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€ 16,00
Eenmalig ¼ A4
€ 8,00
6 x 1/1 A4
€ 168,00
6 x ½ A4
€ 84,00
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Voorwoord
Beste Zoutkampers,
Voor u ligt weer een gloednieuwe Schudzeef, boordevol Pinksterfestiviteiten.
Er is weer een oude doos bijdrage van de Leugenlandster. (Heeft u ook nog iets liggen voor de
rubriek de oude doos? Stuur het ons dan toe! Inleveren mag ook bij Margrietstraat 4 of Kerkpad 2.)
En…filmnieuws, het Lauwersmeer op de kaart!!!!!
En we zouden graag de bedankjes na ziekte en/of overlijden uitbreiden met goed nieuws oftewel:
Ooievaarnieuws. Dus aanstaande vaders en moeders: we plaatsen graag uw geboortebericht.
We wensen u verschrikkelijk gezellige Pinksterdagen toe!
De redactie
Filmnieuws
In mei vinden er op verschillende plaatsen nabij het Lauwersmeer opnamen plaats voor een film.
“Overmorgen” is een televisiefilm in de One Night Stand-cyclus. Deze bestaat uit 8 films van 50
minuten en wordt uitgebracht door de VPRO, VARA en NPS. De productie van de film is in handen
van Pupkin Film en zal in 2011 op de Nederlandse televisie te zien zijn.
“Overmorgen” is een film over Thijs, een jongen van zestien die net zijn eindexamen heeft gedaan.
Het is de tijd van feestjes, hij is verliefd, hij maakt plannen om met zijn beste vriend op kamers te
gaan. De ouders van Thijs zijn gescheiden en zijn vader heeft een nieuw gezin met twee jonge
kinderen. Als de vader van Thijs plotseling ernstig ziek wordt en kort daarop overlijdt, draait alles
om het verdriet van het nieuwe gezin van de vader. Voor het verdriet van Thijs is weinig plaats.
Gevoelens van kwaadheid, ontkenning en verdriet wisselen zich in hem af. Waar vindt hij een
begin van verwerking?
Ondernemer van het jaar 2010
Regelmatig zijn zij in het nieuws geweest zoals Visserijnieuws, Dagblad van het Noorden, radio en
televisie.Zij zetten zich 100% in voor hun zaak, voor hun vak en voor de visstand.
Paling roken is een vak apart en voor verse producten en kwaliteit kun je altijd terecht bij Gaele en
Alma Postma. Blij verrast waren zij dat wij hen in het zonnetje zetten en dat zij "Ondernemer van
het jaar" zijn geworden. Van harte gefeliciteerd!

van 17 augustus t/m 20 augustus
Elke dag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur

Van groep 1 t/m 8 van de basisschool

Hallo kinderen,
Wij willen ook dit jaar weer een Spelweek organiseren. Wij hopen dat jullie allemaal
weer meedoen, want we hebben een leuk programma voor jullie bedacht. Je kunt je
opgeven door het onderste strookje in te vullen en zo spoedig mogelijk in te leveren !
Dit jaar hebben we als thema “Zeerovers en Piraten”. Voor de kleuters is er een apart
programma (donderdag vrij). Op dinsdag gaan we hutten bouwen.
De “Kindermarkt” is op woensdag, waar we met z’n allen leuke dingetjes voor gaan
maken. De markt begint om 16.00 uur en is tot ongeveer 18.00 uur.
Op donderdag “Survival” in en rond Zoutkamp. ’s Avonds blijven we slapen in de tent
en is er nog een leuke verrassing. Vrijdag met z’n allen ontbijten en bij mooi weer
gaan we zwemmen en bij slecht weer zijn er vervangende activiteiten. We sluiten de
Spelweek af met pannenkoeken eten of een barbecue .
BENT U NIEUWSGIERIG WAT DE KINDEREN OP ZO’N DAG DOEN – KOM DAN
KIJKEN !!
U kunt zich natuurlijk ook opgeven als vrijwilliger(ster) voor een of meerdere dagen.
Extra hulp is altijd welkom.
GEVRAAGD; HOUT (spijkervrij) – GORDIJNEN – BEHANG. Dit kunt u doorgeven
aan Geert of Andries, dan wordt het zaterdag of maandag voor de Spelweek bij u
weggehaald.
Telefoon Geert de Vries 06-51632600 en of Andries Zuidersma 0595-850299
KOSTEN: voor de gehele week € 7,50
GAARNE VROEGTIJDIG OPGEVEN IN VERBAND MET INKOPEN DOEN !!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schooljaar 2009/2010 groep . . . . .
Zwemdiploma: ja/nee.
Naam vrijwilliger(ster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wil
graag meehelpen op de volgende (dag(en) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Briefje inleveren bij Joost Gerdez, De Schans 25, Geert de Vries, Beatrixstraat 22 of
Jolanda van Ellen, De Snik 43.

TOT ZIENS OP DINSDAG 17 AUGUSTUS !!!!!!!!!

Gasleiding Lauwersmeerdijk is veilig en keurontheffing voldoet
De gasleiding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) die langs de zeedijk van
Wetterskip Fryslân bij Lauwersoog ligt brengt de veiligheid van de zeedijk niet in gevaar. Dat blijkt
uit een aanvullend onderzoek dat in opdracht van het waterschap is uitgevoerd. Aanleiding voor
het onderzoek is het herzieningsverzoek dat een aantal belanghebbenden in december 2008
hebben ingediend bij de Raad van State.
Het verzoek van de bezwaarmakers bij de Raad van State is in het voorjaar van 2009 afgewezen,
maar in de uitspraak is nadrukkelijk aandacht gegeven aan het al opgestarte onderzoek van
Wetterskip Fryslân. Dat onderzoek richtte zich op de veiligheid en de geldigheid van de afgegeven
keurontheffing. Een specialist op dit vakgebied van het bedrijf Deltares heeft de invloed beoordeeld
van een door de NAM in de binnenberm van de Lauwersmeerdijk aangelegde gastransportleiding
op de waterkerende functie van de zeedijk. Het waterschap heeft voor zo’n onderzoek niet alle
kennis in huis en had al eerder voor de ontheffingverlening in 1998 externe expertise ingeschakeld
die de gasleiding toen veilig verklaarde.
Conclusies van het onderzoek zijn dat de stabiliteit van het onderzochte deel van de
Lauwersmeerdijk voldoet aan de gestelde eisen, dat er geen gevaar is dat de dijk afschuift en dat
de gasleiding buiten de veiligheidszone ligt van de primaire kering. Dagelijks bestuurslid Harry
Boon is tevreden dat het nu uitgevoerde onderzoek geen afwijkingen vertoont met de conclusies
uit 1998: ‘Het nu uitgevoerde onderzoek is veel uitgebreider dan dat uit 1998, nogmaals blijkt dat
de veiligheid van de Friese en Groningse burger geen enkel moment in gevaar is geweest. De
keurontheffing is terecht afgegeven’, aldus Harry Boon.
Samenvatting "Beoordeling hogedruk gasleiding NAM in de berm van de zeedijk
Lauwersmeer"
Sarolea en Van Seumeren Advocaten hebben vanaf juli 2008 namens een aantal cliënten vragen
aan Wetterskip Fryslân gesteld over de veiligheid van de zeedijk Lauwersmeer vanwege een
gasleiding langs die primaire kering, waarvoor het Wetterskip een keurontheffing heeft verleend.
Daarnaast hebben zij een herzieningsverzoek gedaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State over de uitspraak op een beroep tegen het rijksprojectbesluit voor de gaswinning
onder de Waddenzee. Het herzieningsverzoek richt zich op de verleende keurontheffing. Het
verzoek is door de Raad van State afgewezen, maar in de uitspraak is uitdrukkelijk aandacht
besteed aan de toezegging van Wetterskip Fryslân dat zo spoedig mogelijk de resultaten van
aanvullend onderzoek naar de veiligheidsaspecten van de betreffende primaire kering naar buiten
zullen worden gebracht. Het gaat om een stalen hogedruk gastransportleiding met een diameter
van 273 mm, die in lengterichting van de dijk in de binnenberm is aangelegd. De analyse betreft
een technische beoordeling van het effect van explosie van de leiding op de waterkerende functie
en de van toepassing zijnde eisen op het ontwerp van de leiding.
Uit een eerste analyse door Deltares van de stukken uit het dossier is gebleken dat onvoldoende
rekening is gehouden met de invloed van verwekingsgevoelige lagen in de ondergrond op
stabiliteitsverlies en het gevaar voor zettingsvloeiing van de primaire waterkering. Dit riep de vraag
op of de bij het ontwerp berekende stabiliteitszone van 3 m uit de binnenteen van de dijk wel
voldoende was en of de leiding zou moeten voldoen aan de standaardeisen van NEN 3650 of aan
de strengere eisen van NEN 3651. Bij het ontwerp is de veiligheidszone bepaald op 24 m, die
bestaat uit de hierboven genoemde stabiliteitszone (3 m), die verband houdt met het falen van de
waterkering door een afschuiving plus een verstoringszone, die wordt bepaald door de
verwekingszone (21 m) bij explosie van de leiding. De leiding moet voldoen aan NEN 3650 en als
de leiding binnen de veiligheidszone ligt ook aan NEN 3651.
Ter beantwoording van de genoemde vragen is het volgende onderzoek uitgevoerd. Om de
verwekingsgevoelige lagen in de ondergrond in beeld te brengen is aanvullend grondonderzoek
verricht. Het grondonderzoek bestaat uit sonderingen, waterspanningsmetingen en pulsboringen.

Aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek is voor de verschillende bodemlagen de
pakkingsdichtheid van het zand en de hoek van inwendige wrijving bepaald.
Met de uit het grondonderzoek verkregen resultaten zijn stabiliteitsberekeningen gemaakt voor de
situatie zonder leiding en voor de situatie bij explosie van de leiding. Daarbij is de invloed van het
losgepakt zand in de ondergrond op de hoek van inwendige wrijving in de betreffende grondlagen
verdisconteerd. Tevens is rekening gehouden met de invloed van de afname van de
wrijvingsweerstand binnen de verwekingszone bij explosie van de leiding. Naast berekeningen
voor het actuele dijkprofiel zijn aanvullende berekeningen gemaakt voor het beoordelingsprofiel
van de waterkering en zijn ook een aantal gevoeligheidsberekeningen uitgevoerd.
Verder is er ook een analyse van het gevaar voor zettingsvloeiing uitgevoerd. Daarbij zijn zowel de
Waddenzeezijde als de Lauwersmeerzijde van de dijk beschouwd voor zowel de situatie zonder
leiding als de situatie met verwekingszone bij explosie van de leiding.
Op basis van de uitgevoerde analyse kan worden geconcludeerd dat de aangelegde gasleiding
voor de primaire waterkering zeedijk Lauwersmeer (met toepassing van de NEN 3650) geen
additioneel stabiliteitsverlies en gevaar voor zettingsvloeiing oplevert. Omdat de leiding buiten de
veiligheidszone ligt zijn voor het leidingontwerp de eisen van NEN 3651 niet van toepassing en kan
daarbij worden uitgegaan van de eisen van NEN 3650.
Ballonnenwedstrijd
Op 3 oktober j.l. werd er ter gelegenheid van de nieuwe vierwiel aangedreven brandweerauto een
ballonnenwedstrijd voor de kinderen van de basisscholen georganiseerd. Onder barre
weersomstandigheden werden zo'n 150 ballonnen opgelaten. Als prijswinnaar kwam hierbij de
zevenjarige Marius Weisenbach uit de bus. Zijn kado, een brandweerauto van Lego, werd hem in
het bijzijn van zijn ouders uitgereikt door de brandweermannen Peter Postma en Daan Oostindiën.
Foto: Fotoveen.

Opening vaarseizoen
Zaterdag 17april vond weer de opening van het vaarseizoen van de watersportvereniging
'Soltcamper Ril' plaats. Deze opening werd verricht door mevrouw Pol, beleidsmedewerkster van
de gemeente De Marne. Voor de muzikale omlijsting was het Zoutkamper smartlappenkoor
ingehuurd. Na de opening was er voor de genodigden nog tijd voor een hapje, een drankje en een
praatje. Op de foto wordt de vlag van de vereniging getoond door mevrouw Pol en de vicevoorzitter van de vereniging Koen Loonstra.
Foto: Fotoveen.

Nieuws van de Solte Campe
De afgelopen periode stond in het teken van de feestelijke ouderavond. Rollen verdelen, teksten,
liedjes, dansjes leren en het decor verven. Alles moest klaar voor de feestavond. En op vrijdag 1
april was het dan zo ver in de Rousant. Voor een goed gevulde zaal speelden de kinderen de
ingestudeerde musicals.
Het stuk van de groepen 1 t/m 4 speelde zich af in en rond Zoutkamp. Ze hadden allerlei
optredens, want Koningin Beatrix, Prins Willem Alexander en Prinses Maxima waren op bezoek.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 traden op in de musical “Strafkamp 8”. De leerlingen gingen
op kamp. De strenge leiding was in handen van drie oudjes: Bep, Bes en Bas. Toen de meester
wegging gebeurden er rare dingen. Wij kijken terug op een geslaagde feestavond.
De groepen 3 t/m 6 deden kidsdance in plaats van gymnastiek. Het bewegen en dansen op
muziek was een groot succes.
De kinderen van dezelfde groepen zagen de voorstelling “Stamppot Schmidt”. Het was een
theaterstamppot van gedichten van Annie M.G. Schmidt. Op een vrolijke, gekke manier met
liedjes, toneelstukjes en leuke goochelkunstjes werden de gedichten opgevoerd. Koos en Klaas
speelden over spoken, de fee met sproeten, het fluitketeltje en een aantal tantes en prakten het
geheel tot een pan vol poëzie. De kinderen genoten van het flitsende theaterspektakel.
Zo, dat was het eerst weer.
Groeten, obs Solte Campe.

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die onze trouwdag op 1 april j.l. tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt door middel van kaarten, cadeaus en de muzikale omlijsting
van het Smartlappenkoor Zoutkamp.
Ook hebben wij het seizoen van het Visserijmuseum geopend door hier in het huwelijk te treden.
(We waren de eerste bezoekers.)
Nogmaals dank, Jan en Jeanette Hofman

Top Vief: een ontdekkingstocht op het Hoogeland!
Dit jaar start voor de eerste keer de Top Vief: een ontdekkingstocht langs 5 toplocaties op het
Hoogeland van Groningen. Iedere eerste weekend van mei tot en met september staat telkens één
toplocatie centraal. Tijdens dit “Gouden Weekend” is er van alles te beleven in de toplocaties, het
dorp en de omliggende omgeving. Dit jaar staat de Top Vief in het teken van de Groninger Kerken
en zijn vijf “top”-kerken op het Hoogeland uitgekozen.
Het weekend van 1 en 2 mei is het eerste officiële Gouden Weekend van de Top Vief! Dit eerste
Gouden Weekend vindt plaats in Wehe-Den Hoorn/Warfhuizen en mag u niet missen. Het wordt
een ontdekkingstocht die u niet snel zult vergeten.
De andere toplocaties zijn dit jaar onder andere Termunten. Dit is ook gelijk de uitzondering die de
regel bevestigt. Hier is namelijk niet het eerste weekend van juni, maar het laatste weekend van
mei het Gouden Weekend waar de Uruskerk centraal staat. U kunt dan bijvoorbeeld een gratis
concert bezoeken. Het eerste weekend van juli is het Gouden Weekend in de Jacobuskerk in
Zeerijp gevolgd door het Gouden Weekend in Zoutkamp in het eerste weekend van augustus. De
Top Vief wordt afgesloten in Wittewierum tijdens het eerste weekend van september. En als Tip
van de Top dit jaar een extra Gouden Weekend, namelijk het eerste weekend van juni. Dan staat
heel Uithuizermeeden op de kop!
Het Raaisbewies is uw paspoort naar de Top Vief en bij een bezoek aan de toplocaties kunt u op
vertoon een leuke attentie of korting verwachten. Dus waar wacht u nog op? Kom naar het
Hoogeland en bezoek de toplocaties van de Top Vief!
Voor alle programma’s en activiteiten kunt u kijken op www.TopVief.nl.
Uitnodiging 75 jaar DOS
Zaterdag 29 mei viert gymvereniging DOS haar 75 jarig jubileum. U bent allen van harte
uitgenodigd om bij dit feest te zijn. De kinderen zijn druk aan het oefenen voor een speciale
uitvoering. Het belooft een spektakel te worden. Het vindt plaats op zaterdag 29 mei van 19.00 tot
21.30 in de sporthal in Leens. U bent van harte welkom.

Toneelvereniging Dukdalf
Beste mensen,
Zoals u in de Schudzeef van Januari hebt gelezen was het niet mogelijk onze jaarlijkse
uitvoeringen door te laten gaan. De zaal en het toneel van HCR 't Reitdiep waren deze winter niet
bruikbaar. Als compensatie hebben wij de mogelijkheid onderzocht om een "openluchtstukje" op te
voeren. Hier zaten echter te veel haken en ogen aan om er mee door te gaan. Dit plan moeten we
voor nu helaas laten varen. We vinden het erg jammer maar 't is niet anders. Dit najaar gaan we
weer met frisse moed van start en rekenen we erop u volgend jaar weer een fijne toneelavond met
een leuk stuk te kunnen presenteren! Bedankt voor uw begrip.
Toneelvereniging Dukdalf Zoutkamp.
Theatergroep WAARK komt in de buurt!!
Theatergroep WAARK gaait t wotter op en u ook. Het publiek vaart op een constructie van
dekschuiten en pontons met de voorstelling mee. Durft u samen met WAARK dit theateravontuur
aan?
Het stuk hait ' 't WOTTEROP! " en is gain stuk veur wattjes....
Gre van der Veen heeft de tragikomedie "Way upstream" van Alan Ayckbourn naar het gronings
bewerkt. Jack Nieborg- bekend van het shakespearetheater in Diever drukt er als regisseur zijn
geheel eigen stempel op en dat belooft een hoop spektakel en plezier!
Voor liefhebbers uit Zoutkamp en omgeving is de mogelijkheid dit stuk mee te beleven op 't
Reitdiep bij Camping de Waterwolf -Electra.
Data: 16,18,19,22,23,27 mei (try outs) en 28 (première) en 29 mei 2010.
Kosten voorverkoop: try out € 12,50 en overige voorstellingen € 15,00.
Kaartverkoop: online via www.waark.nl of bij een Free Record Shop of aan de kassa.
Informatielijn: 06-14423525. Veel plezier!
Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen!
Het is lente en met de komst van het voorjaar vragen ook bepaalde vrijwilligersorganisaties onze
aandacht. Borgen, musea en botanische tuinen met prachtige voorjaarsbloemen openen weer hun
deuren en willen hun bezoekers verwelkomen in een interessante en aantrekkelijke omgeving.
Daarvoor zijn diverse vrijwilligers nodig. Zoals gastheren en -dames, mensen die het gebouw en
de tuin onderhouden en bestuursleden die willen meedenken over het te voeren beleid. Lijkt het u
aantrekkelijk om te schilderen of te tuinieren, mensen te ontvangen of om mede vorm te geven aan
het beleid van een organisatie, kijk dan voor een vacature in uw buurt op de
vrijwilligersvacaturebank www.vrijwilligersgroningen.nl. Ook verzorgingshuizen zoeken vrijwilligers
die, nu het buiten warmer wordt, met bewoners op stap willen gaan. En als u van tuinieren houdt
kunt u ouderen, die daartoe zelf niet meer in staat zijn, helpen met het zomerklaar maken van hun
tuin. U ziet, er is vrijwilligerswerk genoeg!
Een paar vacatures:
- Gemeente De Marne zoekt een coördinator voor de Open Monumentendag 2010.
- Stichting Domies Toen in Pieterburen zoekt bestuursleden.
- Gastheren en -dames tijdens de Vlaggetjesdagen in Zoutkamp.
- De Zonnebloem in Leens vraagt begeleiders bij uitstapjes van chronisch zieken en ouderen.
- Diverse fondsen en stichtingen zijn op zoek naar collectanten.
Voor alle vacatures kunt u terecht op www.vrijwilligersgroningen.nl.
Steunpunt Vrijwilligerswerk de Marne & Winsum, U. Mansholtplein 2 Winsum.
Tel. 06-42439616. Email: vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl
Site: www.vrijwilligerswerk-demarne-winsum.nl Spreekuur Winsum: woensdag en donderdag 9.30
-11.30 u. In De Marne kunt u voor een eerste gesprek terecht bij de dorpsconciërges.

Op teevee
Zaterdag 1 mei werd in de Oude Kerk de documentaire "Vloot en Visserij" gepresenteerd. Dit is
een onderdeel van het project Waddenland Groningen, een initiatief van het Museumhuis
Groningen. Dit initiatief bestaat uit een vierluik over de historie van het Groninger Waddengebied.
Het eerste exemplaar van de DVD werd door de maker Albert Buursma overhandigd aan de
nieuwe burgemeester van de gemeente De Marne de heer Wiersma. Op maandagavond 2e
Pinksterdag 24 mei a.s. wordt deze documentaire uitgezonden op RTV-Noord. Vanaf 26 mei komt
de DVD in de verkoop.
Spelweek vraagt timmerhout
Bent u of gaat u binnenkort aan het klussen of verbouwen en heeft u schrootjeswanden, oude
deuren en ander (liefst spijkervrij) sloophout?? De Spelweek Zoutkamp kan het heel goed
gebruiken voor de Huttenbouw. Belt u met Geert 06-51632600 of Andries 0595-850299 en wij
halen het de week voor de Spelweek bij u weg. Aangezien we geen opslagruimte voor deze
materialen hebben vragen wij u vriendelijk of u het zelf even in opslag kunt houden.
Heel erg stief bedankt!!!!
Spelweekcommissie Zoutkamp.
Hondenpoep
Beste inwoners van Zoutkamp,
Wij weten dat de mensen van Zoutkamp zeer begaan zijn met gemeente De Marne. Daarom laten
heel veel mensen hun hond keurig poepen op de veldjes, perken en stoepen in het dorp. Hierdoor
kan de Gemeente De Marne gelukkig bezuinigen op de kunstmest.
De kalkovens op het veldje aan de Werfstraat was dan ook een slecht plan. Want wij dachten dat
het veldje al in het bestemmingsplan was opgenomen als honden uitlaat plaats. Misschien kunnen
ze in plaats van de kalkovens wel een poepoven en een schoenenwasstraat plaatsen.
Tot slot nog een goede tip voor te dikke hond en baas: het kost alleen maar wat calorieën om uw
hond buiten het dorp te laten poepen. Voor de mensen die niet willen of kunnen bewegen: neem
een schepje of zakje mee en ruim uw rotzooi op.
Zodat iedereen weer met een gerust hart en schoon schoeisel door het dorp kan lopen en de
kleintjes zonder stront aan hun kleren kunnen spelen.
Met vriendelijke groeten,
Josiena Broere, Ebel Rispens en
Marjet Ockels.

Overdracht Oude Kerk naar de
stichting
Op de foto staan Oomke Bos,
Wietse Nienhuis, Anja Hummel-van
der Molen en Karin de WindTammens. Foto: Fotoveen.

Foto's 5 mei Kinderspelweek (door Jan Gerdez)

Programma Pinksteren Zoutkamp
Vrijdag 21 mei
16:00 uur
Opening Kermis
19:00 - 20:45 uur Voetbalwedstrijd Oud Zeester - Jong Zeester (dames en heren)
21:00 uur
Kegelhuis: Jaren negentig-avond
Zaterdag 22 mei
09:00 - 14:00 uur
09:30 - 16:00 uur
09:30 - 16:00 uur
10:00 - 12:00 uur
10:00 - 14:00 uur
11:00 uur
12:00 - 17:00 uur
12:00 - 17:00 uur
13:00 - 17:00 uur

Kofferbakverkoop en kinderrommelmarkt
Demonstratie oude ambachten.
Bezichtiging Gebr. Luden in de Hunemanhaven.
Jurering visserschepen.
Optreden Ben de Banjoman
Opening Kermis.
Wedstrijden georganiseerd door brandweer.
Rondvaarten ZK 4 t.b.v. het Visserijmuseum
Optredens van diverse chantykoren

Zondag 23 mei
12:00 uur
12:00 - 17:00 uur
12:00 - 17:00 uur
12:00 - 17:00 uur
12:30 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
15:00 - 20:00 uur

Opening Kermis
Visshow met diverse vissoorten en diverse oude ambachten.
Rondvaarten ZK 4 t.b.v. het Visserijmuseum.
Bezichtiging Gebr. Luden in de Hunemanhaven.
Garnalenpellen demonstratie
Nettenboeten/splitsen wedstrijd
Waterpiraten festival met: Burdy, Lytse Hille, Nienke de Ruiter, Wia Buze,
Lucas en Gea, Sijtse Scheeringa en Jan Johannes (gratis toegang)
16:00 - 17:00 uur Visverkoop bij op bod t.b.v. het visserijmuseum
Maandag 24 mei
09:00 uur
10.30 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:50 uur
11:00 - 12:00 uur
12:00 - 15.30 uur

Opening Toeristenmarkt
Vanaf 10.30 uur Malletband Uno Animo uit Zuidwolde
Opening kermis
Rondvluchten met helikopter boven Zoutkamp.
Bezichtiging Gebr. Luden in de Hunemanhaven.
Bekendmaking Koninginneschip
Optreden Zoutkamper Smartlappenkoor
Optredens van De Roergangers uit Stadskanaal en Shantykoor Oosterstörm uit
Oosterhoogebrug
13:00 uur
Inschepen op de vissersvloot voor het binnenhalen van de Garnalenkoningin
(meevaren gratis, maar wel op eigen risico!)
13:30 uur
Afvaart vissersschepen
15:30 - 16:15 uur Ontvangst van de Garnalenkoningin met hofhouding. Toespraak Garnalenkoningin.
16:10 uur
Prijsuitreiking Vissersschepen.

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992
Warme Bakker de stoettrommel Sluisweg 2c,
Stella Maris, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
Haven Hunzegat Zoutkamp, Strandweg 17, tel 402875.
Vishandel Jan v/d Heide, kraam bij de dijk, tel. 402131
Lakeside, Sluisweg 3a, tel. 401112
Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak
Kapsalon Hair2Hair, Dorpsstraat 10, tel.: 435565
Spar Bergstra, Dorpsstraat 1, tel. 401382, iedere dag open
Openbare Bibliotheek, Vishalstraat 6, tel. 402750, open donderdag 14.30-17.30 en
18.00-19.30 uur
Palingrokerij Postma, Reitdiepskade 21a, tel. 402177, open ma t/m vr 13.30-17.30 uur,
zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur
Voetverzorging De Marne, Margrietstraat 4, tel 402635, behandeling volgens afspraak
Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking
Postkantoor, Dorpstraat 1 (spar Bergstra), tel 401382, iedere dag open
HCR ‘t Reitdiep, Dorpsplein 1, tel. 402426,iedere dag geopend
Camping en feestzaal De Rousant, Nittersweg 8, tel. 402500
't Snuusterhoukje (zie Poppentheater Eya Popeya)
Cafetaria De Snekker, Spuistraat
Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729
Kapsalon Trendy, 06-12849237 www.salontrendy.nl
Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393
Voetverzorging Rita, Dorpsstraat 10, tel 06-51979702, behandeling volgens afspraak
Café kombuis, Dorpsplein 1a, Zoutkamp, 402959
Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, tel. 401957, zie VVV voor openingstijden
VVV Lauwersland, Reitdiepskade 11, tel. 401957, fax 402714, open maandag t/m
vrijdag 10.00-12.00 en van 13.00-15.00 uur (van 1 november tot 1 mei)
Yvonne Cosmetics, Dorpsplein 3, tel. 402417, behandeling op afspraak
Het Veuronder, Dorpsstraat 55, tel 06-53611641
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten

OOK VOOR DIERVOEDERS NAAR

HENGELSPORT ZOUTKAMP
HONDENVOER VAN:

CAVOM --------- GREENFIELD
PEDIGREE------- CONACROC
ARION ---------- van puppy tot senior !!!

OOK UW ADRES VOOR

BATTERIJEN—VERLENGKABELS
AGREGATEN--- KLOMPEN EN LAARZEN.
TEVENS BIJ ONS IN DE WINKEL

VOGELZADEN, VOOR KANARIE'S
PAPEGAAIEN, PARKIETEN,
ZELFS VOOR KIPPEN.
NIEUW IN ONZE HENGELSPORT COLLECTIE

ELECTRO BUITENBOORDMOTOREN!!!
KOM VRIJBLIJVEND EEN KIJKJE NEMEN IN ONZE RUIM
GESORTEERDE HENGELSPORT SPECIAALZAAK.

