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Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens.
Eerstvolgende verschijningsdatum is 6 mei
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 27 april
Kopij
Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als JPG, TIF of DOC bestand aangeleverd te worden.
E-mailadres: schudzeef@gmail.com

Inleveradres kopij:

Claudia de Boer, Margrietstraat 4, Zoutkamp
Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp

Bankrelatie
Rekeningnummer NL63 RABO 0335 2131 70, Rabobank Noord-West Groningen.

Advertentietarieven per 01 januari 2016:
Eenmalig 1/1 A4
Eenmalig ½ A4
Eenmalig ¼ A4

€ 30,00
€ 17,00
€ 9,00

6 x per jaar 1/1 A4
6 x per jaar ½ A4
6 x per jaar ¼ A4

€ 168,00
€ 84,00
€ 42,00

Afmetingen advertenties:
¼ A4
h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
½ A4
h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND
Aanpassingen in advertenties door de redactie op uw verzoek toegepast zullen vanaf heden in
rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 7,50.

Wilt u ook op de mailinglist van De Schudzeef?
Stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com met als onderwerp mailinglist.
U ontvangt dan een paar dagen voor de kopijdatum een e-mail wanneer de kopij binnen
dient te zijn en wanneer De Schudzeef ook alweer uitkomt.
Woont u elders en wilt u graag De Schudzeef per post ontvangen? Tegen de vergoeding van
de portokosten (€ 15,- per jaar) sturen we u de Schudzeef toe.
(binnen NL)
Heeft u geen Schudzeef ontvangen? Haal er een bij de Spar!

Agenda
11 en 12 maart
12 maart
20 maart
28 maart
1 april
13 april
26 april
30 april
13 t/m 16 mei

NL Doet
Mooi wark
Gre Parelmoer
Seizoensopening & eieren zoeken
Ladies Night
jaarverg. Begr. Ver. De Laatste eer
Koningenavond
Reünie Zoutkamp
Vlaggetjesdagen

Diverse locaties
Kegelhuis de Zeearend
Oude kerk
In de speeltuin
ZK86
Het Anker
Opgave bij Noorderschans
Kegelhuis de Zeearend

Voorwoord
De komende periode is er weer van alles te beleven in Zoutkamp. Zie hierboven in de volle agenda.
Verder dit keer een spannend Paasverhaal door Piet Broere. In deze Schudzeef de laatste In the
picture zoals u de rubriek kent. Door de enquête werd duidelijk dat u meer wilt weten. Daar hebben
we met behulp van lezers ons aan gewaagd. Het resultaat leest u in de volgende editie.
En dan nog even dit: We hebben een bekende Zoutkampse in ons midden, Mevrouw B. Zwart. Top
gedaan hoor! KLOUK!
Dorpsreünie Zoutkamp 30 april
Zoutkamp heeft als dorp een erg rijke en diverse
geschiedenis. Er hebben in de loop van de jaren
ontzettend veel mensen geleefd in en om Zoutkamp, op
veel verschillende manieren. Veel mensen hebben dan
ook 'iets' met het dorp.
Op 30 april 2016 houden we een grote dorpsreünie! Het
programma begint steeds completer te worden. De
opening staat gepland om 10:00 uur in Kegelbaan “De
Zeearend”. De dag wordt geopend door Hendrik
Nienhuis en afgesloten door burgemeester Wiersma.
Tijdens de dag zullen o.a. de garnalenkoningen
aanwezig zijn en is er veel oud foto en video materiaal
te zien.
Gedurende de dag zullen ook enkele locaties in het dorp
haar deuren openen zoals oude scholen, kerken, de
brandweerkazerne, musea, bedrijven en meer!
Het lijkt ons bijzonder om elkaar weer eens te
ontmoeten en spreken over hoe het was en hoe het is
geworden en dit geldt natuurlijk van jong tot oud. De
Reünie is voor iedereen, inwoners, oud inwoners en alle
anderen die zich met Zoutkamp betrokken voelen.
De Reünie wordt mede mogelijk gemaakt door Loket Leefbaarheid en Rabobank Noordenveld West
Groningen.
Voor meer informatie kijkt u op www.zoutkamp.net/reunie
Betty Rispens, Hink Horneman, Jannie Knol, Daan Oostindiën,

Beste dorpsgenoten!
Zaterdag 27 augustus is het weer zover! Zoutkamp Beleef(t) het 2016!
Het programma voor deze dag wordt later in het jaar bekend gemaakt maar houdt u vooral deze dag
vrij in uw agenda!
Maandag 14 maart zullen we met zakjes paaseitjes langs de deuren gaan. Door de aankoop van een
zakje paaseitjes helpt u mee om deze dag weer mogelijk te maken! De zakjes zijn 2 euro per stuk en
bevatten een mix van melk, puur en witte chocolade. Bent u niet thuis en wilt u graag een zakje
kopen? U kunt uw zakje paaseitjes ook kopen bij Jannie Knol, grachtstraat 9 of bij Marga
Oostindien Marnestraat 12. Alvast bedankt!
Groeten, Organisatie Zoutkamp Beleef(t) Het, Jannie, Robert, Robin, Koos, Marga en Anita

Beste dorpsgenoten,
Dinsdag 26 april organiseren Zoutkamp beleef(t) het & Zeester een koningenavond!
Een gezellige vossenjacht voor het hele gezin. De start zal zijn bij de
Noorderschans. Vanaf half 7 kan men zich als groep opgeven bij de Noorderschans. Daarna kan de
pret beginnen!
Als je alle vossen hebt gevonden eindig je bij Zeester waar de prijsuitreiking zal zijn.
Na de vossenjacht kan men meedoen met een touw trekwedstrijd in teams van 5 personen. Opgeven
kan in de kantine van Zeester of de avond zelf vóór 19.30 uur. WIE ohhh WIE gaat er met de
wisselbeker vandoor?!?! ;)
Dus zet het in uw agenda en kom gezellig met het hele gezin koningsnacht vieren! Hou de facebook
pagina’s van Zoutkamp beleef(t) het / Zeester in de gaten voor meer informatie. Verder zullen we
bij de winkels posters ophangen met meer informatie over deze gezellige avond. Tot dan!
Vriendelijke groet,
Stichting Zoutkamp beleef(t) het en Zeester

Verbouwing Palingrokerij
De verbouwing van de nieuwe viswinkel van Palingrokerij Gaele Postma in het voormalige pand
van de fa. Brands vordert gestaag. Zitten er aan de buitenkant al ramen in, binnen is inmiddels de
tegelvloer ook gelegd. Wanneer de bezoekers straks op het verhoogde terras zitten hebben ze een
prachtig uitzicht op de binnenhaven (zie foto).
Momenteel is er boven nog uitzicht op de Ecolution van wijlen Wubbo Ockels.

(Tekst en foto’s: Jan van der Veen)

Bedankje.
Voor alle kaarten, telefoontjes, lieve groeten, ziekenbezoekjes, beterschapswensen, attenties in
welke vorm dan ook, gedurende de afgelopen periode wil ik jullie bedanken. Al die aandacht en
attenties hebben en doen mij, nog steeds heel erg goed.
Met vriendelijke groet, Trijntje Postma- de Vries

JAARVERGADERING UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” TE ZOUTKAMP
OP WOENSDAG 13 APRIL IN GEBOUW ’T ANKER
VERBINDINGSWEG 1 TE ZOUTKAMP
AANVANG 20.00 UUR
AGENDA:
1. Opening
2. Notulen van de vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie mevr. H.D. Postma-Lap en dhr. E. Tammes (Reserve dhr. W Visser)
6. Benoeming nieuw kascommissielid
7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar mevr. S.G. Oortwijn
8. Pauze
9. Contributie verhoging met ingang van het jaar 2017
10. Mededelingen en w.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Sluiting
Het bestuur:
Dhr. R.G. de Vries (voorzitter)
Dhr. P.M. Postma (secretaris)
Mevr. S.G. Oortwijn (penningmeester)
Dhr. J. Mollema
Dhr. J.B. Zijlstra
Vriendelijk doch dringend verzoek aan de Leden:
Als er een verandering plaatsvindt in de gegevens of in de gezinssituatie (bijvoorbeeld:
adreswijziging of geboorte ), WILT U DIT AUB DOORGEVEN AAN DE
PENNINGMEESTER. Doorgeven kan ook via zoutkamp@fedgron.nl. Vanaf 18 jaar dient men
zelfstandig lid te zijn. Aanmelden kan ook via dit email adres. Het bestuur wijst u erop dat indien
mensen niet zijn ingeschreven bij onze vereniging, er bij overlijden ook geen uitbetaling kan
plaatsvinden.
De komende periode wordt de contributie weer opgehaald door dhr. W van Ellen, een vriendelijk
verzoek aan de leden het geld alvast klaar te leggen.

HAIL GEWOON
Hail gewoon luustern
As ain dei wat vertelt.
Hail gewoon proaten
As ain die wat vroagt.
Hail gewoon swiegen
As ain die wat touvertraauwd.
Hail gewoon der wezen.
As ain die neudig het.
Dat is toch hail gewoon ???

Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan Frank Zijlstra. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.
Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Woonachtig in Zoutkamp sinds:
De inwoners kennen mij van:
Burgerlijke staat:
Familie :
Huisdier(en):

Frank Zijlstra
10-02-1992
Groningen
1996
Het dorp, vv zeester
Ongehuwd
Ouders, 2 zussen
-

Karaktereigenschappen:
Opleiding:
Beroep:
Hobby’s:
Favoriet tv-programma :
Muziekgenre:

Sociaal
Vmbo, transport logistiek niveau 3
Productie Heiploeg
Voetbal, zeester, Ajax
Foxsports, dwdd.
Nederlandstalig

Lekkerste gerecht:
Vakantiebestemming:
Bewondering voor:
Mooiste moment in je leven:
Grootste wens:
Levensmotto:

Nasi
Mallorca
Familie en vrienden
Kampioenschappen Ajax, vakanties met vrienden
Een zorgeloos leven
Geniet van het leven

Wie kies je uit voor de volgende uitgave:

Meta Buikema

Seizoensopening in de Speeltuin….
2de paasdag zijn alle kinderen uit Zoutkamp weer welkom om in de
speeltuin te komen eieren zoeken. We starten weer om 10.00 uur
met de officiële opening ditmaal door Brandweer Zoutkamp! Neem
je zelf je paasmandje mee? Meer info volgt via de Facebookpagina.
Tot dan!!

Tocht om de Noord werkt samen met dorpen, doe ook mee!
Al wandelend Groningen proeven
Het wandelfestival Tocht om de Noord is een culturele ontdekkingstocht, waarbij de wandelaar
letterlijk Groningen van binnenuit ontdekt: dwars door kerken, boerderijen, molens, musea, borgen;
voordeur in, achterdeur weer uit. De belangstelling is groot. Het afgelopen jaar waren er bijna 8000
aanmeldingen en slechts plek voor 5.000 deelnemers!
Oproep
Veel dorpsbelangen en andere verenigingen helpen mee in de organisatie van Tocht om de Noord
2016. De organisatie van TodN 2016 kan alle hulp gebruiken om de route letterlijk en figuurlijk in
goede banen te leiden! Als u in één van die dorpen of omgeving woont en u wilt graag betrokken
worden bij (de promotie van) uw dorp en Tocht om de Noord, meld u dan aan via
info@tochtomdenoord.nl.
Thema proeven
Geen enkele editie van Tocht om de Noord is hetzelfde, alles is anders. Ieder jaar wordt van thema,
activiteiten route en dorpen gewisseld. Vorig jaar stond het geluid (van Groningen) centraal, dit jaar
is het thema proeven. Dit jaar wordt Groningen letterlijk en figuurlijk op de proef gesteld.
De wandelaar krijgt daarbij een eigen rol. Afgelopen jaar was dat: de wandelaar als pelgrim, het
komende jaar wordt dat: de wandelaar als fijnproever. Hij gaat in 2016 niet alleen het landschap
proeven, maar volgt ook de route proefondervindelijk. Vorig jaar hadden we op iedere kruising een
geluidsbron geplaatst. Komend jaar staat op elke kruising een proefopstelling. We willen hierin
graag de hulp van de doorkomstplaatsen, de dorpen die op de TodN route liggen. Want behalve de
wandelaars zijn ook de dorpen actieve deelnemers met een eigen rol. Zij worden in 2016 de
proeftuinen van Groningen.’
De Hunze
De rode draad in de Tocht om de Noord is dit jaar blauw, naar het water van rivier de Hunze die
voor de route gevolgd wordt. Vroeger kronkelde deze rivier door de provincie, maar inmiddels is de
Hunze deels gekanaliseerd. Het Groninger landschap is nu druk bezig met het herstellen van de
oude loop van de Hunze, waarmee ook de ‘oude’ flora en fauna terugkeert.
Doorkomstplaatsen TodN 2016
Dorpen (en wijken) waar de Tocht om de Noord doorheen gaat zijn
op 24 september: Noordlaren, Onnen, Haren, Waterhuizen, Euvelgunne, Ulgersmaborg, Hunze,
Noorderhoogebrug.
op 25 september: Wierumerschouw, Oostum, Garnwerd, Winsum, Schouwerzijl, Warfhuizen,
Nijhoezen, Zuurdijk, Houwerzijl, Zoutkamp.
Praktische Informatie
Data: 24 en 25 september 2016
Startplaats: Groningen (dag 1) en Zoutkamp (dag 2)
Route: langs rivier De Hunze
Afstand: 80 kilometer in twee dagen, of 15, 25, 40km op één of twee dagen.
Karakter: wandelfestival waarbij deelnemers niet langs, maar dóór mooie locaties gaan
Zintuig 2016: proeven, Thema: proeven van het Groninger landschap
Maximum aantal deelnemers: 5.000
Meer informatie: www.tochtomdenoord.nl

Vacature
De ouderenraad De Marne is op zoek naar een secretaris m/v voor ca 4 uur/week.
De Ouderenraad De Marne is een vrijwilligers organisatie die gevraagd en ongevraagd de gemeente
De Marne adviseert over het ouderenbeleid en de uitvoering hiervan. De ouderenraad pakt actief
signalen op vanuit de "samenleving" en benadert onderwerpen die aan de orde zijn, beleidsmatig, in
breder perspectief dan individuele belangenbehartiging. De ouderenraad werkt vanuit een positief
kritische en resultaatgerichte houding. Met het oog op de naderende herindeling wordt er de
komende tijd gewerkt aan de samenwerking met de adviesraden in Bedum en Winsum en
Eemsmond. Dit betekent ook een herbezinning op de rol en taken van de ouderenraad.
Functie
- Behandelt voor het dagelijks bestuur bestemde post, signaleert urgente poststukken en voegt voor
afhandeling benodigde bescheiden bij.
- Draagt zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en
bijeenkomsten.
- Is aanwezig bij maandelijkse vergadering. Beschikbaarheid overdag is vereist.
- Organiseert mede (kleine) evenementen, bijeenkomsten en activiteiten.
- Verricht correspondentie en maakt korte (pers)berichten.
Profiel
Vindt u het leuk om mee te denken over de toekomst van de ouderenraad. Kunt u goed functioneren
in een complexe en hectische omgeving. Bent u zelfstandig en pro-actief. Beschikt u over goede
schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en beheerst u de meest gebruikelijke
softwarepakketten. Dan zien we uw reactie graag tegemoet.
Contact
Heeft u vragen en/of bent u geïnteresseerd om de ouderenraad te komen versterken, neem dan
contact op met mw. D. Mik op telefoonnummer 0595-571395, e-mail;dmikbin@ziggo.nl of stuur
uw brief naar G. Redekerstraat 11, 9964 AA Wehe-den Hoorn.
Hallo ladies,
A.s vrijdag 1 April (2016) zal er weer een “Ladiesfair of night” georganiseerd worden.
Om 16:00 – 22:00 uur staat de deur van Zk 86 en De Deurenloods weer voor jullie open.
Adres: Reitdiepskade 1a te Zoutkamp.
Wil je ons volgen; dat kan via Facebook: http://facebook.com/ladiesfairofnightzoutkamp
Zou je dan onze site willen liken en delen en eventueel je vriendinnen willen uitnodigen om onze
site te liken! Al vast onze dank en we zien jullie graag op 1 April (dit is geen grap)
Groetjes Jannie en Sylvia
Strandje
Naar aanleiding van de enquête van dorpsbelangen naar hoe en waar strand in Zoutkamp hebben
wij ( Jacob Jelle Tuma & Jannie Knol) besloten er verder van af te zien en wensen dorpsbelangen
veel succes. Vriendelijke groet, J J & J.

Nieuws van het Ontmoetingspunt
We zijn het jaar 2016 rustig begonnen en in de maand januari waren er geen activiteiten gepland,
alleen de laatste woensdag was er de eettafel. Februari begon ook rustig en er was een
fotopresentatie gepland, maar deze is verplaatst naar 2 maart.
Dan waren we totaal verbijsterd door het plotselinge overlijden van Antje Homan – de Vries. Antje
was een vaste gast aan onze koffietafel en alle andere activiteiten, ze was graag gezien en wij zullen
haar missen. Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies van hun moeder en oma.
Dan staan er de volgende activiteiten op de agenda:
Koffiedrinken kan van maandag t/m donderdag van 9.30 – 11.00 uur, iedereen is hier van harte
welkom.
Elke 1e maandag van de maand kaartjes maken. Aanvang 13.00 uur.
De laatste woensdag van de maand de eettafel.
16 maart, paasstukjes maken om 14.30 uur.
23 maart, paasmaaltijd om 17.00 uur.
27 april Koningsdag, gezellige koffiemorgen en een borrel of drankje en aansluitend de eettafel.
Meer info en opgave bij Lies Visser
Tel; 401834

Peuterspeelzaal Pinokkio
Op Zaterdag 12 maart is het weer zover. De grootste vrijwilligersactie
van Nederland NLdoet. De peuterschool doet ook weer mee dit jaar. Wij
hopen dat het zonnetje meewerkt en dat ons nieuwe plein opgevrolijkt
wordt met wat schilderkunsten, bankje en groen.
Vele handen maken licht werk. Dus wie graag mee wil helpen is van harte
welkom tussen 09:00 tot 13:00.

Op vrijdag 25 maart zal ook de tulpenactie weer van start gaan.
Alvast bedankt en veel plezier van uw tulpen.
Peuterspeelzaal Pinokkio.

Nieuws van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp
Enquête
Begin februari hebben we onder de inwoners een enquête verspreid. Door middel van deze enquête
wilden we graag de uw mening horen over het strandplan, de invulling van de oude
schoolgebouwen en het jeugdhokje bij de gymzaal. We zijn erg blij met de hoge respons van de
enquête en willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om het in te vullen. Bij het
verschijnen van deze Schudzeef hebben we nog niet alle ingeleverde enquêtes verwerkt, dit zullen
we zo snel mogelijk met de betrokken organisaties en personen gaan doen. De resultaten willen we
graag delen door opnieuw een dorpsbijeenkomst te houden en natuurlijk via de Schudzeef!
Mozaïekbank.
In eerdere edities van de Schudzeef hebben we u geïnformeerd over de plannen voor een social sofa
(een grote betonnen bank met mozaïeksteentjes beplakt) in Zoutkamp. Langs de Waddenzeeroute
Kiek over Diek worden een aantal van deze banken geplaatst. Op dit moment wordt er hard gewerkt
aan de banken. De bank van Zoutkamp heeft de primeur en zal als eerste af zijn, de opening is
gepland op 13 mei.
Schouw.
Elk jaar maken we voor de gemeente een schouwrapport. In dit rapport staat meldingen van
problemen met trottoirs, wegen, schelpenpaden en alles wat met de openbare ruimte te maken heeft.
Dit voorjaar maken we een nieuw rapport. Heeft u nog opmerkingen over uw buurt geeft dit dan via
ons emailadres info@dorpsbelangenzoutkamp.nl aan ons door. Als het mogelijk is met een foto van
het probleem. Op onze website kunt u het rapport van vorig jaar bekijken. U kunt uw klachten ook
altijd rechtstreeks via de website van de gemeente doorgeven.
Jaarvergadering.
Om alvast in uw agenda te zetten: we hebben onze jaarlijkse ledervergadering gepland op 15 juni
2016.
Europa Kinderhulp
De landelijke collecte 2016 van Kinderhulp wordt gehouden van 24 t/m 30 april en van 8 t/m 14
mei. We hopen op gulle giften, maar hebben ook hulp nodig. Laat armoede geen spelbreker zijn en
steun Kinderhulp! Heeft u een paar uurtjes tijd? Word dan collectant voor Kinderhulp. Collecteren
hoeft echt niet veel tijd te kosten. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden. Samen met de
plaatselijke coördinator in uw wijk of woonplaats overlegt u welke straat/straten u voor uw rekening
wilt nemen. Aanmelden kan bij Annet Wortelboer, telefoonnummer 0521-591265, mobiel 0621656731 of mail naar: a.wortelboer@kinderhulp.nl.
20 maart Gre Parelmoer in Oude Kerk
ZONDAGMIDDAG 20 MAART 2016 KOMT GRÉ PARELMOER IN OUDE KERK
ZOUTKAMP! Tijdens live optredens zet Gré de boel binnen vijf minuten zo op de kop dat er nog
lang over wordt nagepraat. Het meezinggehalte is erg hoog. Ze zal er dan ook zeker een gezellige
boel van maken in de Oude Kerk van Zoutkamp! We zien u graag om er samen een gezellige
middag van te maken! Entree: € 10,00.
Aanvang: 15.00; kerk open vanaf 14.30. Kaarten te bestellen via info@oudekerkzoutkamp.nl en
vanaf 4 maart bij drogisterij Yvonne Cosmetics te Zoutkamp.

Nieuws van het Visserijmuseum Zoutkamp
Op vrijdag 1 april gaan de deuren van het Visserijmuseum weer open voor het publiek.
Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) start het nieuwe seizoen op dinsdag 29 maart.
Expositie 2016
De expositie "Visserij in model" is te bezichtigen van 1 april t/m 31 oktober 2016.
Aan de hand van prachtige modellen wordt de ontwikkeling van de vissersschepen en de visserij in
Zoutkamp van 1900 tot heden getoond. Het geheel wordt versterkt door middel
van foto’s, video’s en verhalen. De modellen zijn gemaakt door oud-Zoutkamper Bert
Davids. Hij noemt het zelf een uit de hand gelopen hobby.
Nationale Museumweek
De Nationale Museumweek vindt plaats van 16 t/m 24 april. Gedurende deze week plaatsen
Nederlandse musea hun pronkstukken in de schijnwerpers. Ook het Visserijmuseum is deelnemer.
Op zaterdag 16 en zondag 17 april organiseert het Visserijmuseum de volgende activiteiten:
 demonstratie garnalen pellen
 vaartochtjes van ongeveer 20 minuten met de museumsloep ZK 31 Neptunus
 speciaal voor kinderen: workshop "bootje bouwen" onder leiding van modelbouwer
Bert Davids
 rondleiding in het museum, aanvang 14.00 uur.
Het museum is beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie over de Nationale Museumweek is te vinden op onze website:
www.visserijmuseum.com. U kunt ook altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 0595401957.
Engelsmanplaattochten
In 2016 organiseert het Visserijmuseum unieke dagtochten naar Engelsmanplaat met de historische
garnalenkotter ZK 4 Albatros. Een gids vertelt onder andere over het Nationaal Park Lauwersmeer,
de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 en de geschiedenis van de garnalenvisserij. Bij de
Engelsmanplaat (gelegen tussen Ameland en Schiermonnikoog)
gaan we zeehonden kijken. Er is zelfs gelegenheid om op de plaat te lopen! Op de terugreis kunt u
genieten van een heerlijk gebakken visje.
De data zijn inmiddels bekend, namelijk: 31 mei, 14 juni, 15 juni, 14 juli, 29 juli, 12 augustus, 13
augustus, 12 september en 26 september. Tijdstip: van 9.00 tot 16.00 uur.
Nadere informatie en aanmeldingen via telefoonnummer 06-23414542 / 0595-401425 of per
e-mail: zk4@visserijmuseum.com.
Social media
Via Facebook en Twitter kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen:
Facebook:
www.facebook.com/visserijmuseumzk
Twitter:
www.twitter.com/visserijmuseum
Nieuws is ook te vinden op onze website: www.visserijmuseum.com.

