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Agenda
24 en 25 september
12 oktober
1 en 2 oktober
30 ok.t t/m 6 nov.
11 november
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16 december

Tocht om de Noord
Dag van de ouderen (zie elders in deze Schudzeef)
Dag van de Regio
Dorcas voedselactie
Sint Maarten
Intocht Sinterklaas
Sinterklaasavond
Kerstmarkt in en om de oude kerk

Voorwoord
De zomervakantie is voorbij. Het normale leven is weer begonnen. We beginnen weer te wennen
aan het ritme en voor u ligt een verse Schudzeef. Lekker even lezen bij de brandende kachel met
een bakje koffie erbij. Ja het is herfst. Zo ga je van 4 naar 3 seizoenen. Ach nog even; dan is het
weer voorjaar. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen.
Slag om Zoutkamp wederom groot succes
Het weer stemde de organisatie van de Slag om Zoutkamp zeer tevreden. En dat gold zeker ook
voor de publieke belangstelling. Naar schatting zo’n 7.000 mensen waren getuige van de Slag, die
‘s middags zijn hoogtepunt bereikte achter de dijk. De Spaanse bezetter van de Soltcamp werd voor
de ogen van het publiek overmeesterd door de indrukwekkende vloot van de Staatsen onder leiding
van Willem Lodewijk en vervolgens bij de kerk in het dorp gedwongen tot capitulatie.
Daarvoor hadden de bezoekers van Zoutkamp al vanaf 10 uur kunnen genieten van exercities, de
kaakchirurgijn en de piskijker, muziek van onder meer d’Olle Muzikanten, Slag en de Stoot en
Triefel, musketdemonstraties van kampement Bourtange, een historische markt met oude
ambachten, een heksenwaag, dans van de Soltkamper Daansers en een heus Wagenspel.
In vergelijking met de vorige Slag, die in 2007 werd opgevoerd, was het aantal activiteiten en het
niveau sterk toegenomen. Het hele centrum van Zoutkamp was door honderden vrijwilligers
aangekleed in Middeleeuwse stijl. Niet alleen de inwoners van Zoutkamp, maar ook veel bezoekers
waren in stijl gekleed. Na maanden voorbereiding kan iedereen terugkijken op een zeer geslaagd
evenement. Met een middeleeuws feestmaal werd het dan ook in stijl afgesloten en kon iedereen
weer terugkeren naar 2011.
Bedankje
Hartelijk dank voor de kaarten, bloemen en telefoontjes die ik tijdens mijn verblijf in het UMCG en
bij mijn thuiskomst mocht ontvangen. Ria Blom Julianastraat 45
Kinderspelweek
Evenals in andere dorp werd afgelopen week in
Zoutkamp ook weer de traditionele spelweek als
afsluiting van de zomervakantie gehouden. Naast
tal van activiteiten waaronder een optocht door het
dorp, konden de kinderen in de nacht van
donderdag op vrijdag in een grote tent bij het
sportveld slapen met aansluitend een
broodmaaltijd. In totaal deden ruim 100 kinderen
aan de spelweek mee. op de foto zijn de kinderen
net uit bed en wachten op hun "brooddiner".
Foto: Fotoveen

Digitaal De Marne
Heeft u al een bezoek gebracht aan www.deMarneOnline.nl ? Dé website voor ondernemers en
inwoners van het Marnegebied. In mei van dit jaar hebben wij de website gelanceerd en inmiddels
hebben ruim 20.000 bezoekers de weg naar "digitaal De Marne" weten te vinden!
Wilt u iets delen met of mededelen aan de inwoners van het Marnegebied ? Laat het ons weten op:
info@demarneonline.nl Het plaatsen van niet-commerciële berichten is altijd gratis ! Veel plezier
gewenst op onze online-verzamelplaats waar het gaat om: De Marne.
Uitreiking van het eerste Waddenlabel
Op zaterdag 27 augustus werden het eerste Waddenlabel en de Blauwe Waddenlabelvlag aan de
HA 41 in de hal van Visveiling Urk, te Harlingen uitgereikt. Het eerste Waddenlabel voor de
Garnalenvisserij is uitgereikt aan de heer Andries Koornstra van de HA 41, beste garnalenvisser uit
Harlingen. Dit gebeurde tijdens de visserijdagen te Harlingen, in het bijzijn van Burgemeester Paul
Scheffer en andere hoogwaardigheid bekleders, de Visserijvereniging, Vereniging Ons belang
Harlingen en de Vissersvereniging Hulp in Nood uit Zoutkamp. Omdat er vanuit de samenleving
steeds meer vraag is naar duidelijkheid over herkomst en kwaliteit van een product in relatie tot
duurzaamheid is er een Waddenlabel voor de garnalenvisserij ontwikkeld. Deze Initiatieven
hebben allemaal tot doel de krachten en middelen in ‘Wadland’ en WWNF te bundelen en daarmee
een vooruitgang voor de natuur én de economie in het Waddenland tot stand te brengen. Door de
invoering van een kwaliteitssysteem voor de gehele regio en de gehele sector, gekoppeld aan één
“Waddenlabel”, kunnen producten uit het Waddenland worden gepromoot.
Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen!
De Provincie Groningen reikt als blijk van waardering voor de vrijwillige inzet dit jaar voor de 11
de keer de Provinciale Vrijwilligersprijs uit. Deze prijs bedraagt €3.000, - en wordt uitgereikt in drie
categorieën namelijk; zorg, leefbaarheid en jeugd. Kent u een organisatie in één van deze
categorieën die een voorbeeldfunctie voor andere organisaties kan zijn of die een belangrijke
prestatie heeft geleverd? Meld deze organisatie aan voor 1 oktober 2011 op
www.provinciegroningen.nl. Een jury zal uit de aanmeldingen twee vrijwilligersorganisaties per
categorie selecteren waarop u in de periode van 31 oktober tot 13 november 2011 uw stem kunt
uitbrengen. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is dat de
aangemelde organisatie in de provincie Groningen werkzaam is.
Wilt u zich graag als vrijwilliger inzetten, kijk voor interessante mogelijkheden op
www.vrijwilligersgroningen.nl. Verder maken de volgende organisaties graag gebruik van uw inzet:
-

Steunpunt mantelzorg en vrijwillige thuishulp vraagt seniorenvoorlichters
Humanitas zoekt voor de gemeente De Marne vrijwilligers voor de thuisadministratie
Het Visserijmuseum in Zoutkamp is op zoek naar gidsen
Botanische tuin Domies Toen in Pieterburen vraagt diverse vrijwilligers
Gastheren/- vrouwen voor het bezoekerscentrum van de historische werf in Zoutkamp

Steunpunt vrijwilligerswerk de Marne & Winsum
U. Mansholtplein 2 Winsum. Tel. 06-42439616. Email: vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl. Voor meer informatie over de
Provinciale Vrijwilligersprijs kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum,
bereikbaar via e.pleizier@debeurs-winsum.nl of 06 22455673. Het Steunpunt is tijdens kantooruren geopend.

Ontmoetingspunt “Noorderschans”
Programma in het ontmoetingspunt “Noorderschans” aan de Hunsingokade.
Woensdag 31 augustus was er een eettafel georganiseerd: Deze keer kregen we vis met rijst (De
Zoutkamper kost) Koert heeft de visjes (scharretjes) gebakken en Auktje de rijst gekookt.
Wie geen rijst en vis lustte kon patat met een kroket krijgen. Totaal waren er 20 personen en het
was "heerlijk" en gezellig met een grote groep samen eten. Dit is dan ook voor herhaling vatbaar
Niet éénmaal in het jaar maar het mag ook nog wel eens vaker volgens iedereen. Een groot succes.
Koffiedrinken is er nu vaker en wel op de volgende data in september: wo 7, do 15, wo 21 en wo
29 september. Dinsdag 13 september is er weer kaarten maken (er kunnen altijd nog wel een paar
mensen bij.) Vrijdag 23 september om 19.30 uur een gezellige avond met accordeonmuziek en zang
van "De Zeeschoemers". KOMT U OOK ?????????? gratis entree.
Dinsdag 27 september om 14.00 uur bloemschikken (herfstukjes maken)
Woensdag 28 september om 12 uur Eettafel. (Kom ook eens langs, ook uit het dorp zijn de mensen
van harte welkom, wel even van te voren opgeven bij de conciërge Albert Wessels)
Klaverjassen begint weer op dinsdagavond op 27 september om 19.30 uur
Voor de maand oktober en november kunt u op het bord in de gang bij de "Noorderschans" lezen
wat er allemaal te doen is. Dus kom gerust eens langs.
Stichting Welzijn Ouderen
Stichting Welzijn Ouderen is met een aantal mensen naar het Openlucht museum in Warffum
geweest. Jammer dat het die middag regende. Maar al met al wel heel mooi en gezellig. Na
Warffum was er nog een rondritje richting Lauwersoog en daar moest natuurlijk ook nog even een
visje worden gegeten (wie dat wilde) bij Sterkenburg. Ook is er nog een groep naar Roakeldais
geweest. De tocht naar Tolbert (emailmuseum) is niet doorgegaan. Misschien een volgende keer.
De zwemmers gaan ook weer los. Zijn al begonnen op 5 september. We hebben nu totaal 20
personen. Dus een mooi groepje. Mocht u vragen hebben over St. Welzijn Ouderen kunt u altijd
even naar Joke de Wit bellen tel. 401995 of Baukje Zwart tel. 401590.
Voor de beheerscommissie. v.d. "Noorderschans" bellen naar Trijn Zijlstra tel. 402153 of Albert
Wessels 0610837157
Hartelijke groet van St.Welzijn Ouderen en de Beheerscommissie.
Kerstmarkt Vrijdag 16 december 2011
Beste dorpsgenoten,
hier zijn we weer. Er is al bijna weer een jaar voorbij en zoals
beloofd gaan wij weer een kerstmarkt organiseren. De locatie
wordt dit jaar “de oude kerk”en het voormalig jeugdgebouw.
Het lijkt nog vroeg maar voor je het weet is het weer december
en we moeten al weer de nodige dingen vast leggen of regelen.
We hopen het weer net zo gezellig te krijgen als vorig jaar, ook
hebben wij geleerd om dingen anders te doen maar ja het was dan ook onze eerste keer om zo maar
te zeggen. Ook zullen de dames van de Noorderschans hun medewerking weer verlenen, onder
leiding van Mevr. T Zijlstra (van beide kanten is dat toen goed bevallen). Wij hopen dat we het
iedereen weer naar de zin kunnen maken, daar zullen we in ieder geval ons best voor doen. En niet
te vergeten alle bedrijven die hun medewerking hebben verleend, ook nu hopen wij weer op hun
medewerking. Rest ons alleen nog te zeggen: Tot ziens op vrijdag 16 december om 16:00 uur tot
21:00 in “de oude kerk”of het voormalig jeugdgebouw te Zoutkamp. Voor een cadeautje, kop
erwtensoep, glaasje glühwein of natuurlijk de gezelligheid!!!
Hartelijke groeten van
Janny Knol
en Sylvia
0595571149
0595852194

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zoutkamp
Ook dit jaar staat er weer het één en ander gepland voor de jeugd van Zoutkamp, georganiseerd
door de jeugdraad van de Protestantse Gemeente Zoutkamp. Zoals altijd beginnen we het kerkelijk
seizoen met het startweekend. Dit jaar is dat van 23 t/m 25 september. Dit weekend is bedoelt voor
jong en oud. Elk jaar volgen we een ander thema voor dit weekend en dit jaar is het thema “liefde”.
Op vrijdagavond, 23 september, zal er een “struuntocht”voor de jeugd van 12+ worden gehouden
vanuit het jeugdgebouw van de Oude Kerk en gaan we na deze tocht BBQ-en.
Op zaterdagmiddag, 24 september is de jeugd van de basisscholen vanaf 14.00 uur welkom bij de
Nieuwe Kerk. Wat er voor hen georganiseerd wordt is op het moment van dit schrijven nog niet
bekend.
Zondag, de 25e september, is er een speciale kerkdienst om 10.00. Deze dienst wordt voorafgegaan
met een gezamenlijk ontbijt om 9. 00 uur. (iedereen is van harte welkom!)
Verder is er in de dienst medewerking van Laura en Marloes Feitsma en verspreiden we het
evangelie na de dienst met bloemen, maar ook met ballonnen. Leuk en interessant genoeg om mee
te gaan maken! Welkom dus om mee te zingen en mee te vieren! Welkom ook voor de koffie na de
dienst, met zelfgemaakte taarten en met tenslotte nog een hapje en een drankje hopen we een goede
en gezegende start te hebben gemaakt voor een nieuw kerkelijk seizoen in en om Zoutkamp heen.
Voor de jeugd zijn er vaste dingen die georganiseerd worden: de jeugdclub op zondagavond (voor
jeugd van de middelbare school) en de catechisatie om de week op dinsdagavond door ds. de Vries.
Hier wordt gesproken over het geloof en geleerd over het geloof op een leerzame en leuke manier
voor de jeugd. Ook geeft ds. de Vries een aantal keren per jaar catechisatie aan kinderen van de
basisschool.
Dan zijn er natuurlijk nog de wekelijkse kerkdiensten, met een aparte dienst voor de kinderen van
groepen 1 tot en met 8, de zogenaamde kindernevendienst. In een zaaltje bij de kerk krijgen zij het
geloof op een manier uitgelegd die bij hun leeftijd past. En voor de allerkleinsten is er een
oppasdienst. Regelmatig zijn er bijzondere kerkdiensten, zoals een schoolkerkdienst. Hier werken
de kinderen van beide basisscholen in Zoutkamp aan mee. Of een jeugddienst, waaraan bijv. de
clubjeugd meewerkt. In de loop van het jaar worden er vaak nog verschillende andere dingen
ondernomen. Zo hebben we in voorgaande jaren festivals bezocht, gezwommen, een survival
gehouden en meegedaan aan een landelijk spel. Elk jaar zijn de activiteiten verschillend, maar wat
nooit veranderd is de gedachte dat we dit alles doen vanuit ons geloof in God en onze
verbondenheid door dit geloof.
Lijkt het je leuk om eens een clubavond of de catechisatie bij te wonen? Je bent natuurlijk van harte
welkom! Neem dan contact op met Pieter Hoekstra en Jolanda Ozinga 0595-401799
jolandaozinga@home.nl of bel met ds. Herman de Vries 0519-571330 hermanf.devries@hetnet.nl
Namens de Jeugdraad Protestantse Gemeente

Dorcas
Dit jaar organiseert Dorcas voor de 16e keer de Dorcas Voedselactie. In de week van 30 oktober tot
en met 6 november wordt op meer dan 1100 locaties voedsel ingezameld dat is bestemd voor de
allerarmsten in Oost-Europa. Bij deze actie zijn ruim 450 kerken, 550 supermarkten en 60 scholen
betrokken. Een voedselpakket bestaat uit de artikelen op onderstaand voedsellijstje.
Dit lijstje wordt ieder jaar samengesteld in
overleg met lokale Dorcas-partners in de
landen waar de oedselpakketten naar toe
gaan. Bij de samenstelling van de lijstjes
houden we rekening met de douaneregels
voor het invoeren van artikelen in de
betreffende landen.
Let op: in de provincies Groningen,
Friesland en Noord-Holland-Noord wordt
met een aangepast voedsellijstje gewerkt.
Hier staat geen Brinta en geen blik bonen op.
Deze producten komen namelijk in
overvloed binnen. Door met een aangepast
voedsellijstje te werken, voorkomen we
overschotten.
De inzameling vindt plaats op woensdag 2
november tussen 16.00 en 17.00 uur bij de
Nieuwe Kerk.

Dag van de Ouderen op 12 oktober in de sporthal te Leens.
Stichting Ouderenraad gemeente de Marne organiseert met andere maatschappelijke organisaties de
‘Dag voor de Ouderen’ op 12 oktober in de sporthal te Leens, Breekweg 4.
Het thema van deze middag zal zijn ‘Ontmoeten en Verbinden’. Aanvang van de middag is om
13.00 uur. Centraal staat de ontmoeting tussen mensen van alle leeftijden. De middag wordt kort
ingeleid door Dineke Mik, voorzitter van de Ouderenraad, daarna zal de heer Koos Wiersma,
burgemeester van de gemeente de Marne, de middag openen. Stichting Ouderenraad Gemeente de
Marne heeft als doel de belangen van de ouderen in de gemeente de Marne te behartigen. Zij
fungeert als schakel tussen het gemeentebestuur en de ouderen. De stichting fungeert als spreekbuis
van de ouderen. De Ouderenraad werkt samen met organisaties, instellingen en personen die
voorzieningen voor ouderen in hun doelstelling hebben.
Op deze middag wordt de oudere inwoners van de gemeente de Marne en andere belangstellenden
een gevarieerd programma aangeboden. Een informatiemarkt met 20 kramen staan verspreid in de
sporthal.
De kramen die aanwezig zijn: de ouderenbonden Unie KBO, ANBO Gewest Groningen en de
PCOB staan voor belangenbehartiging op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn,
veiligheid en mobiliteit.
Margriet ter Borg geeft met haar dansgroepen een demonstratie volksdansen en stijldansen.

En van 15.00 tot 16.00 is er een muzikaal optreden van de Oldkamp Bloazers. Tussen de bedrijven
door is er pianospel van Jan Binnendijk. En er is een gezellig terras om elkaar te ontmoeten, bij te
praten of een drankje en een hapje te nuttigen. Wij zien uw komst tegemoet, jong tot oud van harte
welkom op deze middag. Sluitingstijd van deze informatiemarkt is 17.00.
Oma weet raad!
De herfst komt er weer aan, moddervlekken in de kleren en een kou gevat?
Oma weet raad!
Moddervlekken:
Goed laten drogen en daarna goed borstelen, eerst een droge en daarna een vochtige borstel.
Gebruik voor het bevochtigen van de borstel water met wat zout.
Verkouden of een opkomende verkoudheid?
Men drinkt 1 á 2 koppen vlierthee waaraan het sap van een citroen is toegevoegd
Of: Zodra men merkt dat men verkouden wordt drinkt men s`morgens en s`avonds thee met een
eetlepel honing. Goed roeren. Honing geeft energie!
Project: respijtzorg door vrijwilligers van start!
Eindelijk is het dan zover; het gezamenlijke project van Winsum
en De Marne gaat in september van start. Na een lange periode
zijn er nu gelukkig genoeg vrijwilligers die enthousiast aan het
werk kunnen bij mantelzorgers. Bent u ook een mantelzorger die
zich overbelast voelt? Bent u èèn van die 3,5 miljoen die deze
mantelzorgtaak weliswaar met liefde en voldoening uitvoert,
maar bij wie dit af en toe ook boven het hoofd groeit?
U zou dan een beroep kunnen doen op een van onze vrijwilligers
die met zorg en aandacht voor uw partner / familielid of kennis
uw taak even kan overnemen.
Deze mensen hebben allen een training gevolgd die hen voorbereid op dit vrijwilligerswerk. U kunt
dus met een gerust hart uw zorg even overdragen. het is zo belangrijk dat u even kunt bijtanken; zo
kunt u beiden de situatie waarin u beland bent langer volhouden. Als u meer informatie wilt
hierover kunt u contact opnemen met de Steunpunten Mantelzorg in uw dorp. Ook kunt u zich hier
opgeven voor deze vervangende zorg.
Steunpunt Mantelzorg De Marne: tel 0595-421027 [woensdag en donderdag bereikbaar
Steunpunt Mantelzorg Winsum :tel. 06-48874339

Samenwerking The Scrum en stichting Kronkelhoes
Op zaterdag 24 september organiseren jeugdsoos The Scrum en stichting Kronkelhoes Slam FM on
Tour. De organisatie heeft besloten na voorgaande edities van Kronkelparty het over een andere
boeg te gooien en de drive-in show van het bekende radiostation voor jongeren naar Kloosterburen
te halen. “We willen weer terug naar de bezoekersaantallen die het manegefeest van Kloosterburen
altijd had. Dat willen we proberen door deze grote naam naar Kloosterburen te halen” aldus de
organisatie. Om 21.00 uur gaan de deuren open. Kaarten zijn te koop bij verschillende
verkooppunten in Noord-West Groningen.
Zie hiervoor www.kronkelhoes.nl en www.jeudsoosthescrum.nl

Wandelen in Zoutkamp
In Zoutkamp is een aantal mensen regelmatig aan de wandel. Er is een aantal mensen die al eens
heeft gezegd: de Lauwersmeermars missen we. Nu zijn Esther Toxopeus en Bauke Visser wel
bereid om dit in samenwerking met het Visserij Museum te organiseren, maar dit kunnen ze samen
niet rond krijgen, dus vragen ze langs deze weg wie willen er mee helpen? We hebben als
streefdatum voor 2012 zaterdag 19 mei, een week voor Pinksteren. Als er mensen zijn die het mee
willen organiseren, neem contact op met Bauke Visser of Esther Toxopeus.
Mob. nr. Bauke 06 2909 9838 Nummer Esther 0595 402232.

Beste Wandelaars en Cultuurliefhebbers,
Nog een week scheidt ons van de 6e editie Tocht om de Noord met
dit jaar als route: van Drenthe tot aan 't Wad! Alle voorbereidingen
liggen op schema en we verwachten wederom dat u een verrassende
ontdekkingstocht door Groningen gaat beleven. U kunt, vanaf 17
september 2011, de routebeschrijving voor zaterdag 24 en of zondag
25 september 2011 voor u zelf downloaden en uitprinten vanaf Tocht
om de Noord, klik op route en routebeschrijving. Zoals velen jullie
waarschijnlijk al weten is de Tocht om de Noord ook op Twitter te
volgen: twitter.com/TochtomdeNoord.

Stoetbomen op de Solte Campe.
De leerlingen van groep 3 van de openbare
basisschool Solte Campe hebben op hun eerste
schooldag, volgens een jarenlange traditie, een
stoetboom meegekregen. Volgens het verhaal
komen de takken van de boom van wijsheid, die
op de zolder van de school groeit. Met het
uitreiken van de boom wordt de wens
uitgesproken dat de kinderen net zo wijs worden
als de meester of de juf.

Kaart- en Sjoelavond Eensgezindheid
IJsbaan Eensgezindheid organiseert weer kaart- en sjoelavonden. Deze avonden worden gehouden
op: 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 13 maart.
Opgave bij j.Rienks-0648205130

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992
Haven Hunzegat Zoutkamp, Strandweg 17, tel 402875
Vishandel Jan v/d Heide, kraam bij de dijk, tel. 402131
Kado & zo, Sluisweg 2c, tel 401441
De Zilte bries bakkerij en lunchroom, Sluisweg 3a, tel. 401112
Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak
Kapsalon Hair2Hair, Dorpsstraat 10, tel.: 435565
Cafetaria ’t centrum, Sluisweg 2b, tel: 06-45715679
Spar Bergstra, Dorpsstraat 1, tel. 401382, iedere dag open
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
Slagerij Knol, Sluisweg 2a, tel: 402767
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 10.0012.00 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
Restaurant Grand Café De Oude Sluis, Hunsingokade 3, tel. 401870/06-13916552.

Restaurant ijssalon de Boeter

afhalen van snacks en vis
06 – 472 44 906

friet:

snacks:

Patat dik (Farm friet)
Patat dun (mac Cain)
Crispy fries (vernieuwde raspatat)

1,70
1,70
1,70

Frikandel
Frikandel speciaal
Kroket

1,30
1,50
1,50

Zak 3-personen
Zak 5-personen

4,75
8,-

Kwekkeboomkroket
Geitenkaaskroketjes (4)
Bitterballen (6)

1,80
4,25
1,75

Broodjes hamburger (speciaal)
Bicky-burger
Broodje kippenschnitzel
met sla en honing-mosterdsaus

2,50
2,75
2,75

Hamburger
Mexicano
Pikanto
Berenhap & pindasaus

1,80
2,2,3,50

Kaassouffle
Bamischijf
Nasischijf
Eierbal

1,50
1,60
1,60
2,25

Kippenschnitzel
Kipkorn
Kipnuggets (4)
Pittige kipkluifjes

2,1,80
1,50
2,50

Loempia
Shoarmarol

4,2,50

vis:
Kibbeling (kabeljauw)
Lekkerbek (schelvis)
Garnalenkroketjes (2x60gram)

4,25
3,25
4,-

saus:
Frietsaus
Curry
Ketchup

0,30
0,30
0,30

Speciaal
Oorlog

0,50
0,50

Pindasaus
Joppiesaus
Knoflooksaus

0,70
0,70
0,70

Ravigottesaus
Mosterd

0,50
0,30

Farmers friet (dikke friet) is een friet die 50% minder vet en 30% minder calorieen bevat.
Wij filteren het frituurvet waarbij kleine strofdeeltjes die kanker kunnen veroorzaken uit het vet
gehaald worden. We bakken uitsluitend in verantwoord plantaardig vet.

Open snackverkoop:
april – september
oktober – maart

ma
-

dinsdag
11.30 uur
-

woensdag
11.30 uur
-

donderdag
11.30 uur
17.00 uur

vrijdag
11.30 uur
11.30-13.00 uur
17 uur

zaterdag
11.30 uur
17 uur

zondag
11.30 uur
17 uur

Laat ons weten welk diervoeder U in ons nieuwe
assortiment zou willen hebben. Wij kunnen dan
samen met U proberen die wens in vervulling te laten
gaan.
Kleindier voeders zoals:
Konijnen en hamstervoer,
PARKIETENZAAD,
KANARIEZAAD,
PAPEGAAIENVOER,
EIVOER VOOR AL UW VOGELS,
En andere diervoeders.

Dit alles naast het reeds aanwezige hondenvoer.
TEVENS UW ADRES VOOR ELECTRISCHE MATERIALEN, ALS
LAMPEN, BATTERIJEN, VERLENGKABELS ENZ.

WAT ER NIET OP VOORRAAD IS KUNNEN WE BESTELLEN.

NU OOK BIJ ONS TE KOOP I.T.T.KUNSTAAS. ONOVERTROFFEN!!!!!!!!

HENGELSPORT
ZOUTKAMP

