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Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

  

• Gemeenteraadsverkiezingen 

• Dorpsbelangen 

• Jeugdsoos 

• Visserijmuseum 
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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 
Esther v.d. Broek  Redactie 
Claudia de Boer  Redactie 
 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Johan Kamstra, Nelly Bolt en Enne 
Tammes. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 25 maart. Kopij voor dit nummer inleveren vóór 15 maart.   
Let op: met ingang van het seizoen 2005/2006 komt de schudzeef 6x per jaar uit.  
  
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 
 Esther v.d. Broek, Dorpsstraat 11, Zoutkamp 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 

 
Verschijningsdata Schudzeef 2006 
 
 
25 mrt. Copy inleveren voor 15 mrt. 
27 mei Copy inleveren voor 17 mei 
22 juli Copy inleveren voor 12 juli 
23 sept. Copy inleveren voor 13 sept. 

 

 
Agenda SV Zeester 2005/2006 
 
 
20 mei 2006 B.B. toernooi + afsluiting seizoen jeugd 
27 mei 2006 Internationaal damestoernooi 
8/9 juni 2006 Stratenvolleybal 
12 t/m 16 juni 
2006 Avondvierdaagse 
1/2 sept. 2006 75 jarig bestaan SV Zeester 

 
 

 
 

 

WORD LID OF 

DONATEUR VAN 

DE 

SPORTVERENIGING 
ZEESTER 

 

KOM EENS VOOR EEN PROEFLES 

OF -TRAINING. BEL 0595-441148. 
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VOORWOORD 
 
Voor deze gelegenheid maar weer eens een woordje vooraf. Ten eerste om alle lezers 
namens de redactie van dit blad een voorspoedig en gezond 2006 toe te wensen. 
En verder om wat veranderingen aan u mee te delen die wij de afgelopen maanden min of 
meer gedwongen hebben moeten doorvoeren. 
U zult het misschien al wel gemerkt hebben maar sinds september vorig jaar zijn wij 
begonnen de Schudzeef  in plaats van tien keer per jaar nog zes keer per jaar te laten 
verschijnen. Waarom in september zult u denken. Wel, september is de maand waarin met 
de adverteerders nieuwe afspraken worden gemaakt over het al of niet adverteren in het 
komende seizoen van september tot augustus, vandaar. Het minder vaak laten 
verschijnen van de Schudzeef heeft direct te maken met de aangeleverde copy. Of 
eigenlijk niet aangeleverde copy. Het is af en toe knap lastig om een krantje te maken 
waarin ook nog iets te lezen staat. 
 
Maar ondanks dat hebben wij toch gemeend de redactie te moeten uitbreiden met twee 
jonge en enthousiaste redactieleden. Een van de redenen daarvan is om de toch al niet 
overbezette club wat te versterken met wat  “nieuw bloed”. 
 Esther v/d Broek is de dochter van de beheerder van de nieuwe jachthaven Zij is 
werkzaam als receptioniste, boekhouder, beheerder van de tagrijn 
(scheepsbenodigdheden-winkel) en doet daar nog duizend en een andere dingen. En 
Claudia de Boer is echtgenoot van de schipper v/d reddingsboot/ bootsman van de 
”Waddenzee”. Claudia is huismoeder, ook een respectabel beroep. 
 
Een andere, maar wel daarmee samenhangende reden is dat een van onze redactieleden 
de redactie heeft verlaten. We hebben het nu over Sjoerd Moes, inmiddels woonachtig 
”ïen stad”. De verhuizing naar Groningen en blijvende andere bezigheden in het 
verenigingsleven in Zoutkamp hebben hem doen besluiten zijn lidmaatschap van de 
redactie van de Schudzeef op te zeggen.  
Dat lidmaatschap begon in september 1992 en duurde in eerste instantie tot februari 1994. 
Daarna ging het van september 1994 tot november 1996. De laatste periode als 
redactielid liep van augustus 1998 tot december 2005. Al met al een respectabele tijd 
waarin heel veel gebeurde. Wij wensen Sjoerd en zijn familie een bijzonder gelukkige tijd 
toe in hun nieuwe huis. 
 
De redactie.  
 

OUD PAPIER 
 
OPROEP van de papierverzamelaars aan alle inwoners van Zoutkamp en omgeving: 
Iedereen heeft van de gemeente een folder in de brievenbus gekregen over het z.g. Diftar 
project van de gemeente de Marne. Dit houdt in dat u per 1 juli moet betalen per 
aangeleverde container.  
Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds oud papier in de grijze container wordt gestopt. Dat 
is jammer, want u bent ruimte in de container kwijt en oud papier kunt u ook op een 
andere manier inleveren nl. door het een maand te verzamelen in een paar dozen, deze 
dicht doen en  op de laatste vrijdag van de maand bij de weg neer te zetten. Dan komen 
wij, zoals u waarschijnlijk wel weet, het bij u ophalen. Zo brengt het wat op voor onderhoud 
van de torenklok en het uurwerk. En u kunt een paar containers per jaar besparen! 
Dus mensen: geen papier meer in de grijze container, maar in de blauwe containers op 
“Beukema’s houk”. 

De papierlopers. 
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Collecte dierenbescherming zeer succesvol 
 
De collecte van de Dierenbescfherming (2t/m 8 oktober 2005) heeft in de provincie 
Groningen en Noord-Drenthe het respectabele bedrag van 67.140,- euro opgeleverd. Dit is 
ruim 7% meer dan vorig jaar. Het bedrag is bijeengebracht door ruim 1250 collectanten en 
door kids en van jeugdclub Kids for Animals, die in totaal 1374,38 hebben opgehaald. 
 
 

Mededeling ijsbaanvereniging “Eensgezindheid” 

 
Op Zaterdag 28 januari is er weer een klaverjas en sjoelavond voor leden en donateurs in 
de kantine van de ijsbaanvereninging. Aanvang 20.00 uur. 
Opgave is verplicht en kunt u doen bij: Jan Rienks: 06-48205130, Tako Bos: 06-51237964 
De inleg is 3,50 en iedereen heeft prijs. 
 

 

Nieuws vanuit Dorpsbelangen 
 
Hallo iedereen; allemaal nog een goed nieuwjaar, een goed weekend, een goede avond of 
een goede bekomst, als het misschien net na het eten is. We wensen elkaar vaak veel 
goeds toe in ons leven. De oliebollen hebben we allemaal weer achter de knopen en nu 
moeten we weer zorgen dat de kilo’s er weer een beetje af gaan. In deze tijd vlak na 
nieuwjaar moet ik altijd weer terugdenken aan vroeger toen ik heel vaak in de 
kerstvakantie bij mijn oma in Lutjegast logeerde. Mijn oma bakte meestal direct na kerst al 
emmers vol oliebollen. Ze hadden een behoorlijke ruime kelder/voorraadkast en die hele 
vloer stond vol met emmers oliebollen. Mijn opa zat ook in het bestuur van de ijsbaan en 
die lag schuin tegenover hun huis. Als hij dan weer thuiskwam gingen er altijd wel een 
paar mensen mee en die kregen een kop koffie, een borreltje en natuurlijk oliebollen. 
Meestal een week na oud en nieuw ging het dan om de laatsten en je kan het gek vinden 
of niet; soms vochten we erom.  
Even wat anders. Oud en nieuw is ieder jaar weer een fantastisch feest. We krijgen 
allemaal wel de nodige hapjes en drankjes en dan om 24.00 uur; is het zover. Champagne 
en we kunnen allemaal genieten van ons mooie vuurwerk. Maar de volgende ochtend 
kunnen sommigen er wel eens een kater van over houden. Niet alleen van de drank, maar 
ook van de rotzooi die er meestal blijft liggen na die tijd. Veel mensen ruimen het vaak wel 
even op, maar er blijft meestal ook heel veel liggen. Voor vele mensen is dit ook weer een 
doorn in het oog; ik ben er zelf nu ook een van. Vroeger, toen ik nog jonger was, liet ik het 
ook wel liggen en dacht je soms,”na mij de zondvloed”. Nu zal ik niet beweren dat ik een 
heilige ben, maar de laatste jaren doe ik wel beter mijn best om een voorbeeld te zijn voor 
mijn kinderen of voor anderen in mijn omgeving. Mijn moeder was ook altijd ontzettend 
netjes om het huis heen en dat krijg je dan als kind toch mee en komt alles gelukkig toch 
weer op zijn pootjes terecht. 
Nu zijn het vaak niet alleen de kinderen, die afval om zich heen laten slingeren. Kijk eens 
wat er allemaal uit de auto’s wordt gegooid en wie eens meegeweest is op zee, 
constateert dan dat er helemaal geen afvalbakken zijn geplaatst. Om een lang verhaal kort 
te maken, nu nog een keer, “Ruim je rommel op”. Ditzelfde geldt ook nog eens weer voor 
alle hondenbezitters. Het is soms bij de beesten af, terwijl die arme hond er niets aan kan 
doen, die weet niet beter. We krijgen nu weer een prachtig mooi dorp en laten we daar nu 
ook trots op zijn. 
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St. Maarten 
Wij willen u even laten weten dat er 120 kinderen zijn geweest met lichtjelopen. 
Het worden er elk jaar steeds weer wat meer. Een pluspunt voor de bevolkingsgroei zou ik 
maar zeggen. Misschien kunnen de jongeren  of eventuele ouders, die hun kleintjes 
begeleiden, een beetje om de oudere/eenzame mensen denken om daar eens langs te 
lopen. Onze oudere generatie geniet ja zo van de jeugd. 
 
St. Nicolaas 
Ook hier was weer volop animo om onze goed heilig man te komen begroeten. Sinterklaas 
is altijd weer heel blij om in Zoutkamp te zijn. Er waren ong. 130 kinderen aanwezig. 
We moeten wel even kwijt dat het wel erg rumoerig was achterin de zaal en dat zal zeker 
niet aan de kinderen hebben gelegen, want die hadden hun aandacht wel bij Sinterklaas. 
We hopen volgend jaar weer op een bezoek van Sinterklaas. 
Er is ondertussen weer een nieuwe commissie voor Sinterklaas opgericht om alle in’s en 
out’s te regelen. Deze bestaat uit de volgende personen: Tineke Wolters, Siena Sloot, 
Stieneke Dam en Jannie Bos. Mocht u ideeën of opmerkingen hebben, dan kunt u zich 
ook rechtstreeks tot hen wenden. 
 
Kerstmarkt (midwintermarkt) 
Het afgelopen jaar wil ik niet veel over zeggen; dat is geweest en we zullen ons weer op 
het komende jaar richten. We zijn van plan om dit jaar weer een kerstmarkt te organiseren, 
mits er voldoende medewerking komt om het geheel voor te 
bereiden/organiseren/versieren. We plaatsen nu nog eens een oproep voor een paar 
vrijwilligers om die dagen dan een handje te helpen. Ook voor de midwintermarkt willen we 
graag een aparte commissie oprichten, die ook weer helemaal op zichzelf kan draaien. 
Fred Bos en Willem Veenstra hebben zich inmiddels aangemeld. Wie wil ons komen 
versterken? 
 
Lichtweek 
We hebben vorig jaar afgesproken dat we de lichtweek om het jaar zouden organiseren. Bij 
ons gaan er stemmen op om dit jaar voor een goed georganiseerde midwintermarkt te 
kiezen en dan volgend jaar weer een lichtweek. Dus de lichtweek in 2007. Sommige 
buurtverenigingen vinden dit geen probleem. Eventuele reacties komen misschien nog in 
de volgende jaarvergadering. 
 
Ledental van Dorpsbelangen 
Als het puntje bij paaltje komt, dan doen wij iets verkeerd in onze vereniging. Ons ledental 
loopt heel gestaag wat achteruit en dat vinden wij wel zorgelijk. Thans is ons ledental ong. 
een 40%. Ondanks dat we in het verleden wel een oproep hebben geplaatst om meer leden 
te krijgen, krijgen wij daar weinig reactie op. Wij kiezen voor een vrijwillige opgave van onze 
dorpelingen. In andere dorpen is vaak iedereen lid of in ieder geval een veel hoger 
percentage dan bij ons. We hopen dat iedereen ons een warm hart wil toedragen en dat we 
ons ledental zeker kunnen verdubbelen. Opgave is mogelijk bij een van de bestuursleden. 
De laatste mogelijkheid is, dat we eventueel persoonlijk langs de deur kunnen komen.                                                                                                                                                                                                    
 
 Vriendelijke groet, Willem Veenstra (secretaris) 
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Hallo Zoutkampers, 
  
Wij, Henk Zijlstra en Rudmer Veenwijk, hebben eind 2005 met een aantal fractieleden van 
het CDA en de voorzitter van het bestuur afdeling De Marne een rondgang gemaakt langs 
delen van het dorp wat betrekking heeft op de structuurvisie Zoutkamp. 
We hebben een aantal punten op papier gezet waar binnenkort of in de nabije toekomst 
iets aan gedaan zal worden.  
Hieronder volgen de aandachtspunten waar over gesproken is. 
* Eventueel een leuning bij de trap tussen de Sluisweg en de Reitdiepskade.  

Deze leuning is inmiddels aangebracht. 
* Afvalopslag horeca Reitdiepskade. 

Onder de betonplaat is reeds ruimte gecreëerd voor de ondergrondse opslag, dus 
alle zichtbare containers gaan weg. 

* Wegopgang Hunsingoweg naar Sluisweg (lastig opstakel fietsers, rolstoelen, sterk 
afremmende auto's). 

  Deze wegopgang wordt aangepakt en t.z.t. veranderd. 
* Algemeen groen: Onderhoud van dijken en gracht. 

Dit zal voorlopig een discussiepunt blijven. 
* Hekwerk onderaan de dijk Hunsingoweg en Panserweg. 

Wordt nog vervangen. 
* Route van buitenhaven over de dijk naar het dorp (fietsgoot en begaanbare trap). 

Dit is een aandachtspunt maar er is nog niks concreets over gezegd. 
* Goede bewegwijzering naar diverse parkeermogelijkheden (kort en lang). 

Hier wordt aan gewerkt. 
* Dijkcoupures Havenstraat en Vishalstraat herstellen en event. balkhuisjes weer 

plaatsen. 
Geprobeerd wordt dit mee te nemen bij het opknappen van het Dorpsplein. 

* Lantaarnpalen in de Havenstraat (2 stuks, zijn nog niet authentiek).  
Ook deze beide lantaarns zullen met het Dorpsplein worden meegenomen. 

 
Dit waren de punten waar we het tijdens de rondgang over gehad hebben. Hebt u zelf nog 
ideeën of dingen die de aandacht vragen dan mag u dit doorbellen naar telefoonnummer 
407002 (Rudmer Veenwijk) of mailen naar r.veenwijk@hetnet.nl. 
Wij hopen hiermee een kleine stap in de goede richting te hebben gezet om de puntjes op 
de i te krijgen. 
Met deze "renovatie" moeten we weer heel wat decennia vooruit, dus nu we de kans 
krijgen moeten we die optimaal benutten. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Henk Zijlstra en Rudmer Veenwijk 
 

 
Historische gebeurtenis: 

hereniging van de beide Zoutkamper kerken 
 
Misschien heeft u op zondag 8 januari 2006 de versieringen rond de kerk en het luiden 
van de klokken opgemerkt. Nu valt er altijd wat te vieren in de kerk, maar deze keer was er 
wel iets heel bijzonders aan de hand! Per 1 januari 2006 kent Zoutkamp namelijk nog 
maar één kerk: de Protestantse Gemeente te Zoutkamp. Met een feestelijke fusiedienst 
hebben we op 8 januari stilgestaan bij het feit dat de Hervormde en de Gereformeerde 
kerkgemeenschappen nu officieel zijn samengevoegd.  
 



 Pagina 7 

Ruim 165 jaar heeft Zoutkamp twee kerkgemeenschappen gekend. Afgezien van 
verschillen in geloofsopvatting hebben beide kerken in deze lange tijdsperiode eigen 
tradities en gewoonten ontwikkeld. Bovendien werd er ‘gekerkt’ in verschillende 
kerkgebouwen. Omdat je je hecht aan bepaalde gewoonten, maar ook aan gebouwen 
(bijvoorbeeld omdat je er gedoopt of getrouwd bent), is het samenvoegen van de beide 
gemeenten een proces geweest waar ruim voldoende tijd voor uitgetrokken is.  
Dat proces is dan ook jaren geleden in gang gezet. Eerst werd er af en toe eens een 
gezamenlijke dienst gehouden, later vonden ook gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen 
plaats. In 2002 werd er een concrete stap gezet toen de beide kerken besloten om te 
federeren. Dat betekende dat in de praktijk alles gezamenlijk gebeurde, maar dat de beide 
kerken nog wel afzonderlijke rechtspersonen bleven. In een periode van vier jaar zijn de 
beide gemeenten zo aan elkaar gewend geraakt dat we met elkaar besloten hebben om 
ook ‘op papier’ samen te gaan.  
Met de ondertekening van de fusieovereenkomst op 30 december 2005 bij notaris Greven 
in Leens zijn de Hervormde en de Gereformeerde kerk te Zoutkamp opgeheven en zijn de 
beide gemeenten opgegaan in één nieuwe: de Protestantse Gemeente te Zoutkamp. 
Zoutkamp vervult hiermee een voortrekkersrol: wij zijn één van de eerste dorpen in de 
regio waar het fusieproces succesvol is afgerond. In de omringende dorpen is men helaas 
nog lang niet zover. Ezinge vormt hierop de enige uitzondering: daar is men een jaar 
geleden gefuseerd.  
In de toekomst zal de Protestantse Gemeente kerken in het nieuwe kerkgebouw op de 
hoek van de Siccamastraat en de Verbindingsweg. Voor het oude kerkgebouw aan de 
Kerkstraat wordt een passende bestemming gezocht. We zijn hierover met diverse partijen 
in gesprek. Tot die tijd blijven we de oude kerk natuurlijk gewoon gebruiken. 
 
Jaap Wieringa. 
 
 

Computercursus 

 
Begin februari starten wij weer met een computer cursus voor beginners. 
Wij geven les in kleine groepjes van maximaal 5 personen. 
De cursus bestaat uit 10 lessen en er is keuze in zowel middagen als avonden. 
Voor informatie en opgave kunt u bellen met: 

A. de Graaf, tel.: 401616 
  
 

Een verdronken geschiedenis 
 
Het leven aan onze Waddenkust heeft zich altijd gekenmerkt door de strijd tussen de 
mens en de zee. Vanaf het eerste begin dat deze gebieden bewoond waren, veroverden 
de mensen land op de zee maar zeker ook omgekeerd veroverde de zee land op de 
mensen. 
Dat betekent dat het huidige kustgebied en de Waddeneilanden  er vroeger heel anders 
heeft uitgezien en dat dit proces tot op de dag van vandaag nog doorgaat. We denken dan 
bijv aan Rottumeroog waarvan men denkt dat  dit eiland in de naaste toekomst in de Eems 
zal verdwijnen. 
Het verdwijnen van eilanden is op zich zelf dus  niets nieuws. Eeuwen geleden lagen ten 
oosten van Schiermonnikoog  vier eilanden die allen  in meer of mindere mate bewoond 
waren en op Rottumeroog na, zijn verdwenen. De namen van die andere eilanden waren 
Bosch, Korenzand en Heffezand. Ze moeten volgens een kaart uit 1585  aan de oostkant 
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van de oude Lauwers hebben gelegen . Men denkt dat dat ergens tussen de huidige 
oostpunt van Schiermonnikoog en Simonszand moet zijn geweest. 
Als herinnering  komen we in ieder geval op de huidige zeekaart de namen Boschgat, 
Boschwad en Boschplaat  in het gebied waar Bosch is verdwenen nog tegen. 
Bosch moet evenals Schiermonnikoog een duineneiland  zijn geweest en bestond verder 
uit stranden en kale vlaktes waar weinig begroeiing mogelijk was. Het economisch belang 
moet dan ook gering zijn geweest want een talrijke bevolking zou daar nooit een bestaan  
uit hebben kunnen halen. Wat de platen en eilanden wel interessant maakten, waren de 
strandgoederen. In de 16e eeuw was er al een druk scheepvaart verkeer. Vroege kaarten 
geven al zeilaanwijzingen om bijv veilig het gebied van de Lauwerszee  te bevaren. Je 
moet dan denken aan bakens en kerktorens die je bijv in lijn moet hebben om ergens 
veilig te komen. We weten echter ook uit de geschiedenis dat strandingen in het 
Waddengebied veel voor kwamen  en dat de strandeigenaar recht had op een groot 
gedeelte van de strandgoederen  bij verkoop. In 1546 was er bijv  een geschil tussen Luel 
Panser uit Vierhuizen en het klooster van Aduard, dat het strandrecht op het eiland Bosch 
opeiste. Het klooster had een opzichter op het eiland die er voor moest zorgen dat de 
opbrengst van de aangespoelde goederen  bij het klooster terecht kwam. Bronnen uit die 
tijd spreken dus vooral over strandgoederen ,eigenaren en conflicten  die dat met zich 
mee brachten. Rond 1600 gaat het snel bergafwaarts met Bosch, Korenzand en 
Heffezand. In die tijd komt de Lauwers door de oostwaartse wandeling van 
Schiermonnikoog  ten westen van dit eiland te liggen en slibt de oude Lauwers voor een 
groot gedeelte dicht. De Allerheiligenvloed van 1570 zal dit proces zeker versneld hebben. 
Langzamerhand moeten deze eilanden steeds vlakker geworden zijn, op het laatst een 
zandplaat die net als nu naar het zuidoosten wandelde en tenslotte geheel  verdween in 
de golven. Hoe dat in zijn werk gaat, maken wij misschien nog mee met Rottumeroog. 
Toch laat een verdwenen eiland de mens niet los. Zou er toch nog meer te ontdekken zijn 
? Zou er meer boven tafel komen als verschillende disciplines (historici, archeologen, 
geologen en biologen) en verschillende sectoren (wetenschappers, musea, en amateur-
historici )  samen werken en dat dan ook nog grens overstijgend want in dezelfde tijd dat 
Bosch verdwenen is gebeurde dat ook met het Duitse eiland Buise wat ongeveer gelegen 
moet hebben  tussen de Duitse eilanden Juist en Norderney.We hopen van wel. De 
samenwerking moet in ieder geval leiden naar een voor een groot publiek interessant 
verhaal over de opkomst en ondergang van beide eilanden waarbij naast publicaties,  in 
juni 2006 een expositie in het Museum het Hoogeland in Warffum zal worden gehouden 
over het verdwenen eiland Bosch. En nu een vraag aan de lezers.  
Al eeuwen wordt er door de kustbevolking gevist. Ook op plekken waar vroeger de 
verdwenen eilanden moeten hebben gelegen. Het is niet ondenkbaar dat er voorwerpen 
zijn opgevist die interessant kunnen zijn voor dit onderzoek Misschien kunnen mensen 
zich herinneren waar dat precies is geweest  Ik wil dan ook dit verhaal beeindigen met een 
oproep aan mensen die misschien  in het bezit zijn van voorwerpen of  informatie hebben 
die van belang kan zijn voor dit project dit te melden bij onderstaande personen. 
 
Namens het visserijmuseum Zoutkamp: 
Henk Rothe en Aart Loomeijer, deelnemers pilot verdronken geschiedenis Bosch-Buise 
 
Adressen: 
Henk Rothe, tel 050-3061569,  e-mail rothe@hetnet.nl 
Aart Loomeijer, tel 050-3131023,  e-mail a.loomeijer@tiscali.nl 
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Word "vriend" van het Visserijmuseum Zoutkamp 

• Het gebouw staat er sinds de tweede helft van de negentiende eeuw. 

• De ZK 4 ligt in het water sinds 1921. 
Help mee om dit unieke erfgoed te behouden en verder uit te bouwen. 

Steun het Visserijmuseum en de ZK 4. 
Voor minimaal 15 euro bent u lid van “Vrienden van het Visserijmuseum Zoutkamp”. 

U kunt dan het museum gratis bezoeken en ontvangt de Nieuwsbrief thuis. 
 
Naam: ...........................................................................................................................  
 
Adres: ...........................................................................................................................  
 
Woonplaats: ..................................................................................................................  
 
Tel: ................................................................................................................................  
Stuur dit formulier op naar:  
Visserijmuseum Zoutkamp, Reidiepskade 11, 9974 PJ Zoutkamp 
Of bel voor informatie met Sjoerd Moes tel.: 050 5777958 
Rekeningnummer: Rabobank Noordwest Groningen 31.60.24.422 
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(advertentie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Van uw wijkverpleegkundige (8) over thuis blijven wonen 

 
Ze zit met de kat op schoot in haar schommelstoel als ik binnenkom. ‘Goedemorgen meneer en 
mevrouw Bos, goedemorgen Moortje’, roep ik vrolijk. ‘Goedemorgen’ klinkt het. Ik ga bij haar zitten 
om haar benen te zwachtelen. Ondertussen vraag ik hoe het gaat. Mevrouw Bos zucht diep; ‘tja, ik 
red me nog wel, maar hoe moet het allemaal straks? De kinderen zijn heel lief voor ons, maar ze 
wonen zo ver weg en als ik straks geen boodschappen meer kan doen en niet meer voor mijn man 
kan zorgen.. ‘ Ze kijkt eens naar haar man, die in de stoel blij voor zich uit zit te kijken. Meneer Bos 
heeft dementie en heeft vandaag zo te zien een goede dag.  
‘Waar bent u dan bang voor’ vraag ik, want ik heb geleerd nu niet te snel in te vullen.  
‘Nou, ik wil zo graag hier blijven wonen, maar als ik zo snel achteruit ga als de laatste tijd dan 
moeten we denk ik toch maar verhuizen’. Ik hoor aan haar stem dat ze graag gerustgesteld zou 
willen worden. ‘En als u nu hulp zou kunnen krijgen bij het huishouden en bij de verzorging van uw 
man?’  
Ik weet dat ze het niet snel uit handen zal geven, maar mevrouw Bos heeft al zoveel te doen. En 
het ging de laatste tijd niet zo goed met haar, ze was benauwd en had geen energie. We hebben 
de hulp daarom toen wat uitgebreid, wat meer uren huishoudelijke hulp en één van de kinderen 
kwam de diepvries vullen met lekkere maaltijden. Ik zie nog wel een paar mogelijkheden om 
mevrouw wat meer rust te geven: hulp bieden bij de zorg voor haar man, maaltijden aan huis en 
misschien kan meneer Bos eens een middagje weg met een vrijwilliger…Met alle mogelijkheden 
die er zijn kunnen meneer en mevrouw Bos nog héél lang zelfstandig thuis wonen. We spreken af 
dat ik overmorgen terugkom om het allemaal eens rustig door te nemen. Want de volgende cliënt 
wacht alweer op mij.  
‘Tot ziens’ zeg ik en ik zit alweer op de fiets, naar de volgende cliënt.  
Wilt u ook een gesprek over wat Thuiszorg Groningen u en uw familie kan bieden, bel dan met ons 
Klantencontactcentrum 0900-8615 (lokaal tarief). 
 
Met vriendelijke groet, de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen 

 
 

 

Een complete vers bereide maaltijd bij u thuis bezorgd 

Vanaf € 5,= 
Warm of gekoeld (magnetron klaar) 

Tafeltje Dekje De Marne 

 

Uw wasgoed volledig verzorgd             
Gewassen en gestreken 

Vanaf € 1,22 per kilo 

Tegen een kleine vergoeding wordt uw wasgoed thuis opgehaald en bezorgd. 

 

Voor aanmelding en informatie: 

Woonzorgcentra  Asingahof (0595 401252) en 

Olde Heem (0595 487777)  
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Van uw wijkverpleegkundige (9) over personenalarmering 

 
Het is warm in de kamer bij mijn moeder. Bas van twee vindt het wel prima, hij zit gezellig bij zijn 
oma op schoot. Opeens klinkt het ‘dag mevrouw de Graaf, wat kan ik voor u doen?’  
Mama veert op ‘hé, wie is dat nou?’ Ik lach en roep ‘met mevrouw de Graaf is alles goed hoor, mijn 
zoontje drukte op de knop’. Mama is ondertussen alweer met Bas aan het spelen.  
Sinds kort heeft mijn moeder personenalarmering, maar ik twijfel of de uitleg goed tot haar is 
doorgedrongen. ‘Mama, Bas had op het knopje om je hals gedrukt en daarop reageren ze bij 
Thuiszorg Groningen’. Dat dringt door, want dat is een bekende naam. Mama glimlacht, ‘Oh daar 
ben ik zo blij mee, al die meiden die hier komen en mij helpen….’ Ik leg nog maar eens uit ‘ja en 
mama, als u nou gevallen bent of u voelt zich niet helemaal lekker, dan kunt u op die knop 
drukken, dan kom ik of de buurvrouw naar u toe.’ Ik hoop maar dat ze eraan denkt, mocht het ooit 
zover komen…. 
Mama is nog niet zo lang alleen en het huis is groot. Ik ga heel vaak even langs maar ze is ook wel 
alleen thuis. Dus heeft ze sinds kort personenalarmering. Een geruststellend idee. Als er wat is, 
kan ze op de knop drukken en gaat er een alarm bij de zorgcentrale van Thuiszorg Groningen. De 
mensen van de zorgcentrale bellen mij als dochter of de buurvrouw en dan kijken we of alles goed 
is. Als de centrale ons niet kan bereiken, komt er iemand van Thuiszorg Groningen. Dit kost wat 
meer per maand, maar Thuiszorg Groningen is altijd bereikbaar en die extra zekerheid geeft een 
veilig gevoel. 
Veel ouderen, mensen met een handicap of chronisch zieken hebben al personenalarmering. Dit 
geeft een veilig gevoel. Hierdoor kunnen mensen langer in hun eigen huis blijven wonen. Wilt u 
ook personenalarmering of meer informatie? Bel dan met het klantencontactcentrum van 
Thuiszorg Groningen 0900-8615 (lokaal tarief). 
 
Met vriendelijke groet, de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen 
 
 

Opleiding Vaarbewijzen en Marifoon 

 
We beginnen 24 januari a.s. weer met de opleidingen: 

• Vaarbewijs I 

• Vaarbewijs II- AV (aanvullend) 

• Marifoon-Basis 

• Marcom-B 
De bedoeling is eind maart af te ronden voor de examens op 1 april of  20 mei. 
De avonden worden in tegenstelling tot voorgaande jaren gehouden in De Babbelaar. In het 
museum wordt namelijk hard gewerkt aan allerlei zaken. Daarom is het minder geschikt om daar 
nu les te geven. Je kunt je nog aanmelden! 
De opbrengst gaat naar het museum!!! 
 
Oomke Bos, tel.: 402610 
 
 

Excursie Staatsbosbeheer 

 
Op zaterdag 28 januari, zondag 12 februari en zaterdag 18 februari organiseerd staatsbosbeheer 
de excursie ROOFVOGELS. De tocht begint om 10.00 uur en kost voor volwassenen €3,= en voor 
kinderen tot 12 jaar €1,=. Startlokatie is de Bosschuur ( kantoor Staatsbosbeheer)  
Opgave telefonisch op werkdagen (09.00-12.00 uur) 0519-345145 of Mailen naar 
s.schulding@staatsbosbeheer.nl
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Nieuws van obs Solte Campe 

 
Nieuwjaarsreceptie 
Maandag 9 januari 2006 was op onze school een nieuwjaarsreceptie. Er was voor de kinderen en 
de leerkrachten een bijeenkomst in de gemeenschapsruimte. Er werd getrakteerd op ‘champagne’ 
en de kinderen kregen een nieuwjaarsrolletje. Het was erg gezellig.  
 
Meespeelmiddag 
Maandag 6 februari is er een meespeelmiddag, van 14.00 tot 15.15 uur. We bieden alle 3-jarigen 
van Zoutkamp en omgeving (en hun ouders) de gelegenheid om kennis te maken met de 
basisschool. De peuters mogen spelen in groep 1,2 en de ouders kunnen daarbij zien hoe het gaat 
op school. Ook krijgen de ouders informatie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na 
afloop krijgt u een schoolgids mee. 
Ons adres is De Schuit 11 in Zoutkamp. Indien u deze middag verhinderd bent, kunt u een andere 
afspraak maken. Het telefoonnummer is 0595- 401566. 
 

 
Intocht Sinterklaas 

 
 

 

 
 

Meer foto’s van de intocht van Sinterklaas vindt u op www.zoutkamp.net
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Sinterklaaslopen 2005 

 
Het sinterklaaslopen 2005 heeft weer vele leuke creaties opgeleverd. Bij de kinderen was de 
opkomst geweldig. Dit maakte het voor de jury erg moeilijk om de prijzen toe te kennen. De jury 
besloot daarom om de prijzen 1 t/m 3 toe te kennen. De deelnemers 4 t/m 49 konden via een loot-
systeem een prijs kiezen. Overigens was er voor iedereen een prijs beschikbaar. 

1e prijs - de dode mus 
(Jelte Toxopeus, Tim Knol, Nick Knol, Dirk Lukkien, Reiny Toxopeus en  
Koen Lukkien) 
2e prijs - Vogelpest (Sandra en Mandy Mosk) 
3e prijs - Prinses (Asia Oosterkamp) 

Ook bij de oudere jeugd ‘s avonds hadden velen zich prachtig uitgedost. Hier werden de prijzen als 
volgt toegekend door de jury: 

1. ambulance 
2. dukdalf 
3. heymans 
4. gat in de dijk 
5. 25 jaar schudzeef 
6. umcg zorgstelsel 
7. marsmannetjes 
8. zeester-spelweek 
9. de toekomst 
10. zwartjes 

Helaas waren er tijdens de prijsuitreiking een aantal prijswinnaars niet aanwezig en werden de 
prijzen doorgeschoven naar diegenen die wel aanwezig waren. 
Dit alles vindt nog steeds plaats dankzij ondernemers die hieraan hun steentje willen bijdragen 
d.m.v. cadeaus, geld en cadeaubonnen Zij stimuleren zo kinderen en volwassenen om dit 
traditionele feest in stand te houden. Het is ieder jaar weer een puzzel om het iedereen naar de zin 
te maken. We willen de sponsoren van dit feest dan ook hartelijk bedanken. Deelgenomen 
hebben: 
Heiploeg, pizzeria l’Ancora, de bakker, Dommel, Haarmode Zoutkamp, Vishandel Van der Heide, 
Lakeside, De Zeearend, Kapsalon Hair2Hair, Meermarkt, Palingrokerij Postma, de Roussant, 
Veenwijk, Volbeda, Yvonne Cosmetics, Zijlstra, ZK 86, Cafe het Veuronder, Gruno, Weerstation 
Zoutkamp, Pruim, Knol Geluid Leens, Kapsalon Trendy, de ijsbaanvereniging en Dorpsbelangen 
Zoutkamp. 
Uiteraard ook dank aan Gert Venema van HCR ’t Reitdiep voor het beschikbaar stellen van de 
ruimte. 
Mochten er voor het komende jaar sponsoren zijn die ook graag hun steentje bij willen dragen dan 
zijn die van harte welkom. 
 
De organisatie sinterklaaslopen 2005  
 
 

Gevonden 

Gevonden in een witte plastic tas in de buurt van het gymlokaal: 
 

2  lange  broeken  (jeans) 
 

Gewassen en gestreken af te halen bij fam. W. Nienhuis, De Schans 32. 
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Qu’Appelle, 28 december 2005 
 

Hallo inwoners van Zoutkamp, 
 

Na een poos niets te hebben gehoord, hier toch even weer een klein verhaaltje van mij. Ik zal eerst 
even uitleggen waarom ik niets heb geschreven voor “de Schudzeef”, niet omdat ik er geen zin in 
had. Het was meer omdat ik afgelopen winter niet helemaal 100% was. Ik heb een paar dagen in 
het ziekenhuis gelegen. 
Afgelopen voorjaar zijn we ons eigen bedrijf begonnen, een market garden (tuinderij) en een kleine 
kas voor bedding plants, hanging baskets enz. We hadden een nat voorjaar, veel regen en veel te 
koud voor de tijd van het jaar, dus we waren aan het zaaien en poten in de stromende regen. We 
hebben 12000 aardbeiplanten gepoot 
 (handmatig) en je kunt wel na gaan, na veel regen komt zonneschijn en groeien de onkruiden ook 
geweldig. We hadden zoveel werk, dat we eigenlijk een beetje geleefd werden en geen tijd hadden 
om andere dingen te doen. Nu is het allemaal een beetje rustiger en zijn we beter voorbereid op 
het komend seizoen. We hebben inmiddels al een grotere greenhouse (kas) gebouwd en de 
zaailingen en alles is al besteld voor het komend voorjaar. 
Zo, dat was dat. Ik probeer nu de draad weer een beetje op te pakken om weer iets voor de 
Schudzeef te schrijven. 
Zoals jullie al konden lezen, zijn we voor onszelf begonnen met een marketgarden. We wonen hier 
aan de Highway #1 en het is makkelijk voor de mensen om hier in de yard te stoppen. Het is zoiets 
als “Wiepie’s Groeteschuur”. We hebben een gebouwtje in onze yard omgebouwd tot een winkeltje 
en daar verkopen we de groentes en ik heb er een klein hoekje “The Wooden shoe” en verkoop 
wat kadoartikelen. Kk verkoop geen groot assortiment Nederlandse produkten, het is maar een 
beetje (hagelslag, thee, erwtensoep, enz.) Er komen allerlei soorten mensen in de yard en zo 
langzamerhand ontdek je dat er toch vrij veel mensen wonen die van oorsprong uit Nederland 
komen, of op een of andere manier een relatie hebben met Nederland. Het is leuk hoe mensen 
reageren. 
De bewoners hier zijn niet gewend om veel groentes te eten, de meesten zijn groot gebracht met 
mashed potatoes en gravy en heel veel vlees. Er komen steeds meer commercials dat ze 
gezonder moeten eten. Het duurt een poosje voor mensen gaan veranderen. De meeste groente 
die we verkopen zijn aardappelen, mais, wortelen, erwten, tomaten, pumpkins, peppers en 
cucumbers. Het groeiseizoen is kort, dus je hebt het 2 maanden echt heel erg druk. 
Daarnaast hebben we ongeveer een halve ha. aardbeien. Afgelopen jaar hebben we ze gepoot en 
hadden we een behoorlijke opbrengst. Het probleem was alleen, dat we de mensen zelf niet wilden 
laten plukken, dus we moesten alle aardbeien ook nog zelf plukken, en wieden enz. enz. Het 
komend seizoen hebben we U-pick strawberries. Mensen kunnen dan zelf komen en een icecream 
pail vol plukken. Dat maakt het voor ons al een stuk makkelijker. 
We beginnen volgend jaar half maart met de zaailingen te verspenen. Om het verkoopseizoen iets 
langer te maken beginnen we in mei al met bedding plants te verkopen (perkplanten). Het is 
ontzettend leuk, maar ook ontzettend veel werk. We hebben contact met vele mensen en praten 
alleen maar Engels , dus dat is voor ons alleen maar goed. Ik merk soms dat ik moet denken, hoe 
was het ook alweer in het Nederlands. Mijn Grunnings is beter, dat verleer je niet weer. 
Afgelopen december zijn we 2 weken in Nederland geweest. Het was ontzettend leuk en 
ontzettend gezellig. Echte ouderwetse Hollandse gezelligheid. Je hebt hier wel gezelligheid, maar 
niet die gezelligheid. We hebben Sinterklaas gevierd en we hebben Canadese vrienden van ons, 
die nog nooit op vakantie waren geweest, Nederland laten zien. We hebben geprobeerd hun een 
beeld te geven, van het leven in Nederland. Ze vielen echt van de ene verbazing in de andere. ‘All 
those bikes and all those people…’, smalle wegen en zoveel verkeer. Iets wat we hier helemaal 
niet gewend zijn. We hebben een geweldige tijd gehad. Kersien en Jannie nogmaals bedankt voor 
jullie gastvrijheid. 
Ik heb een aantal mensen gesproken in Zoutkamp en we hebben een paar mensen bezocht. Niet 
allemaal, daar hadden we geen tijd voor. Hopelijk een volgende keer. Ik zie dat ik alweer een A 4 
vol heb en ik stop er weer mee. Een volgende keer meer. 
Voor iedereen een heel goed en gelukkig 2006 en tot een volgende keer. 
Tot n”Aandermoal mor weer! 
 
Tonni Rispens 
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Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek 
 

Aspe, Pieter - Casino (det.) 
Axelsson, Majgull - De vrouw die ik nooit was (psych.) 
Baantjer, A.C - De Cock en de dood van een kunstenaar (det.) 
Blake, Victoria - De tweelingbroer (det.) 
Child, Lee - Voltreffer (thril.) 
Coetzee, J.M. - Langzame man (psych.) 
Cookson, Catherine - Rosie 
Crais, Robert - De vergeten man (thril.) 
Eastman, Brian - En geen vogel zingt (det.) 
Edwardson, Ake - De hemel is een plek op aarde (det.) 
Grondal, Jens Christian - Piazza Bucarest  (psych.) 
Haig, Brian - Moordenaar van de president (thril. pol.) 
Hoffman, Alice - De ijskoningin (psych.) 
Irving, John - Tot ik jou vind (psych.) 
Jungstedt, Mari - Die je niet ziet (det.) 
Kelly, Leisha - Emma’s geschenk (fam. prot.) 
Koontz, Dean - Tijd van leven (thril.) 
Lee, Tanith - Schaduw van ijs (s.f.) 
Lewis, Beverly - Voltooid verleden (prot.) 
Ludlum, robert - De Lazarus vendetta (thril.) 
McKinley, Tamara - Onderstromen (fam.) 
Marai, Sandor - Kentering van een huwelijk 
Nickson, Mary - Het Venetiaanse huis (rom.) 
Paterson, James - De vierde seconde (thril.) 
Paxson, Diana - Marjon Bradley’s voorvaderen van Avalon (hist.) 
Richards, Emilie - Aurores orkaan (fam.) 
Saris, Leni - Vogelvlucht (verh.) 
Shreve, Anita - Een verloren liefde (thril.) 
Shreve, Anita - De vondeling (psych.) 
Slaughter, Karin - Trouweloos (thril.) 
Steel, Danielle - Tweede kans (rom.) 
Townsend, Sue - Adrian Mole en de massavernietigingswapens (hum.) 
Weldon, Fay - Gestrikt 
 

Informatieve boeken 
Essen, Ingrid van - Spaghetti met ballen 
Fisher, David - Schijngevecht 
Gaus, Martin - Een puppy in huis 
Kors, Margriet - Kleurrijke sieraden 
Margolis, Char - Innerlijke wijsheid 
Mevius, Johan - Speciale catalogus van Nederlandse munten van 1795 tot heden 
Schuylenburg - Dekker, Jannie van - Speels lucido 
 
 

Bedankje 
 
Gaarne wil ik langs deze weg alle Zoutkampers bedanken voor de vele bezoeken, kaarten, enz., 
die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. 
 
Reina Rutgers-Benes
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Hallo beste lezers van de schudzeef we wensen iedereen nog een heel voorspoedig 2006! 

Regina en Marianne, `t Bakkertje 
  

`t  Bakkertje 

uw warme Bakker 

  

in de bakkerij/croissanterie aan de sluisweg 2/c in Zoutkamp 

kunt u terecht voor vers brood, lekkere belegde broodjes en croissants, 

maar ook voor gebak en andere lekkernijen! 

O,ja dat waren we bijna vergeten ...... `t  Bakkertje heeft nu ook een 

sfeervol hoekje in de winkel met verse snijboeketten en bloembakjes. 

ook kunt u bij ons voor speciale gelegheden bloemen bestellen. 

verras een speciaal persoon met een boeket of een ontbijtservice een 

verjaardag een pensioen een huwelijksverjaardag valentijn of gewoon 

zomaar. en wat dacht u van een geboortepakket, maar ook voor rouw 

en trouwerk kan u bij ons terecht. 

  

  

tot ziens bij `t  Bakkertje we zijn van maandag tot zaterdag geopend. 

u bent van harte welkom. 

  

sluisweg 2/c  

9974 RJ Zoutkamp 

tel: 06-45140293 of  06-13546788 

prive: 0595-572562 
 

26 januari dorpsvergadering voor jeugdsoos 
 

Dorpsbelangen Zoutkamp en het nieuwe jeugdsoosbestuur hebben de handen ineen 
geslagen. Na overleg samen met het jongerenwerk is besloten om te proberen de herstart 
van de jeugdsoos een groot succes te maken. Het nieuwe jeugdsoosbestuur kan hierbij de 
nodige hulp gebruiken. Dorpsbelangen roept daarom een dorpsvergadering bijeen op 
maandag 26 januari in het Reitdiep om zowel jongeren als ouderen bijeen te krijgen die 
mee willen denken over de jeugdsoos. De jeugdsoos maakt nu een herstart. Een 
aannemer is bezig de jeugdsoos te verbouwen. Zodra hij klaar is moet de jeugdsoos een 
aantal zaken zelf afmaken. Zoals het aanbrengen van isolatie, tegelen enz. Secretaris 
Hink Horneman: Er zijn al de nodige vrijwilligers maar we kunnen nog heel goed een 
aantal mensen gebruiken, ook voor ons bestuur zoeken we nog extra mensen en dat 
mogen gerust ouderen zijn. De nieuwe start moet voor iedereen een succes worden. 
Aldus de secretaris. Het jonge bestuur kan extra ervaring goed gebruiken. Ook zal 
geprobeerd worden om van alle leeftijdsgroepen jeugd mensen in het bestuur te krijgen. 
Het bestuur is blij met de steun van Dorpsbelangen en jongerenwerk. Helemaal na de 
lange sluiting van de jeugdsoos is het goed om met het dorp nieuwe ideeen te bespreken 
en uit te werken aldus dorpsbelangen en het jeugdsoosbestuur. Ben van Maare, de 
voorzitter van Dorpsbelangen zal de vergadering voorzitten. 
MAANDAG 26 JANUARI 20:00 UUR IN HET REITDIEP VERGADERING VOOR 
JONGEREN EN OUDEREN OVER DE TOEKOMST VAN JEUGDSOOS ZOUTKAMP 
KOMT ALLEN !!! 
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Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp en de jeugdsoos roept u op om allen 
op 26 januari naar de dorpsvergadering over de jeugdsoos te komen! 
 
 

Groenlinks-Marneland  
 
Op 7 maart 2006 worden in Nederland nieuwe gemeenteraden gekozen; de uitslag bepaalt welke 
partijen de nieuwe wethouders leveren.  
In De Marne is er ditmaal voor het eerst serieus kans op een links college. En als De Marne 
tegenwoordig iets nodig heeft, dan is het dát wel. 
 
Want: er is een krachtige GROENE politiek nodig. Ons bijzondere landschap is immers ‘kapitaal’, 
dat we kunnen inzetten op de markt van toerisme en recreatie. Deze markt wordt voor De Marne 
met de dag belangrijker nu landbouw en visserij qua economisch belang afnemen. Daarom 
moeten we veel beter dan vroeger op landschap, natuur en milieu gaan letten. 
Én er is een krachtige LINKSE politiek nodig. Want in 2006/2007 wordt de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning ingevoerd. De kern daarvan is dat zorg niet langer een recht is; het wordt een 
gunst. Ouderen, arbeidsongeschikten, gehandicapten: zij zullen de dupe worden als we daar 
samen niets tegen doen. 
 
Vecht daarom met ons mee, en zorg dat De Marne een links college krijgt. De beste manier om dat 
voor elkaar te krijgen, is GroenLinks aan een flink aantal raadszetels helpen. Doe daarom mee, en 
stem GROENLINKS! 
 
Meer weten? Kijk op www.groenlinks.nl/marneland. Of bel lijsttrekker Hans Fidom: 0595 571885.
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MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 
 
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten 

Café De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 401314 

Warme Bakker De Broodmand, Sluisweg 2c, tel.  

Dier, kado, hengelsport Dommel, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten 

Chin. Ind. Rest. Fon Shun, Spuistraat 24, tel. 402435 

Haarmode Zoutkamp, Sluisweg 2a, tel. 402659, 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, Julianastraat 25, tel.: 435565 

Meermarkt Bergstra, Dorpstraat 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 vrijdag 13.30-17.30 uur, 
zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur 

Peter Jongeling Montage, Lauwerstraat 2, tel. 06 53321966, e-mail: 
p.jongeling@planet.nl 

Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag 
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking 

Postkantoor, Dorpstraat 1 (Meermarkt Bergstra), tel 401382, iedere dag open 

Rederij Zoutkamp, Prins Bernardstraat 8, tel. 401052 

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) 

Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729 

Kapsalon Trendy, Churchillweg 9, tel. 401011, maandags gesloten 

Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393 

Café ‘t Veuronder, Dorpsplein 1a, Zoutkamp, 06 53611641 

Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, tel. 401957, zie VVV voor openingstijden 

Volbeda BOVAG Garagebedrijf, Stationstraat 4b, tel. 402410 

VVV Lauwersmeer-Oost, 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 

Zijlstra tweewieler- en kado-shop, Churchillweg 26, tel./fax 401374, dinsdags gesloten 
(m.u.v. het toeristenseizoen) 

Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten 

 


