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Eppo Lukkien  tel. 401425:  voorzitter 
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Elise Nienhuis  tel. 402527:  Secretaris 
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Ada van den Heuvel tel. 401644:  penningmeester 

 

Willy Tadema  tel. 407075:  typewerk/layout 

 

Sjoerd Moes  tel. 402257  verenigingen 

 

 

 

Onze E-mail adres: schudzeef@planet.nl 

 

 

Het copieerwerk voor "De Schudzeef" wordt verzorgd door  

Jantina Broersma en Joke Broere. 

 

Bankrekeningnummer: 33.52.13.170 t.n.v. "De Schudzeef" 

 

Iedereen verleent belangeloos zijn medewerking ! 

 

 

 

 

!! BELANGRIJK OM TE WETEN : 

 

 

Copy voor "De Schudzeef" dient een week voor de verschijnings-

datum* te worden ingeleverd bij:  

 

 ADA v/d HEUVEL DE SNIK 23 ZOUTKAMP  

 of 

 EPPO LUKKIEN BAKERSSTRAAT 3 ZOUTKAMP 

 

 

 

*Geplande verschijningsdata: 18 maart 

      22 april 

      03 juni 

 

 



 MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 

-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. Gesl. 

-CAFÉ "DE BOETER", Reitdiepskade 2, tel.401314. 

-CAFÉ "'T GARNAALTJE", Dorpsstraat 55, tel. 402582. Ma. gesl. 

-COSMETICS YVONNE,Dorpsplein 3. Behandeling op afspr.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 vr. 13.30-17.30. Zat. 10.00-12.00 en 13.30-16.00. 

-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 BOVAG Garagebedrijf, 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. 10.00-12.00 en 13.00 15.00. 

-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 



 

 

 

          maart 2000 

 

Vlaggetjesdag 

structuurvisie 

Dagboek van Garnalenvisser 

jaarvergaderingen 
 

 



 

 

VOORWOORD 
 

 

Maart, roert zijn staart. En zo is het maar net. Soms krijg je haast medelijden 

met jezelf. Het regent, het waait, de zon zie je haast niet. Saai, saai, saai. 

Maar er komen vast wel weer goede tijden aan. Tijden dat je weer even vergeet 

dat je in Nederland woont. En het is gauw zover. De tijd vliegt. 

Carnaval is weer voorbij (niet dat wij hier veel van meekrijgen) en nu is het 

even tijd om alles op een rijtje te zetten en stil te staan bij het leven. Vastentijd 

wordt dit ook wel genoemd. Voor vele mensen ook wel beter bekend als de 

Paastijd. Paaseieren eten kennen we allemaal wel. Maar er is nog meer te doen 

in de Paastijd.  

Zoals: 2e Paasdag vindt er in Zoutkamp weer  het Maritiemfeest plaats. Hierover 

leest u meer in deze Schudzeef. Ieder is natuurlijk weer van harte welkom.  

Verder kunt u meer lezen in deze Schudzeef over de structuurvisie, 

koffiemorgen (gezellig), Vlaggetjesdag  en verdere dorpsgebeuren. Zo te lezen 

wordt er weer genoeg georganiseerd.  En als we dit allemaal achter de rug 

hebben dan zal het toch zeker wel een beetje zomer zijn geworden.  
 

 



  

   DAGBOEK VAN EEN GARNALENVISSER. 

 

ONDERSTAANDE AFLEVERING VAN DE RUBRIEK “DAGBOEK VAN EEN GARNALENVISSER” IS DOOR 

EEN TECHNISCHE STORING NIET TERECHT GEKOMEN IN “DE SCHUDZEEF” VAN JANUARI 2000 J.L 

OMDAT ER TOCH VEEL TIJD AAN DE PENNEVRUCHTEN VAN JOHAN RISPENS IS BESTEED EN ER 

STEEDS WEER HEEL VEEL POSITIEVE REACTIES KOMEN OP HET DAGBOEK WILLEN WIJ U  DIT 

VERHAAL NIET ONTHOUDEN. 

U WORDT VERZOCHT ONDERSTAANDE TE LEZEN IN DE GEDACHTE EN IN DE SFEER VAN KERST EN 

JAAR- EN EEUWWISSLING. 

 

DE REDACTIE.  

 

 

 

Dagboek van een garnalenvisser 

 

Een ieder nog de allerbeste wensen voor het jaar 2000 toegewenst. We zijn een week voor de 

kerst van Harlingen vertrokken en hebben daar nog 2 dagen gevist in de Dove Balk. Het was 

niet druk en de garnalen waren klein van stuk. Dinsdagavond zijn we naar binnen gedraaid en 

naar huis gegaan. Vos was jarig. Woensdagmorgen om 07.00 uur rijden we naar Harlingen, 

doen bij Jan “Disco” een bakje en gaan dan door de sluis van Harlingen naar de binnenkant zo 

het Van Harinxmakanaal op, in colonnes LO 5, ZK 18 en UQ 8. Het reisje gaat over Franeker, 

Leeuwarden, Dokkum, Dokkummer Nieuw Zijlen en zo het Lauwersmeer op.  

’s Avonds om 18.30 uur liggen Thijs (UQ 8) en wij aan het Korte Hoofd. ’s Morgens leggen 

we het schip boven in de binnenhaven voor wat reparatie.  De schepen komen één voor één 

binnen en ’s avonds met alle lichten aan lijkt dit hartstikke mooi (volgens velen voor 

herhaling vatbaar).  

 

Maandag, 3 januari 2000 

We brengen het schip naar Lauwersoog en laden wat gasolie en ijs. Het weerbericht is 

allemaal toenemend en we gooien hem aan de ponton. Dinsdagmorgen varen we om 09.00 

uur en gaan naar het Balg Wad. Als we er overheen zijn zetten we uit en trekken een half uur. 

Knap boxje garnalen maar wel klein. Het is inmiddels potdicht van de mist, 50 tot 100 meter 

zicht, zodat het in de Balg niks meer is. 

We gaan door het Boerenleenbankgat naar buiten en stomen met de ebstroom westwaarts 

zodat we met laag water voor het Westgat zijn en gaan naar binnen. Er loopt nog steeds 1.20 

meter deining en Paulusma geeft N.W. 5 tot 8 op. ’s Nachts liep er trouwens ook 2.75 meter 

deining. We lossen 149 kg voor Fl 6,85 per kg. We leggen er andere V-riemen om en 

scharrelen wat aan boord. 

 

Maandag, 10 januari 2000 

Om 04.00 uur gaan we van huis en stomen de vlakte op. We doen 2 trekken voor het 

Strandgat voor 30 kg. Ze zijn beide nogal klein. Met de vloed trekken we 1 uur oost op onder 

het rif voor 25 kg. Dan door de Brek over de Buitenste Rug. Tot het kottertje van Simon 

FoortMan voor 15 kg. Het is al 11.30 uur voordat we de kookpot aanzetten en de eerste 

garnalen worden gekookt. Als we in de Balg vissen trekken we een boxje garnalen in. We 

gaan met hoog water naar boven, een gaatje in. Daar zijn ook nog garnalen, normaal om deze 

tijd vang je er geen beest meer. Maar omdat het zacht weer is, gaan de garnalen niet van het 

wad af en misschien doordat wij een quotum hadden, zijn er ook nog een paar overgebleven. 

Ze zijn in ieder geval niet allemaal opgevist. Alweer een pluspunt om te beperken. ’s Avonds 

om 18.15 uur gaan we een ander plekje zoeken, pakken een potje bier en gaan eten. 



Om 20.45 uur liggen we in de kooi tot 06.30 uur, een boerennacht (in het donker met dik 

water wil het toch niet). Om 07.45 uur zetten we uit bij de Noordwal langs voor 20 kg. We 

vissen wat heen en weer en tegen hoog water doen we een hek naar het Wad. Dikke box, maar 

klein. We kunnen niet over het Wad, de tonnen liggen niet goed en stomen buitenom.  

 

Woensdag 

Om 07.30 uur laag water, zuiden wind 6 tot 7 Beaufort. We vissen over het strand voor 

weinig. De deining is weg, maar het is niks beter geworden, dus de Balg maar weer in. 

Hetzelfde tripje. De dikken zijn eruit en tegen hoogwater gaan we onder de duinen en zetten 

wat lijnen in de plotter (elektronische zeekaart). We doen nog een trekje van een kwartier 

voor 5 kg. Met de eb vissen we over de Buitenste Rug naar het Westgat. Dit is in 14 weken 

aardig veranderd. We zetten de boel aan dek. 

 

Donderdagmorgen 

We scharrelen even en doen een bakje. Dan lossen we als het water wat op is gekomen. Er 

blijft 731 kg over, dat is voor deze tijd niet gek, maar het blijven kleintjes. Niks aan te doen. 

 

  Vriendelijke groeten, 

 

  Johan Rispens 

  ZK 18 

 

 

 

 

Te koop 

 

Dubbele wandelwagen 

Merk: Quinny 

Kleur: blauw /groen z.g.a.n. september 1998 

Incl. reiswieg/voetenzak 

      Tel. 401425 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ZOUTKAMPER VLAGGEN 
 

 

NOG BEPERKT LEVERBAAR 

 

MAAT 1.00M X 1.50 M   A ƒ 65,00 

 

      Heero Zwart  tel: 402170 

      Eppo Lukkien  tel: 401425 
 

 

 

 

 

BEDANKJE 
 

Graag wil ik iedereen bedanken ook namens mijn man voor de vele kaarten en telefoontjes, 

bloemen en leuke tekeningen van mijn kleinkinderen bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij 

mijn thuiskomst. 

 

Heel hartelijk dank. 

     Mevr. P. Kiel-Sander 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

 

Vanaf heden zal er in De Schudzeef het aantal kilo´s oud papier worden vermeld, wat per 

maand wordt opgehaald. Dit doen wij om u te laten weten, dat het echt de moeite waard is om 

het te bewaren en dan de laatste vrijdag van de maand gebundeld of verpakt bij de weg te 

zetten. 

 

Onze dank voor uw medewerking. 

 

Januari  8500 kilo 

Februari: 6800 kilo 

 

      De papierhalers 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                 Zoutkamp Sportief 

 
Voor een aangenaam en sportief verblijf behoeft men binnenkort niet meer 

naar Center- Parcs te gaan, maar gewoon een lang weekend in Zoutkamp 

reserveren. 

De laatste paar jaar heb ik de kranteberichten omtrent Zoutkamp nauwlettend gevolgd en ben 

tot de conclusie gekomen dat ons nog heel veel moois door onze bestuurders wordt voorspeld 

c.q beloofd. 

Ik als inwoner van Zoutkamp ben zo eens achterover geleund in een diepe fauteuil gaan 

fantaseren. 

Ik boek dan binnenkort (want ik wil er zeker van zijn dat er nog plaats is)voor een lang 

weekend in Zoutkamp. 

Wij komen met ons standaard gezin: vader, moeder en twee kinderen Zoutkamp binnen 

rijden. Parkeren onze auto op het buitendijkse parkeer- 

terrein achter het lange hoofd. We hebben onze koffers alvast naar onze riante onderkomen 

gebracht aan de nieuwe jachthaven (buitendijks) waar 

de woningen van fl 500.000 gulden te huur en te koop staan. 

We wandelen vanaf het parkeerterrein genietend van de weelderige grasgroei op de dijk bij 

het monument. We wilden onze klokhuis van het appeltje wat we al wandelend hadden 

genuttigd in de container onder aan de dijk deponeren maar die zat helaas vol. Geen nood je 

kon het ook gewoon bij het andere zwerfvuil kwijt. 

Daar het hier een mooie winterdag betrof liepen we door langs de schitterende aangelegde 

grachten van een voormalige vesting. Zo kwamen we met ons sportief gezin aan bij de zojuist 

aangelegde ijsbaan op de plaats waar heel vroeger het bedrijf van Heiploeg heeft gestaan. We 

hadden gehoopt dat de baan overdekt zou zijn maar na lang beraad binnen het college bleek 

dit geen haalbare kaart. Evengoed hebben we heerlijk wat baantjes getrokken. Na een paar uur 

besloten we maar eens weer naar ons gehuurde onderkomen te gaan. We liepen ook nu weer 

langs de grachten om vervolgens door een hek tegen de dijk, die automatisch open ging, langs 

een mooi bestraat voetpad die gelukkig goed verlicht was naar ons gehuurde onderkomen aan 

het einde van de jachthaven. Nadat we ons hadden opgefrist en omgekleed kregen we de 

kriebels om eens een kijkje te gaan nemen in het schitterende dijkhotel die we vanuit ons 

gehuurde onderkomen konden zien. Echter toen ontstonden er twee partijen, de 

kinderen zagen het zitten turen vanuit het dijkhotel over het Lauwersmeer met op de 

voorgrond de prachtige aangelegde steigers voor de bruine vloot, niet zo zitten. Maar ook 

voor zulke kleine meningsverschillen heeft Zoutkamp een ideale oplossing. De kinderen 

verkozen het overdekt zwembad in plaats van het hotel. We hebben daarom een tijd 

afgesproken



 

hoe laat we elkaar weer zouden ontmoeten want wij als ouders wilden    

toch nadat we een glaasje hadden gedronken nog wel even een wandeling 

maken langs het keurige aangelegde wandelpad rond het dorp. Voor degene die dit pad nog 

nooit hebben gelopen is ook dit een aanrader. 

Je komt datgene tegen wat je nergens ziet. Het enige stukje wat nog niet helemaal is 

gerealiseerd is een loopbrug over “Hofmanssluske” .De geplande loopbrug zal er ooit nog wel 

eens komen. Dit even als waarschuwing om ongelukken te voorkomen. 

Het gezin was s,avonds weer herenigd in ons riante onderkomen buitendijks en had een 

geweldige dag in Zoutkamp gehad. 

We hebben voor de volgende dag nog geen plannen gemaakt maar volgens horen/zeggen is er 

heel wat te zien en te beleven in Zoutkamp. 

Tot slot is het niet de bedoeling dat dit van mond tot mond gaat want we zijn ontzettend bang 

dat iedereen hier heen komt en er dan massa toerisme 

ontstaat. 

Ik wens de mensen die deze geweldige plannen bedenken heel veel succes 

ze ooit nog eens waar te maken. 

       

   

Met vriendelijke groet 

 

Wim Visser 

Zoutkamp     

 

 

 


