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Colofon 

Redaktie 
Eppo Lukkien tel. 401425 Voorzitter 
Elise Nienhuis tel. 402527 Secretaris 
Erna Knol tel. 401447 Penningmeester 
Willy Bakker-Tadema tel. 407075 Redactie 
Sjoerd Moes tel. 402257 Redactie 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan 
Kamstra. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 28 mei. Kopij voor dit nummer inleveren vóór 18 mei.  
  
Kopij 
Kopij voor De Schudzeef dient uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd,  
bij voorkeur per mail of op diskette. 
E-mail adres: schudzeef@planet.nl 
 
Inleveradres kopij: Elise Nienhuis, Churchillweg 77, Zoutkamp 
 Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp 
 Sjoerd Moes, Dorpsstraat 10, Zoutkamp 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 

 
Agenda sportvereniging zeester 
 
13 mei Zeester-??? 
21 mei Afsluiting voor de jeugd 
28 mei  Damestoernooi 
30 mei-3 juni Avondvierdaagse 
4 juni BB-toernooi.  
 Afsluiting seizoen senioren 
9/10  juni Stratenvolleybaltoernooi 
21 juni Remmelt bokaal 

 
 

Agenda overige activiteiten 
 
30 april Koninginnedag. Hijsen van de vlag,  
 aanvang: 10.00 uur, lokatie: kerk. 
5 mei Optocht, start: vanuit Ulrum, deelnemers 
 moeten aanwezig zijn om 13.30 uur. 
24 mei Boottocht over Friese Meren georganiseerd 
 door Ned. Rode Kruis, afd. De Marne. 
 Meer informatie elders in deze Schudzeef. 
 

WORD LID OF 

DONATEUR VAN 

DE 

SPORTVERENIGING 

ZEESTER 
 

KOM EENS VOOR EEN PROEFLES 

OF -TRAINING. BEL 0595-441148. 
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Nieuws van Dorpsbelangen 
 
Inspraakavond in de Deurenloods. 
Donderdag avond 7 april was er weer een voorlichtingsavond in de 
Deurenloods georganiseerd door de gemeente. Ze lieten ons de nieuwe plannen 
zien met betrekking tot het korte hoofd en een dijkdoorgang(dijkcoupure 
genoemd) tegenover de spuistraat. 
Het ziet er allemaal goed uit op de tekeningen en er is met velerlei zaken wel 
rekening gehouden. Zo komen er in de dijkcoupure zowel voor dames als voor 
heren twee douches, twee toiletten en een invalidentoilet. Het geheel gaat er 
dan ongeveer uitzien als een sluis. Verder wordt het korte hoofd verlengd met 
zo'n100 tot 200 meter en komen er ook betere voorzieningen voor de Bruine 
Vloot, die er op de andere kant niet zijn. Of alle betrokken partijen hiermee 
eens kunnen zijn staat nog in twijfel en er zal nog het nodige overleg moeten 
komen met sommige partijen. We mogen hopen dat de gemeente er met deze 
mensen wel uit komen omdat dat ook een vlotte vordering kan betekenen van 
de nieuwe plannen voor Zoutkamp. Als het niet te veel tegenzit dan kan er 
misschien na de bouwvakvakantie al worden begonnen.  
Al met al kunnen we nu wel zeggen "er zit schot in Zoutkamp"; de gemeente 
laat er letterlijk en figuurlijk geen gras over groeien. De sluisweg is voor 
Pinksteren klaar en ze willen zo spoedig mogelijk met kanaaloeverzuid 
beginnen mits er niet te veel problemen tussen komen natuurlijk. Het blijkt al 
wel dat er veel animo is voor het nieuwe plan want volgens de geruchten zijn 
er al behoorlijk veel appartementen verzegd.  
Nu is het wel zo dat niet altijd iedereen met de plannen eens zal zijn, maar het 
is ook erg moeilijk om het ieder naar zijn zin te maken. In het verleden 
verliepen de contacten met de gemeente wel eens wat stroef, maar we hebben 
nu wel de wind in de zeilen, mogen we wel zeggen. Men doet er nu alles aan 
om Zoutkamp weer op de kaart te zetten en krijgt het weer een plaatsje die het 
verdiend. 
 
 
Aanbieding Aqua Zoo Friesland 
Wij ontvangen ieder jaar van bovengenoemd park een aanbieding om daar een 
dagje te gaan recreëren. 
Het park ligt vlak voor Leeuwarden aan de linkerkant van De Wielen. Het is van 
oorsprong een otterpark maar inmiddels hebben ze daar vele diersoorten bij 
verzameld en is het zeker de moeite waard om daar eens heen te gaan op een 
mooie dag. Kinderen zullen zich daar prima vermaken en ook voor de 
volwassenen is dit geen enkel probleem. De aanbieding geldt als volgt; 
iedereen betaalt  4.50 Euro, terwijl de normale entreeprijs voor volwassenen 
10 Euro bedraagt en voor kinderen 8.50 Euro. Indien u geïnteresseerd bent 
kunt u informatie aanvragen of u kunt zich opgeven en van te voren betalen bij 
Yvonne Cosmetics. We hebben ongeveer een maand de tijd om te bestellen; 
dus "zin in een leuk uitje"?, dan gauw naar Yvonne Cosmetics. 
 
Pinksterrommelmarkt 
Op zaterdag 14 mei wordt er een rommelmarkt georganiseerd. We hopen 
natuurlijk allemaal op mooi weer en een enorme opkomst. Ik denk als ieder op 
zijn zolder kijkt dat er dan enorm veel is wat niet meer gebruikt word of niet 
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meer in trek is. Andere mensen kunnen daar zeker belang aan hechten voor een 
zacht prijsje. Ruim de boel eens op en meld je aan om deel te nemen aan deze 
snuffelmarkt en doe je voordeel. Om te weten hoeveel mensen er deel nemen 
willen we graag dat u zich opgeeft bij Ben van Maare; te bereiken via tel. 
401739 of email naar Ben.maare@planet.nl. Dit alles kost natuurlijk een paar 
centjes voor de organisatie en dat is 10 Euro voor volwassenen en voor de 
jeugd is het GRATIS. 
 
 
Oproep nieuwe leden 
Tijdens onze rondgang door het dorp om het ledengeld te innen is het ons 
opgevallen hoeveel mensen er eigenlijk geen lid zijn. Wij zijn hier toch een 
beetje triest om en we willen dan ieder toch nog eens vragen om dit alsnog 
eens te overwegen om weer/of lid te worden. Afgelopen jaar moesten wij 
behoorlijk bezuinigen omdat we anders niet rond konden komen. Nu is het wel 
zo dat we een behoorlijke schenking hebben gekregen en we financieel niet 
meer klagen, maar we willen u toch vragen om ons te blijven steunen. Er zijn 
misschien in het verleden altijd verschillen geweest en kon men soms niet met 
elkaar eens worden, maar dat soort twist moeten we toch eens opzij kunnen 
schuiven.(of niet dan) Wij blijven ons best doen voor het dorp en rekenen op 
uw steun. Mocht u zich willen opgeven dan kan dat bij Oomke Bos of bij Willem 
Veenstra. 
 
Koninginnedag 30 april 
Wie houdt er niet van zingen??, "iedereen toch"!! Is het niet om mee te zingen, 
dan wel om naar te luisteren. 
Komt allen naar het plein voor de nieuwe kerk en doe mee. Ook als je een valse 
noot zingt bent je welkom . We hebben allemaal wel eens een valse noot op 
onze snaar. Zingen lucht op en het kan bevrijdend werken, vooral als je weet 
dar er een borreltje op je wacht, want na afloop besluiten we met een 
oranjebitter natuurlijk. Kinderen mogen ook meedoen en ook voor hen is er een 
verrassing. Het begint om 10 uur met vlaghijsen. 
 
 
 

Comité dodenherdenking 
 
Thema 2005 “vrijheid…delen is de kunst” 
Op 4 mei 2005 is het 60 jaar geleden dat voor het eerst de doden werden 
herdacht die in de 2e wereldoorlog gevallen zijn. Op deze dag gedenken wij ook 
de gevallenen in Indië - Korea-Nieuw-Guinea en zij die in vrede’s missies 
omgekomen zijn.  
Het comité heeft gemeend aan deze 60ste herdenking iets meer invulling te 
geven. Naast de gebruikelijke gang van zaken komt er een delegatie oud 
strijders van Bronsbeek uit Arnhem. In samenwerking met oud plaatsgenoot 
van Ulrum dhr. A. Afman is dit gelukt. Ook is er een optreden van het chr. 
Gemengd koor onder leiding van dhr. J.J. Koning. Het tamboer korps D.O.S. is 
dan weer aanwezig op de begraafplaats; waar kranslegging door de jeugd 
plaats zal vinden, bij de oorlogsgraven. De bijeenkomst voor de 
dodenherdenking begint (en let u op) om kwart voor zeven ’s avonds in de 
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geref. Kerk, Leensterweg te Ulrum. Het comité nodigt u allen uit hierbij 
aanwezig te zijn en deel te nemen aan de stille tocht naar het kerkhof voor de 
kranslegging. 
 

Oud papier 
 
In de maand Maart is er 1040 KG oud papier bij de weg weggehaald. 
Hartelijk dank!!! 
 

Bedankje 
 

Langs deze weg willen wij onze hartelijke dank uitspreken, voor de bijzondere 
mooie kaarten, brieven, en bloemen, die mijn vrouw E. Knol-Kuiper, mocht 
ontvangen tijdens haar verblijf in het Sinai Centrum te Amersfoort. Dit betuigt 
van medeleven door U allen. 
  Fam. J. Knol 
 Julianastraat 8  

Boottocht Ned. Rode Kruis 
 
Een dagje met andere mensen op stap. Lekker genieten van de mooie 
omgeving op de Friese wateren of gezellig even met elkaar bijpraten. Lunch 
wordt verzorgd en koffie of thee krijgt u erbij. Over het vervoer hoeft u zich al 
helemaal geen zorgen te maken. Al met al wordt er een leuke dag voor u 
georganiseerd. Lijkt u dit wel wat, dat kunt u zich opgeven bij B. Zwart of H. 
Postma (voor 25 april). Voor € 35,00 bent u een hele dag geheel verzorgd op 
stap.  
 
 

HELP DE POLEN EN ROEMENEN    
 
EEN BERICHTJE VAN DE WERKGROEP IN ZOUTKAMP 
 
In april-mei gaat er een transport goederen naar Cluj, Brasov en Oredea in 
Roemenie. 
Dit laatste is Biomare en werk onder de Zigeuners. Voor een apotheek 
geschikte artikelen die we binnen krijgen  gaan naar Cluj, waar de allerarmsten 
gratis geholpen worden. Om die apotheek te ondersteunen is er een winkeltje 
in tweedehands goederen geopend, die door vrijwilligers wordt gerund. Door 
ons wordt dan de kleding die wij inzamelen voor een klein prijsje verkocht. De 
apotheek kan dan van de opbrengst ontbrekend materiaal kopen en de 
allerarmsten vervolgens weer gratis helpen. 
In Brasov zijn tehuizen voor kinderen en ouderen die gehandicapt zijn en door 
de regering nogal eens vergeten worden. Er wordt wel kleding voor deze 
mensen gebracht. De transporten kosten echter wel geld. Een reis kost 3000 
tot 3500 euro aan tolgeld en brandstofkosten. Door kaartverkoop, 
rommelmarkten en collectes proberen we dat geld bij elkaar te krijgen. 
Als u dit leest kunt u zien dat het allemaal goed terecht komt en daar staan wij 
voor in. 
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Op dinsdag 26 april zijn wij van 13.00u tot 16.00u. weer in gebouw ’t Anker  
aanwezig om  kleding e.d.  in ontvangst te nemen, maar bellen kan ook met: 
         B. Visser tel. 
401306  
T. Zijlstra tel. 402153 
 
elke laatste dinsdag van de maand. 
kleding inzamelen in: 
gebouw  ’t anker, verbindingsweg 1, zoutkamp 
 
 

Van uw wijkverpleegkundige (3) 
 
Wie beter eet, voelt zich sneller beter.  
Net was ik bij een mevrouw die een tijd in het ziekenhuis heeft gelegen 
vanwege een operatie. Ze is veel afgevallen en heeft nu wel weer zin in eten. 
Ze blijft echter moe en als we samen haar voedingspatroon doornemen, maak 
ik me toch wat ongerust. Mevrouw had altijd overgewicht, en is dus erg 
voorzichtig met vet en suiker. Ze vindt het dan ook niet zo erg dat ze is 
afgevallen. Maar voor haar verdere herstel heeft ze juist eten met voldoende 
energie nodig. 
Veel mensen die ziek zijn, hebben geen zin in eten. Terwijl juist door ziekte het 
lichaam meer voedingsstoffen en meer energie gebruikt. Ziek zijn is daarom 
topsport. Het risico op een slechte voedingstoestand en ondervoeding is groot. 
Hierdoor herstellen mensen langzamer en zijn vatbaarder voor bijvoorbeeld 
longontsteking.  
Als wijkverpleegkundige probeer ik mensen hierop te wijzen. Sinds een jaar 
heb ik een eenvoudige test waarmee ik de voedingstoestand kan meten. Na het 
afnemen van deze test kan ik zelf advies geven of doorverwijzen naar onze 
diëtist. 
Met deze mevrouw heb ik de test gedaan, en daarna besproken wat voor haar 
goede voeding is. Zo kan ze gerust haar brood weer besmeren met roomboter, 
volle melk drinken en eens een extra tussendoortje nemen. Ze zal zich beter 
gaan voelen, omdat ze genoeg energie via haar voedsel inneemt. Vaak zijn 
namelijk juist de voedingsmiddelen waarvan u het niet verwacht hard nodig! 
Wilt u ook zo’n gesprek met mij of met één van mijn collega’s, bel dan naar ons 
KlantenContactCentrum (0900-8615). 
 
Met vriendelijke groet, de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen. 
 
 

Jeugdgezondheidszorg 
 
De Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar te Zoutkamp (o.a. consultatiebureau) 
heeft onlangs zijn bureau verplaatst van Zoutkamp naar Ulrum. Tevens is er 
kortgeleden een inloopspreekuur gestart in Ulrum aan de Leerweg 50, elke 
maandag van 8.45 tot 9.15 uur (behalve schoolvakanties). Ouders kunnen 
aldaar terecht met vragen over voeding, opvoeding en verzorging van hun kind. 
De peuterspeelzaal Zoutkamp en de Jeugdgezondheidszorg Zoutkamp willen 
ook starten met een inloopspreekuur in het dorp zelf. Dit zal eens per drie 
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maanden plaats vinden. Ouders van kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar kunnen 
terecht voor allerhande vragen over hun kind. Er zal een wijkverpleegkundige 
JGZ aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. 
Datum eerste inloopspreekuur: 10 mei 2005. Tijdstip: 11.00- 11.30 uur.  
Plaats: peuterspeelzaal "Pinokkio", Wilhelminastraat 1, Zoutkamp. 
 
 

Mooi Zoutkamp - 18 Juni 2005 
 
Op initiatief van de Provincie en Gemeente de Marne en met ondersteuning van 
het idee uit diverse gelederen binnen Zoutkamp kunnen we ‘s middags en ‘s 
avonds genieten van een culturele manifestatie, georganiseerd door Alkema 
produkties, met als naam Mooi Zoutkamp. Een van de achtergronden van dit 
gebeuren is om Zoutkamp meer bekendheid te geven. Vorig jaar werd een 
dergelijk manifestatie gehouden in Thesinge. 
Er komen meerdere podiums verspreid in het dorp met o.a. orkesten en/of 
dansgroepen en wat meer wordt ingeschakeld. Tevens kunnen we rekenen op 
een kleine braderie. Alkema produkties zal zodra een en ander in detail bekend 
is dit zeker aan ons melden,doch dat het doorgaat staat vast. 
Noteer deze datum alvast in Uw agenda. 
 
Cursus grimeren 
‘s Morgens voorafgaande aan de manifstatie wordt er een cursus grimeren 
georganiseerd voor degenen die dit willen leren of hun kennis op dit gebied 
willen uitbreiden. ‘t Kost niks, Alkema produkties verzorgt dit, dus doen!!!. 
Wil je je opgeven dan kan dat bij Ben van Maare (tel. 401739) of bij Oomke Bos 
(tel. 402610). 
 
Het Bestuur van Dorpsbelangen 
 
 

Nieuws van het 5 mei comité 
 
In het kader van 60 jaar bevrijding kunnen we op 5 mei (hemelvaartsdag) 
genieten van een prachtige optocht door de dorpen Ulrum, Vierhuizen, 
Zoutkamp, Niekerk en Houwerzijl. 
We hebben tot nu een twintigtal wagens dan wel eenheden ingeschreven. 
Tevens zal het aan muzikale begeleiding zeker niet ontbreken. 
Opstellen begint om 13.00 uur bij Asingahof in Ulrum. We vertrekken daar 
omstreeks 14.00 richting Vierhuizen als eerste bestemming. We hopen rond 
drie uur ‘s middags door Zoutkamp te rijden op weg naar Niekerk. 
Uiteraard zou het erg leuk zijn als in ieder geval langs de route door Zoutkamp 
(Woldringhstraat, Wilhelminastraat en Churchilweg) een heleboel vlaggen uit 
worden gehangen of wat voor versiering dan ook ter vergroting van de 
feestvreugde. 
We rekenen erop dat we omstreeks 16.00 uur terug zijn bij Neptunus in Ulrum 
voor de prijsuitreiking. Elk dorp heeft een jurylid geleverd, die gezamenlijk 
gaan bekijken wie voor de prijzen in aanmerking komen. 
Mochten er nog vragen zijn dan beantwoord ik die graag. 
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Namens Dorpsbelangen als lid van het 5-mei comite, Oomke Bos (tel.: 402610) 
 
 

Goed nieuws voor de jeugd van Zoutkamp over de Skatebaan 
 
Midden vorig jaar werd op het Gemeentehuis in Leens een groot aantal 
handtekeningen aangeboden door de Zoutkamper jeugd aan onze 
burgemeester in het bijzijn van onze voorzitter om een skatebaan in Zoutkamp 
te realiseren. 
Uiteraard is deze vraag ook binnen het Bestuur van Dorpsbelangen aan de orde 
geweest, doch een van de problemen was zoals zo vaak de financiering. 
Ondertussen ontvingen wij het legaat van wijlen Sieger Bol. Na overleg met de 
Gemeente die erg enthousiast reageerde op het plan om een skatebaan te 
realiseren werd afgelopen 11 april dit onderwerp besproken in de 
ledenvergadering van Dorpsbelangen, die het idee positief heeft ondersteund, 
althans om eens verder te gaan kijken naar de kosten en een geschikte plek. 
Er is nog niets beslist, doch van de zijde van de Gemeente kunnen we rekenen 
op een financiële ondersteuning en voor het zoeken van een geschikte lokatie 
in het dorp.  
De aanleg van een mooie skatebaan kunnen we qua kosten aanmerkelijk 
verlagen door zelfwerkzaamheid. Het zou bijzonder leuk zijn een aantal 
jongeren te betrekken bij de bouw van een eigen skatebaan, waar we tot in 
lengte van jaren trots op kunnen zijn. 
Om het plan verder gestalte te geven is ons voorstel de jeugd die hierover mee 
wil praten en eventueel aan mee wil werken zich te melden bij ons. We kunnen 
dan een afspraak maken om eens gezamenlijk te praten over wat we graag 
willen en wat niet. 
Natuurlijk zijn een aantal handige “oudere jongeren” die de handen uit de 
mouwen willen steken samen met de jeugd ook welkom. 
Geef je snel op, wat ons betreft gaan we de volgende week beginnen. 
 
Namens het Bestuur: Oomke Bos – penningmeester - Julianastraat 30 - tel. 
402610 
Je mag je ook opgeven bij onze voorzitter Ben van Maare - De Snik 32 - 
tel.401739 
 
 
 
 
 

Toneelvereniging Dukdalf   2004-2005 
 
Ja, we hebben alles weer achter de rug… 2 voorstellingen “thuis”, 1x Asingahof 
en 1x Neptunus Ulrum. En we kunnen wel weer stellen dat het allemaal goed is 
verlopen. 
De reacties waren lovend zoals dat heet en daar doen we het toch allemaal 
voor.Om u een gezellige avond te bezorgen en onszelf een avond zenuwslopend 
spelplezier! 
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Want toch na al die jaren is de plankenkoorts nog steeds aanwezig en vraag je 
je achter de coulissen  met ijskoude handen vertwijfeld af : wat doe ik mezelf 
weer aan?  Maar na het eindapplaus zijn we dat allemaal weer vergeten en 
willen we direct wel weer! 
In oktober begonnen de repetities; de eerste uitvoering  was op 19 februari 05.  
Daartussen lag een gezellig en ontspannen repetitieseizoen met tot wederzijds 
genoegen een nieuwe speler -Sjaak Muller- in onze gelederen. Even schrikken -
i.v.m.zijn werk viel Geert uit; gelukkig nam Jan Willem het direct van hem over, 
weer prettig geregeld.  
Na wat twijfel over het stuk – zou het goed aanslaan – kregen we er aldoende 
steeds meer plezier in en toen we allemaal in de kleren waren (vooral Jacob in 
zijn tutu) waren we overtuigd dat het goed zat. Onze regisseur heeft zich zoals 
ieder jaar wel weer een aantal malen door het haar gewroet en zijn 
gevleugelde uitspraak was niet van de lucht …. “leer’n,  leer’n,  leer’n”. Een 
steeds terugkerend proces! 
De twee thuisavonden waren (bijna) uitverkocht en uit de reacties van het 
publiek heeft iedereen zich wel weer vermaakt. Helaas waren er de eerste 
avond wat problemen met het geluid. Onze man Dolf was uitgeschakeld door 
ziekte. Hij had zich ‘s middags nog naar Zoutkamp gesleept en op zijn 
aanwijzigingen is door Geert en Paul de apparatuur opgezet. Henk Horneman 
als tijdelijk technicus aangesteld maar helaas tijdens de uitvoering is het iets 
misgegaan en als de deskundige er dan niet is ….Onze excuses , maar dit was 
overmacht!  
De eerste kennismaking met de nieuwe uitbater van ’t Reitdiep (“dei man” … 
hij heet Gert) was zeer plezierig zowel tijdens de uitvoeringen als ook tijdens 
onze repetities in de zaal. 
De opvoering in Asingahof op 10 maart was ook weer een groot succes; een vol 
zaaltje en een enthousiast publiek. Veel oud-zoutkampers waren weer van de 
partij. Het heeft altijd iets speciaals – doos met broodjes en een banaan mee, 
ontspannen sfeertje en een borrel met kaas en worst na afloop. 
De zaterdag daarop – 12 maart – op naar Neptunus. Na wat geworstel met de 
coulissen konden we van start (toch handig…. handige mannen) voor een bijna 
volle zaal. Ook hier weer enthousiaste reacties (op een enkele na bleek tijdens 
toiletbezoek van Willy) uit de zaal en van de organiserende VVV. Het 
enthousiastme is wederzijds want de verzorging is altijd prima. Met een 
uitnodiging voor volgend jaar in de zak zijn de spullen weer ingepakt in de 
diverse busjes en alles voor het volgend jaar weer opgeborgen in ons 
Toneellokaal aan de Wilhelminastraat 
Er moet ook achter de schermen veel werk worden verzet om een voorstelling 
tot stand te brengen, daarom willen we vooral Lies bedanken voor al het werk 
op de achtergrond ( verloting, affiches, programma’s, bloemen enz.), Barteld 
voor het schilderen van de coulissen, Geert voor allerlei hand en spandiensten, 
verzorgen van zieken en gewonden, Henk voor het  financiële en het “oppitjen” 
en alle anderen. 
Ook willen we de erven Bol bedanken voor het doneren van meubilair en klein 
huishoudelijk gebruiksartikelen aan onze vereniging. We hebben er dit jaar al 
dankbaar gebruik van gemaakt. 
We nodigen u alsvast uit voor de volgende uitvoering …. tot ziens! 
Namens Toneelvereniging Dukdalf 
Frieda Buitjes. 
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Zomer festiviteiten in Zoutkamp; 
 
Er zijn heel wat activiteiten rondom Zoutkamp deze zomer. 
Graag willen we u daarmee op de hoogte stellen. 
Omdat we ook uw steun en medewerking nodig hebben….. 
 
Op 18 juni komt er een cultureelfestiviteit in de trend van toneel, gedichten, 
voordrachten etc, etc, etc, .. 
Dit zal plaats vinden op verschillende locaties in Zoutkamp. 
 
We mogen ons zeer vereerd voelen dat dit geheel georganiseerde festijn in Zoutkamp 
plaats gaat vinden, we zijn daarvoor speciaal uitgekozen. 
Daarom vinden wij dat wij onze goede kant moeten laten zien…. door allemaal te vlaggen 
deze dag, zodat het er allemaal vrolijk uit gaat zien!!!!!! 
                 We rekenen op uw medewerking!!!! 
 

                             - Gronings welvaart - 

 
Er komt in de binnenhaven van 25 t/m 27 juli een groots scheep spektakel… 
Een groot deel van de schepen die naar Groninger Welvaart komen meert dan af in 
Zoutkamp. 
Allemaal verschillende schepen van zeiljachten tot kleine sleepbootjes, etc, etc…. 
(ongeveer 60 schepen) 
Het zal een hele gezellige boel worden…. Ook het visserijmuseum springt hier op in, en 
wel door een ouderwetse visafslag te houden…..er wordt vis gebakken, garnalen gepelt, 
netten geboet, vis gerookt….. 
Gezellige kraampjes, shantykoren komen zingen dus al met al …ouderwetse gezelligheid in 
de haven.  
 

                              AFSLAG ZOUTKAMP 
 
Een speciale dag voor onze eigen dorpsgenoten…. en wat te bieden voor de toerist!!! 
                                               Wat gaat er gebeuren…. 

Op het dorpsplein is het 13 augustus een gezellige boel, we hebben wat  kraampjes en 

een hapje 
van eigen Zoutkampse keuken………….met een muzikale omlijsting….???? 

Dit alles door de plaatselijke middenstand georganiseerd. De term afslag 
zoutkamp zal vaker gebruikt worden….. 

Al met al willen we nog niet te veel verklappen, maar het is de moeite waard een 
wandeling door het dorp te maken en aan te meren aan het dorpsplein!!!!!!!We hopen zo 
u een beetje op de hoogte hebben gebracht, 
               
                PAK UW AGENDA EN NOTEER VAST DEZE DATA, WE REKENEN OP EEN 
GESLAAGDE ZOMER!!!! 
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               Bij Yvonne Cosmetics 

  

 
Grote voorjaarsschoonmaak? 

Bij Yvonne Cosmetics vind u alles op het gebied van een grote poetsbeurt. U 
weet allen wellicht dat wij een schoonmaakmachine verhuren, waarmee u uw 
tapijt in no time weer opfrist en schoonmaakt. Vraag ernaar bij uw specialist, 
want wij hebben bijna alles in huis om elk vlekje weg te werken. De keus uit 
ons HG pakket is enorm. Er is voor bijna elk probleem wel een specialisme 
aanwezig. Veel moeite zal het niet meer kosten met HG, want die producten 
werken haast opzichzelf. 
  

Voordelige Pampers en Libero's (zolang de voorraad strekt.) 
Wij gaan bij onze groothandel over op een vaste lage prijzen systeem. Dit 
betekent dat verschillende merken in de toekomst omlaag gaan en dat geldt 
voor zowel A als B merken. Wat de luiers betreft gaan we over op Huggies 
omdat deze scherp gaan concurreren met de andere merken. Huggies gaan 
bij ons allemaal 10 Euro kosten  en om daarvoor plaats te maken ruimen wij 
onze Pampers op voor 12 Euro en de Libero's voor  
6 Euro. Dus kom zo snel mogelijk want op is op. 
Ook is er nog wat voorraad van de merken van der Hoog en van Guhl , wat 
er allemaal voor 50% korting uitgaat oa body crème, body scrub, body 
striae, body afslank. Ik hou dit nog ong. 1 week op de plank zodat u nog 
kunt profiteren voor de halve prijs en daarna stuur ik alles weg. 
  

Vaste Lage Prijzen systeem. 

Zoals ik hierboven al opmerkte gaan verschillende A merken in de toekomst 
bij ons omlaag zoals always, ob, aldays, nivea , axe , odorex, fa, unicura, 
sensodyne, oral b en dat zal zeker in de toekomst aangevuld worden . 
De meesten zijn vast al bekend met Sweet Care; een huidverzorginglijn 
voor baby's. Sweet Care komt nu ook met milde reinigingsdoekjes om make 
up te verwijderen en dat voor een lage prijs voor maar E 1,55. 
Kom dit product proberen en vergelijk prijs en kwaliteit 
  

Moederdag 

In week 18 voor moederdag kunt u bij ons alle geuren inkopen met  
15% korting. 
  

Mocht u verder nog advies nodig hebben; schroom dan niet en vraag gerust. 
groetjes Willem. 
 

 


