, zo vrij van alle smetten vond je nergens. 
Een prachtplaats voor een klein optrekje om als crèche te 
dienen of misschien iets voor zuigelingenzorg. De kleintjes 
zouden op deze plek in veilige haven zijn. In noem maar 
iets... alhoewel, een gezellig zitje voor de ‘Boeter’, ten 
dienste van de eigen bevolking of de langskuierende toerist, 
'n mens moet wat te dromen hebben. 

 
Met verbijstering lazen we ongeveer terzelfdertijd in “de 
Schudzeef” van juni, in het artikel van onze vereniging. 
Dorpsbelangen, dat op de plek waar men zo rigoureus alles had 
gereinigd, een parkeerplaats zou worden aangelegd. Nou zeg, 
daar wordt je niet vrolijk van. Dat is nou echt je reinste 
geldsmijterij. Heeft men zich wel een gerealiseerd hoeveel 
smeerolie en brandstof uit een geparkeerde auto wegdruppelt, 
dag na dag?? Meer dan uit een brandstoftank wegloopt, jaar na 
jaar. En hoeveel auto's zullen we daar nou helemaal kwijt 
kunnen, zes misschien ? Terwijl op een steenworp afstand een 
hele 'lege' parkeerplaats is, waar we het tienvoudige kwijt 
kunnen. We zullen alleen die ellendige onsympathieke kettingen 
weg moeten halen (want dat is nou ook niet bepaald 
uitnodigend) en vervangen door een groene heg of 'n anderen 

aantrekkelijke voorziening die prettig aandoet. 
 
Maar dit is nog niet alles, want onthutst lezen we iets verder 
dat de vereniging Dorpsbelangen het plan heeft opgevat om de 
dijk (de Sluisweg dus) weer als dijk in te richten, de 
zijkanten weer van gras te voorzien en de oude' struiken te 
verwijderen. Wat betreft de vereniging moesten in het dorp 
meer struiken plaats maken voor gras want.., ja, we lazen het 
goed, dan zou Zoutkamp een 'netter' aanzien krijgen, geheel in 
de lijn van de structuur van dijken en het platteland. Dan 
moet je even slikken.. 
 
En dan hebben we het nog niet eens over het geplande trottoir 
gehad, die de voetganger dwingt de autoweg Vrij te maken Deze 
zoveelste uitwijkmanoeuvre van de lopende mens geeft de 

automobilist alleen maar de gelegenheid om weer sneller te 
kunnen. Afgezien daarvan is het ook nog eens zo; als de 
vereniging al voor ogen had dat, om wat voor reden dan ook en 
met welke gevolgen voor de omwonenden dan ook, het 
dijkaanzicht moet passen in de structuur, dan hoort daar zeker 
geen trottoir langs te lopen, want dat hoort niet bij een 
dijkweg. 
 
Op dat moment hebben we op de Sluisweg ons afgevraagd wie hier 
ooit heeft gezegd het fijn te vinden om gras op de dijk te
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hebben. Hooguit een persoon, en die woont hier niet meer. Haar 
argument was overigens niet eens verkeerd want het is alom 
bekend dat de gemeente zich weinig gelegen laat om de 
bestaande heg te onderhouden en dat was ze zat en ze had 

gelijk. Wij worstelen nog niet dat probleem. Zo een keer in de 
twee jaar komt er een 'dikke jongen' en die ragt in een keer 
onze heg met de grond gelijk. Dat noemen ze met een net woord, 
verjongen). Het verdient geen schoonheidsprijs, maar als de 
vereniging nu denkt dat de gemeente voor een keurig 
onderhouden grasmat zal zorgen, dan komt ze bedrogen uit. Daar 
is geen geld en geen tijd voor In ieder geval niet voor 
Zoutkamp. Daar komt nog bij dat 'onze heg, in al zijn 
lelijkheid, een prachtige buffer vormt tegen het lawaaiige 
Sluiswegverkeer en zij is vandalisme bestendig. Daarbij willen 
wij ook nog even duidelijk stellen dat we niet zitten te 
springen om een langgerekt nieuw hondentoilet, want daar kun 
je op wachten. De opmerking om op meer plaatsen struiken te 
laten verdwijnen, vinden we al helemaal niet passen bij de 
doelstelling van de vereniging. 

 
Trouwens ook een vraag die ons op de tong brandt; is het niet 
zodat voor de zaken betreffende de structuurvisie een 
werkgroep in het leven is geroepen? Aangezien binnen het 
bestuur van Dorpsbelangen de nodige Know How ontbreekt om 
hierover te praten. Zouden we dat in de toekomst dan ook niet 
wat meer gescheiden kunnen houden? 't Wordt anders een nog 
grotere warboel dan het al is. 
 
C.c. Gemeente 
 Redactie “De Schudzeef” 
 Werkgroep structuurvisie 
 Bewoners Sluisweg en Schoolstraat 
 
 

 
dhr. Willem Sierat 
 
 
 

BEDANKJE 
 
Hierbij willen wij, Harry, Bjorn en natuurlijk Lieneke, 
iedereen bedanken, die zoveel aandacht aan haar schenkt, 
hetzij met hulp, bloemen, kaartjes, langskomen en 
belangstelling tonen. 
En zeker niet te vergeten mijn werkgever, Heiploeg, die alle 
medewerking verleent. 
Wij schieten er vaak van vol, maar het helpt ons zeker in deze 
moeilijke periode. 

 
Zoutkamp is klein maar op zijn beurt heel groot. 
 
Harry en Bjorn.



        Z0UTKAMP,"DE SCHUDZEEF", JUNI 1999 
 

 

 
 
Het schijnt dat bij een aantal mensen onduidelijkheid bestaat 
over de situatie rond de Sluisweg/Schoolstraat. Heel vroeger 
was wat nu de Sluisweg heet een gewone dijk zoals je die wel 
meer ziet in Zoutkamp. Hoog, rond en bedekt met gras. Iets 
meer dan 100 jaar geleden is over deze dijk een weg aangelegd 
die toen de Sluisweg werd genoemd. 15 Jaar geleden moest de 
toenmalige gemeente Ulrum bezuinigen en heeft besloten om het 
gras rondom de dijk weg te halen en te vervangen door de nu 
aanwezige lelijke struiken.  
 
Op onze rondes door het dorp, éénmaal per jaar mét en éénmaal 
per jaar zonder de gemeente, was de situatie bij de overjacht 
voor ons een doorn in het oog. De lelijke struiken met 

daartussen allerlei troep, de benzinetanks die al jaren 
ongebruikt in de grond zaten en de afvalcontainers van de 
“Boeter”. De uitbater van de “Boeter” deed ons toen een idee 
aan de hand. Hij had een tekening gemaakt met een mooi klein 
schuurtje om zijn containers in op te bergen en een drietal 
parkeerplaatsen om de parkeerproblemen in de Schoolstraat 
enigszins tegen te gaan. Hierdoor zou de Sluisweg/Schoolstraat 
een netter uiterlijk krijgen. Dit idee hebben wij aan de 
gemeente voorgelegd, tegelijk met het idee om de beide zijden 
van de Sluisweg te beplanten met gras zoals het vroeger was. 
Dit was ook mede het idee van 2 bewoners van de Sluisweg. 
Bovendien komt de structuur van de dijk zo beter uit. Ook 
hebben we tegelijk de gemeente dringend verzocht regelmatig te 
maaien mochten ze tot uitvoering overgaan.  
 

Waarom er nu pas reactie komt van de andere omwonenden snappen 
we niet helemaal. Reeds jaren kijkt men daar tegen de rotzooi 
aan en wist men dat er vervuilde grond was. Vorig jaar in juni 
heeft de gemeente in de Hogelandster bekend gemaakt dat de 
oude benzinetanks zouden worden verwijderd. Hier werd 
blijkbaar ook niet op gereageerd. Ook is ons standpunt om 
struiken te vervangen door gras niet nieuw.  (In “De 
Schudzeef” van 1997 staat het volgende: “Voor andere plekken 
hebben wij de gemeente aangeraden om de struiken, die veelal 
wild zijn te vervangen door gras". 
 
Wat betreft het bezwaar tegen het trottoir langs de Sluisweg 
het volgende. Op ons verzoek in “De Schudzeef” september 1997 
konden alle inwoners van Zoutkamp bij ons hun klachten 
schriftelijk kenbaar maken over verkeersoverlast. Ook van 

bewoners aan de Sluisweg/Bakkersplein kwam bezwaar. Samen met 
de bewoners die op de vergadering aanwezig waren hebben we 
gezocht naar oplossingen om het verkeer langzamer te laten 
rijden. O.a. zou de weg komende van de Friese kant een 
doorgaande karakter naar de Hunzingobrug moeten krijgen, zodat 
men niet automatisch hard Zoutkamp binnen rijdt. Verder zou de 
weg versmald kunnen worden door een trottoir aan te leggen. 
Deze ideeën hebben we de gemeente voorgelegd.   
 

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Nieuws van 
Vereniging Dorpsbelangen 
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Op de openbare hoorzitting d.d. 18 maart jl. in ’t Reitdiep 
waarbij weer alle inwoners uitgenodigd werden (zie de 
Hogelandster van 10 maart), zijn de verkeersknelpunten 
nogmaals behandeld onder voorzitterschap van de burgemeester. 

Iedereen kon toen zijn idee naar voren brengen. Ook hier zijn 
bovenstaande plannen ter sprake geweest.  
 
Wat de gemeente verder met onze plannen en ideeën doet  is hun 
verantwoording. Wij proberen onze leden via de Schudzeef 
zoveel mogelijk te informeren. De gemeente behoort dit ook te 
doen als zij besluiten neemt. Verder is het de verantwoording 
en zorg van bewoners om zich op inspraakavonden en andere 
vergaderingen te laten informeren en te laten horen.  
 
 
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.HondenpoepFout! Bladwijzer 
niet gedefinieerd. 
 
Even leek het alsof er na het verschijnen van de Schudzeef van 

mei er minder hondenpoep op de trottoirs lag. Toch wordt op 
teveel plaatsen nog ontlasting van dit huisdier gezien. 
Alstublieft mensen let op uw hond. Koop een zakje en een 
schepje en mocht uw hond onverhoopt zijn/haar hoop op de stoep 
leggen, ruim dit dan even op. 
 
Hierbij nog even het artikel over verontreiniging door honden 
in de gemeenteverordening: 
 
Artikel 2.4.18 Verontreiniging door honden 
 
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te 
zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet: 

2. Op een gedeelte van de weg dat is bestemd of mede is 
bestemd voor het verkeer van voetgangers 

op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig 
ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide 
 
c. op een andere door burgemeester en wethouders  aangewezen 
plaats 
 
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste 
lid gestelde verbod wordt opgeheven, indien de eigenaar of 
houder van de hond er zorg voor draagt dat de                 
uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd. 
 
Trouwens het is ook verboden uw hond “te laten verblijven 
binnen de bebouwde kom zonder aangelijnd te zijn”. 
 
 

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.OpslagloodsjeFout! 
Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 
Afgelopen winter hebben we proberen uit te zoeken wie de 
eigenaar is van het opslagloodsje dat vroeger gebruikt werd 
voor de opslag van de palen om de dijk af te sluiten voor hoog 
water. Dit loodsje staat op de dijk aan de Vishalstraat. 
Vroeger stond er ook één bij de Havenstraat. Volgens de 
gemeente is dit loodsje van het Waterschap, maar volgens het 
schap is het van de gemeente. Wij hebben de gemeente per brief 
aangemaand dit loodsje zo spoedig mogelijk te restaureren en 
hebben benadrukt dat het onder geen beding mag worden 
afgebroken. 
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Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.BeachvolleybalFout! 
Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 

Op zaterdag 24 juli a.s. vindt in Zoutkamp bij genoeg deelname 
voor de vierde keer een recreatieve beachvolleybaltoernooi 
plaats. 
 
Het Dorpsplein in het midden van het dorp wordt weer omgeto-
verd tot een echt strand met 3 speelvelden. Meer dan 40 m3 
zand zal worden gestort. 
 
De wedstrijden beginnen om 16.00 uur. De teams, bestaande uit 
3 personen, moeten bestaan uit minstens 1 heer en 1 dame.  
Het is dit jaar ook weer mogelijk zich individueel op te 
geven. Wij zullen dan proberen van deze mensen een aantal 
teams samen te stellen. 
 
Kosten: fl. 15, -- per team of fl. 5, -- per persoon, te 

voldoen bij de leiding voor aanvang van de wedstrijd. 
 
 
 
Inlichtingen en opgave is mogelijk tot 24 juli 13.00 uur  
op één van de volgende telefoonnummers:  
 
 
Heero Zwart  De Snik 41     402170 
Elise Nienhuis  Churchillweg 77 402527  
Henk Zijlstra  Churchillweg 14 401956 
 
 
Opgave ook mogelijk door onderstaand strookje ingevuld in te 
leveren bij één van de bovengenoemde personen: 

 
========================================= 
Wij geven ons op voor de beachvolleybalwedstrijd: 
 
naam team   : 
 
naam contactpersoon : 
 
adres   : 
 
telefoonnummer  : 
 
============================================================ 
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Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp organiseert 
 

ROMMELMARKT 
 

op zaterdag 28 augustus a.s. 
aanvang 13.00 uur 
op het Marneplein 
(Wilhelminastraat) 

 
 

Inlichtingen: Sjaak Muller tel. 0595-402267  
  en Bartelt Smidt 0595-401766 

 
 
 
 

S.V ZEESTER 
 

Afdeling gymnastiek geeft uitvoering op zaterdag 26 juni in de 
Sporthal te Leens. 
 
Het is alweer 9 jaar geleden dat Zeester een 
gymnastiekuitvoering had. Als oma zit je die avond er naar te 
kijken, want je kleinkinderen doen mee. Als je daar dan zo 
zit, dan gaan je gedachten terug naar vroeger ja, daar heb je 
het al "vroeger") 
Wat hadden we toen in die tijd mooie uitvoeringen, er werd van 
alles gedemonstreerd. Brug ongelijke leggers, bok springen en 
turnen en dan de mooie oefeningen op muziek. En elk jaar was 
er een uitvoering en je leefde er naar toe. Over een paar 
weken dan was er die uitvoering. Wat deden we allen ons best, 

van groot tot klein. Velen zullen zich dat nog wel herinneren. 
Maar nu is het 1999 en er is gelukkig weer een uitvoering en 
ik ben blij dat ik er geweest ben en het heb kunnen 
aanschouwen. Want de sportleraar van Zeester heeft het toch 
maar even aangedurfd ineen korte tijd een programma op poten 
te zetten. 
Wat was het leuk om de kleuters te zien opkomen. En wat deden 
ze hun best, de oefeningen aan hun ouders en grootouders te 
laten zien 
Ook de groepen van 7-9 jarigen en 10-12 jarigen zetten hun 
beste beentje voor. En niet te vergeten de dames van 
Zoutkamp/Ulrum waren ook van de partij. Zelfs gaven een paar 
meisjes jammer dat het zo weinig waren) een schitterende show 
van POWER-DANCE weg. Werkelijk grandioos 
Een pluim voor "meester Martin" 

Maar jammer dat er maar zo weinig deelname was. De gym van 
Zeester lag een poosje in een dip, maar wat ik nu gezien heb 
kan het niet anders of dat komt wel weer goed. 
Volgend jaar als er weer een uitvoering is, dan geloof ik vast 
en zeker dat er meer kinderen meedoen. Ouders stimuleer uw 
kinderen en laat uw kind lid worden van Zeester. Want Zeester 
mag toch niet ten onder gaan wat de gymnastiek betreft. 
 
Het Zeesterlied zegt het toch "Zeester gij houde steeds uw 
goede naam, en menigmaal ging ik sterk en 'verkwikt naar huis 
Toch voel ik mij steeds bij Zeester thuis." 
 
Een oma 
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Geachte Dorpsbelangen, Geachte Gemeente,  
Zeer geachte medebewoners, 
 
Onze buurt: de Sluisweg, de Schoolstraat, de Reitdiepskade en 
de Havenstraat heeft een aantal maanden geleden een 
handtekeningenactie gehouden wegens grote overlast van auto’s. 
De ergernis is in onze straten nog even groot, de auto’s 
rijden nog even hard, er is dus zo als wel duidelijk mag zijn, 
nog steeds niets veranderd aan deze vervelende situatie. Maar 
er was goede hoop dat er ooit wat verandert zou worden. Maar 
wat schetst onze grote verbazing: De gemeente heeft concrete 
plannen om in de Schoolstraat parkeerplaatsen te realiseren 
terwijl de chaos nu ieder weekend (en tijdens het seizoen 
iedere dag) niet te overzien is. Huiseigenaren en omwonende 
kunnen hun eigen auto niet eens kwijt. Alles is in beslag 

genomen door toeristen. 
 
Het is geen uitzondering dat er een lang weekend een busje 
(van bijvoorbeeld opvarende van de bruine vloot) je gehele 
uitzicht belemmerd. Ook campers parkeren veelvuldig voor onze 
deuren. Zouden de geplande parkeerplaatsen hier nou een 
oplossing voor zijn dan was er niks aan de hand. Maar het 
probleem word alleen maar groter. Wanneer wij van ons werk 
thuiskomen kunnen we onze auto nog steeds niet kwijt. Met veel 
liefde zouden we onze auto’s buiten het havengebied zetten, 
maar laat de toeristen ons dan voorgaan. 
 
De haven zou een mooie wandelpromenade worden. Dat wordt erg 
fijn wandelen met al die extra auto’s welke hier in en uit 
parkeren en het straatbeeld ontsieren. Het geeft ook absoluut 

een oerlelijke indruk aan mensen van buitenaf (en voor het 
dorp zelf) dat wanneer je de haven binnen rijdt, het bomvol 
van de auto’s staat. Het havengebied zou al meer op een 
wandelgebied gaan lijken wanneer auto’s juist zouden worden 
gemeden. Onze kinderen kunnen nog geen stap buiten onze tuinen 
zetten, de weg is namelijk niet meer te overzien. Die ‘extra’ 
(ja voor wie eigenlijk) parkeerruimte komt geen mens op 
Zoutkamp ten goede, het zijn de toeristen die hier veelvuldig 
gebruik van gaan maken. Er is genoeg parkeerruimte buiten het 
havengebied. Met een paar goede verwijsborden (een idee 
misschien?) naar het oude Gado-terrein aan de Marnestraat zou 
het opgelost zijn. Dit parkeerterrein blijft weekend op 
weekend leeg evenals de parkeerterreinen voor bij het oude 
hoofdgebouw van Heiploeg en het daarnaast gelegen terrein 
naast het jeugdgebouwtje. Nee mensen, zet uw auto maar in de 

haven, vinden de omwonenden ontzettend fijn. Een leefbaar 
Zoutkamp moest het eens worden, en voor wie ??? Doe ons een 
plezier en laat voor een keer, ook omwille van de “zogenaamde” 
structuurvisie (dat schiet op trouwens) jullie grijze cellen 
eens lekker werken. Maak ons Zoutkamp eens een keer mooier in 
plaats van lelijker, daar is al genoeg aan gedaan (weg 
dampier, weg oude vissershuisjes, weg bedrijvigheid in de 
haven etc. etc). Er is zoveel moois voor te verzinnen. 
 
Het is ontzettend jammer dat er met de dorpsbewoners zo weinig 
overlegd word. Natuurlijk zijn er vergaderingen van onze 
vereniging Dorpsbelangen, daar zou iedereen naar toe moeten 
gaan. Maar dat houdt niet in dat wanneer daar geen 
dorpsgenoten verschijnen er zomaar beslissingen mogen worden 
genomen zonder toestemming van omwonenden. Het moet toch niet 
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gaan lijken op dorpsbewonertje pesten. Zo van: Wanneer er 
niemand op onze vergaderingen komt dan regelen wij het zelf 
wel. Het woord dorpsbelangen zegt eigenlijk al genoeg: opkomen 
voor de belangen van het dorp en zijn bewoners. Dit neemt niet 

weg dat er meer bewoners lid zouden moeten worden van 
bovengenoemde vereniging. Want, des te meer centjes en stemmen 
des te meer er geregeld kan worden. 
 
Dorpsbelangen had een voorstel ingediend om het dijkje aan de 
Sluisweg en Dorpsstraat weer als vanouds met gras in te 
richten. Dit zou aan de kant van de Schoolstraat een prima 
idee zijn. Mensen kunnen er dan lekker rustig zitten om b.v. 
lekker een patatje of ijsje te eten. Een paar bankjes, mooie 
bestrating, lantaarntjes zoals in de haven (ziet u het al voor 
zich). Schoolstraat en Sluisweg worden zo ook bij de structuur 
van de haven betrokken. In de haven staan inmiddels al van die 
mooie sierlijke lantarens en bankjes. En voor ons Zoutkampers 
lijkt het uitzicht dan niet meer op een “Schiermonnikoogboot 
auto stalling”.  

 
Het lijkt wel alsof er helemaal niet wordt nagedacht over het 
aanzicht van het havengebied. Gooi er maar weer wat struiken 
in na het afgraven van de grond wegens vervuiling en kwak er 
een paar parkeerplaatsen neer. Gemak dient de mens, niet dan? 
Maar niemand is uiteindelijk tevreden. 
 
Kom op mensen uit Zoutkamp maak jullie sterk voor dit soort 
situaties, want voor je het weet is uw straat aan de beurt. 
Kom met jullie ideeën, ergernissen en stemmen op 
vergaderingen. Word lid van dorpsbelangen. En doe het snel 
anders worden er beslissingen zonder u genomen. We moeten er 
samen tegenaan zodat Zoutkamp nog een beetje “Ons Zoutkamp” 
blijft. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Buurtbewoners, 
Sluisweg, 
Schoolstraat en omwonenden. 
 
Karina Zijlstra 
 
 
  

Attentie 
 
Er wordt op vrijdag 30 juli geen oud papier  
opgehaald. In verband met vakanties.  

 
Graag uw medewerking weer op de  
laatste vrijdag in augustus. 
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