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Slag om Zoutkamp
Het historische gegeven is dat Willem Lodewijk van Nassau met een leger in het najaar
van 1589 de schans ’De Soltkamp’ binnenviel om de Spanjaarden te verdrijven en de
belangrijkste toegang tot de stad Groningen, aan het Reitdiep in handen te krijgen. We
willen dit historisch gegeven omzetten in een groots festijn. Ten slotte hebben de
zoutkampers toendertijd heel wat moeten doormaken en er flink voor gevochten voor dat
wat zoutkamp nu is.
Er moet veel gerealiseerd worden voordat dit festijn kan plaatsvinden.
Zo proberen we op allerlei manieren tot een goed eindproduct te komen en vervolgens
mensen te benaderen die ons daarbij kunnen helpen. We zijn al een eind op weg. De
financiële kant blijft moeilijk, maar we zetten door. Maar we zijn uiteindelijk ook afhankelijk
van de enthousiaste en spontane medewerking van alle dorpsgenoten. Het is de
bedoeling dat iedereen zo veel mogelijk zich in het dorp begeeft in gepaste kledij. Hiervoor
zullen we t.z.t. voorbeelden van geven, het kan erg eenvoudig, tenslotte was men erg arm
in die tijd, veel stof had men niet om zich te kleden. (Jutte was een veelgezien kledingstof).
Naast de “dorpsbezoekers” zijn er enkele dorpsgenoten die de taak krijgen om een
speciale rol te vervullen samen met re-enactors (mensen die in hun vrije tijd leven als
toen), zullen zij “de slag om zoutkamp” ons doen laten beleven.
Het belangrijkste fragment, eenmalig uitgebeeld in de middag: zal vanaf het Zoutkamperril
de aanval van Graaf Willem Lodewijk beginnen. Op historische schepen komt een leger
aanvaren en komt aan land achter of bij het korte hoofd. Hier staat het Spaanse leger
klaar en wordt een aanval nagespeeld.
Naast dit imponerende slagwerk zullen er in het dorp allerlei scènes gespeeld worden.
Hierbij kan men denken aan een groepje bedelaars, acrobaten, marktkooplui, soldaten,
etc.
Zij allen beelden het leven in die tijd uit, op deze manier wordt men dan geconfronteerd
met met het dorpsleven in 1589.
Om het geheel leuk aan te kleden willen we graag her en der vlaggen laten wapperen.
Misschien heeft u een idee, en misschien vindt u het leuk om een ontwerp te maken. We
denken aan een bannier van 60 bij 100 cm. Het zou leuk zijn als wij hier spontaan reactie
op zouden krijgen.
U hoort nog van ons, Comité Slag om Zoutkamp.
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Spelweek 2006
De laatste vakantieweek….. traditioneel Spelweek! Na een wekenlange voorbereiding was
’t weer zover. Thema : Zee en Visserij. Weer veel deelnemers - zo’n 115 kinderen waren
van de partij. In optocht achter een vissersboot-kar ging het dinsdag’s richting sportveld.
Daar werd iedereen opgewacht door de Garnalenkoningin. Zij opende de Spelweek
helemaal in stijl en gaf het sein voor de ballonnenwedstijd door de eerste ballon de lucht in
te laten. We hopen dat zij de pumps weer schoon heeft gekregen, want ja ’t was een
beetje een vieze boel geworden door al de regen die de voorafgaande weken gevallen
was. Dat zijn we eigenlijk de laatste jaren ook niet meer gewend; altijd zon en droog. De
laarzen hebben dit jaar echter nog nooit zo vaak dienst gedaan!
Ondanks dat de weergoden ons een beetje in de steek hebben gelaten is het een
fantastische spelweek geworden! Een geweldige groep kinderen - geen gedoe onderling,
geen ongelukken (behalve wat spijker-mankementen), iedereen - kinderen en vrijwilligershadden een zonnig humeur, nou wat wil je nog meer!!?
Gelukkig hadden wij de tent en mochten we weer geheel belangeloos gebruik maken van
de kantine en de kleedkamers en dat was dit jaar echt nodig!
En wat hebben we allemaal gedaan: hutten/boten gebouwd, geknutseld, spelletjes,
goochelaar Simon, springkussen, survival, knackworst eten, beach-party, polonaise,
hamburgers eten, spooktocht, “slapen”in de gymzaal, ontbijten, Zeehondencreche,
Visafslag, patatje, veel ranja, koekjes en snoepjes, een ijsje, gekletst en gelachen!.En
vooral dat laatste is het allerbelangrijkste!!!!!!!!!
Een paar dingen even extra belicht: de kinder-verkoopmarkt: was ook weer zeer
geslaagd. Gelukkig brak na een druilerige regenperiode de zon door en kwamen er toch
veel ouders/grootouders en buurtgenoten een bezoek brengen en was het heel gezellig.
De kraampjes werden bemand door plichtsgetrouwe verkopers en verkoopsters, de
visbakkers waren er weer, garnalenpelsters (thema hè), poffertjes, rad van avontuur enz.
Er was een groot en leuk aanbod van knutselwerkjes. Bijna alles is verkocht en we zijn
zeeeeer blij met de geweldige opbrengst. Een mooi “nustai”voor het volgend jaar!
Het optreden van Goochelaar Simon uit Dokkum : in een woord geweldig! Zowel de
oudere kinderen als later de kleuters waren erg onder de indruk van zijn kunsten en
truckjes. Ook meekijkende ouders waren verbaasd: hou dut’er dat ??!! Hij bracht het ook
erg leuk-een goede greep!
Houdt ‘m wel in de gaten want Simon doet ook mee aan landelijke goochelwedstrijdendus wie weet een nieuwe Hans Klok!
Ook de “beach-party”was reuze gezellig. De tent was “beach”achtig aangekleed met
parasols en palmbomen . Door het ontbreken van de bijbehorende weersomstandigheden
waren de hoelarokjes en bikini’s afwezig. Alle bekende tophits kwamen voorbij. Een
optreden van Jan Smit met achtergrondkoortje (Brant ) was een daverend succes!
Kortom: ’t kon nait beter!
We willen iedereen – sponsoren in geld en natura, vrijwilligers, ouders/chauffeurs,
kantinebeheerders SV Zeester -die deze jubileum Spelweek tot een groot succes heeft
gemaakt van harte bedanken voor hun bijdrage : het was weer geweldig!!!!!!
Bedankt namens alle kinderen van Zoutkamp!
Spelleiding Spelweek Zoutkamp.
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Opnames “Restauration”
Op 31 augustus jl. zijn er in en rondom Vierhuizen tv-opnames gemaakt voor een nieuw
programma van de AVRO. Restauration is een programma over monumenten die gerestaureerd
moeten worden maar waar geen geld voor is. Het Noorden van Nederland wordt vertegenwoordigd
door het kerkje van Vierhuizen(1664).
We zijn 31 augustus ‘s ochtends met de Spec Mea en de LE 53 (de Maria Elizabeth) richting
het Lauwersmeer vertrokken. Vanaf dit schip zijn diverse opnames van Vierhuizen gemaakt met
Frits Sissing (Opsporing Verzocht, Dancing with stars)achter het roer. Terwijl we op de
Zoutkamperril voeren bedacht de regisseur dat het leuk zal zijn als de molen van Vierhuizen
draaide. Prompt werd er een belletje naar de molenaar gedaan en al snel gingen de wieken draaien.
Ook zijn er diverse luchtopnames gemaakt.
In iedere aflevering komen drie bouwwerken aan de orde. Woordvoerders van de projecten
krijgen de kans om hun project op een unieke manier te presenteren. Een vast team van een
historische architect en restaurateur onthult de verborgen geheimen van het pand om zo het
verleden weer tot leven te brengen. De kijker krijgt door computeranimaties ook te zien hoe het
gebouw weer in z’n oude glorie wordt hersteld.
In een afvalrace van 5 afleveringen waarbij de kijker het laatste woord heeft worden de
monumenten gepresenteerd. Op 17 december zal de finale plaatsvinden waarbij de 5 overgebleven
monumenten tegen elkaar strijden. De uiteindelijke winnaar krijgt van de Bank - Giro Loterij 1
miljoen Euro om te restaureren. De kijker heeft invloed op de uitslag door te bellen en te SMS-en.
Op 12 november komt de eerste aflevering op de buis, het kerkje van Vierhuizen bijt dan de spits
af.
.
Omdat deze bijzondere kerk het noorden vertegenwoordigd hopen we dat iedereen zijn
stem zal uitbrengen.

Tel. 402959
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Foto-impressie van de spelweek

Holland Casino doneert 1000 euro aan
visserijmuseum
Maandag 11 september kwam een drie man sterke
delegatie van het holland casino naar het visserijmuseum
om het bestuur een cheque t.w.v.1000 euro te
overhandigen. Dhr Schaaf van het casino vertelde dat in
het casino regelmatig geld wordt gevonden. Als men de
rechtmatige eigenaar van het gevonden geld niet kan
traceren, dan gaat dit geld in een 'potje'. Het geld uit dit
potje gaat dan naar een goed doel.Dit jaar was het
visserijmuseum uitgekozen.Op de vraag waarom nu het
visserijmuseum, gaven de casino de volgende reden:
Het visserijmuseum is reglmatig en altijd positief in het
nieuws.Voor het bestuur van het casino aanleiding om
het visserijmuseum een cheque van 1000 euro te overhandigen. Nadat de mensen van
het casino uitvoerig waren bedankt, werd er nog even gezellig koffie gedronken en kregen
de mensen nog een (gratis) rondleiding door het museum.
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Zeester 75 jaar
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 september jl. hebben we met ons allen de 75ste verjaardag
van de SV Zeester gevierd. Officieel is de SV Zeester op 28 augustus 1931 opgericht. We
kunnen er bijzonder trots op zijn dat we deze zeer respectabele leeftijd hebben bereikt.
Op vrijdagavond was er het officiële gedeelte. Waar bij er sprekers waren van de
Gemeente de Marne, de KNVB en de landelijke vereniging voor amateurclubs. Natuurlijk
keek ook onze voorzitter Rommie Dijkstrij nog even kort terug op de geschiedenis van de
vereniging.
Op zaterdag was de grote dag waarop er spelletjes waren georganiseerd voor jong en
oud. Ook was het de dag dat vele reünisten oude herinneringen met elkaar konden
ophalen. ’s Avonds werd het een en ander afgerond met een groot feest in de tent welke
hiervoor op het sportpark was neergezet. De band Juke Box zorgde voor een gezellig
feest. En Natuurlijk niet te vergeten de optredens van alle teams.
Uiteraard willen we iedereen bedanken voor zijn/haar komst. En natuurlijk willen we al die
vrijwilligers bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat deze 2 dagen geslaagd
genoemd kunnen worden.
Jan Willem Zwart

Country Line Dancing
In café Willibrord (Hoofdstraat 22 te Kloosterburen) starten binnenkort lessen country line
dancing.
De kosten bedragen voor kinderen 6 euro per 4 weken en voor volwassenen 10 euro per 4
weken.
De lessen voor kinderen (van 6-11 jaar) zijn van 14.00-15.30 uur.
De lessen voor volwassenen (vanaf 12 jaar) zijn van 20.00-22.00 uur.
De eerste les op 27 september is gratis!
Voor meer informatie kunt u het volgende nummer bellen: 0595 377472.

Achtergebleven spulletjes Spelweek
Er zijn enkele spullen achtergebleven tijdens de spelweek.:
1 roze badhanddoek
1 zaklamp
1 meisjes t-shirt grijs
1 horloge in hartvorm
Deze spulletjes liggen bij Astrid, tel. 402809.

Bedankje
Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik heb ontvangen
tijdens mijn verblijf in Loendershof.
Frouke Loonstra
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Zaterdag 4 november te Zoutkamp

in de Nieuwe kerk van Zoutkamp aanvang 20.00 uur
Medewerkenden:

- Chr. Zoutkamper vrouwenkoor
- Chr. Zoutkamper mannenkoor
- Sjaak de Wind, organist
- Jeljer Vlieg, pianist
- Jan Werkman, (pianist) bugel
- Mirna Faber, dirigent
- Wim Bos, dirigent
- Jaap Wierenga, presentatie

DORCAS Hulp Nederland
Het is bijna al weer zo ver….de nationale voedselaktie. 1 november is het Dankdag, dan is
het de bedoeling weer een voedselaktie te houden. Dorcas is druk bezig om alles weer zo
goed mogelijk te coördineren, want er is hulp nodig in de wereld.
Grote hongersnoden teisteren de gebieden waar oogsten mislukt zijn. Moeders die hun
kinderen geen eten kunnen geven. En dan te bedenken dat wij hier iets aan kunnen
doen!!!! Daarom een grote voedselaktie die nationaal van start gaat....
Het is zeer belangrijk te weten dat er veel mensen in de hele wereld zijn die echt honger
lijden. Over de hele wereld worden deze voedsel pakketen dan ook verspreid, en de
mensen zijn er ontzettend blij mee. Daarom wordt deze aktie zeer bij u aan bevolen. En
alle kleine beetjes helpen…. U vind de voedsellijstjes in de banken van de kerk, neem ze
mee…..!!!! Woensdag 1 november tussen 16.00 en 17.00 uur kunt u de pakketen
inleveren in beide kerken!!!!
Alvast hartelijk bedankt, de werkgroep Diakonie.

Stoetbomen
Maandagochtend 4 september, de eerste schooldag, hebben de leerlingen uit groep 3 van
OBS Solte Campe een stoetboom gekregen. Volgens het verhaal komen de takken van de
boom van wijsheid, die op de zolder van de school groeit en met het uitreiken van de
boom wordt de wens uitgesproken dat de kinderen net zo wijs worden als de meester of
juf.
Computercursus
Binnenkort 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
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Qu Appelle, 5 september 2006
Hallo lezers van de Schudzeef,
Bedankt voor de e-mail die ik ontvangen heb van een paar mensen in Zoutkamp en de
prachtige foto’s van Jan van der Veen. Het is mooi om eens wat te horen uit Zoutkamp. En
ik probeer altijd weer een mailtje terug te sturen. Terwijl ik dit schrijf is het buiten ongeveer
33 graden en het is al september. Het is hier al 3 maanden ontzettend heet, en geen
regen. Het tegenovergestelde van Nederland, waar het te nat en te koud is. Ze zijn hier al
een maand eerder aan het oogsten vanwege de droogte, alles verbrandt en is noodrijp.
Always something met het weer en nooit goed.
Wij klagen niet, want voor we het weten zitten we weer midden in de winter. Maar het is
overdag gewoon te heet om buiten te zijn. En ‘s avonds is het hier alweer vroeg donker,
dus dan kun je ook weinig doen.
Morgen moet ik naar de Farmersmarket in Regina, met gladiolen en zonnebloemen. De
laatste keer, denk ik, want de gladiolen zijn bijna op. En de zonnebloemen gaan ook snel
achteruit door de hitte. Ik krijg veel complimenten voor onze bloemen en de display. Mond
op mond is de beste reclame.
We zijn nu alweer plannen aan het maken voor het volgende jaar. Wat we anders willen
doen en waarmee we verder gaan. We zullen ook blij zijn als het seizoen over is, zodat
we even tot rust kunnen komen. Vooral als het zo heet is, vraagt het ontzettend veel van
je.
Zo langzamerhand krijgen we steeds meer bezoek van Nederlanders die hier in de jaren
‘50 zijn komen wonen. Ze horen dan via via dat wij Nederlander zijn en komen ons
opzoeken. Gisteren vroeg er iemand of wij ook Bintjes verbouwden. Het is wel leuk, maar
ook vreemd als je gewoonlijk Engels praat en er kom opeens iemand die zegt:
“Goedemorgen!” Je verwacht het niet. We proberen even Nederlands met elkaar te praten
en automatisch schakel je weer over op het Engels. Terwijl wij in huis en tegen elkaar altijd
Nederlands praten, maar tegen een vreemde lukt dat dan op een of andere manier niet.
Ik wil nog even vertellen, dat onze buren een hond hebben. Niets bijzonders, maar die
hond heet TURBO. En de hond van Mia en Jan-Willem heette ook Turbo. Dat is toch wel
toevallig. De hond is net zo vriendelijk als Turbo uit Zoutkamp en de buren zijn net zo
behulpzaam als Jan-Willem en Mia. Je kunt niet anders verwachten toch.
Eigenlijk heb ik niet zo heel veel nieuws. We zijn behoorlijk druk nog steeds alhoewel het
seizoen een beetje ten einde loopt. We klagen niet, het ging beter dan vorig jaar. We
waren zelf overal beter op berekend, zelfs op alle tegenslagen. Het is vallen en opstaan en
er niet bij blijven zitten.
Anton heeft een klein ongelukje gehad gisteren. Hij heeft een hapje uit zijn vinger en is dus
een poosje uit de roulatie. Hij klaagt nu steen en been dat het zo’n pijn doet. Hij heeft zich
geknipt in de vinger met een tag-cutter.
Philip is vanochtend weer vertrokken naar Wetaskewin. Hij was het weekend thuis en
vanochtend om half 6 ging zijn vliegtuig.
De scholen zijn hier weer begonnen. Bouwe rijdt weer op de schoolbus (tijdelijk) en de
bomen zijn alweer aan het verkleuren. Prachtige herfstkleuren. Indian summer noemen ze
het. Als je dat dan allemaal weer ziet dan denk je toch wel weer: “we wonen hier prachtig,
zo kunnen we in Nederland nooit wonen.” Zo dicht bij de natuur en zo vrij als een vogeltje.
Alles heeft z’n voor en nadelen
Tot n’ aandermoal mor weer. Ik denk dat we dan alweer in de winter zitten.
Tonni, e-mail: b.rispens@sasktel.net
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Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek vanaf 13 juli
Romans
Andrews, Virginia - Zwarte kat (thril.)
Beishuizen, Tineke - Wat doen we met Fred? (thril.)
Berg, Greetje van der - Het einde van later (fam.)
Campert, Remco - Het satijnen hart (psych.)
Canavan, Rtrudi - De opperheer (sf)
Claes, Catalijn - Steenzetters (fam.prot.)
Crusie, Jennifer - Laat mij maar even (rom.det.)
Deaver, Jeffrey - De hangende man (thril.
Elluis, DavidIn het gezelschap van leugenaars (thril.))
Enquist, Per Olov - Het record (psych)
Franke, Tess - De inwijding (thril.)
Fredriksson, Marinanne - De kracht van een vrouw
Indridason, Arnaldur - Koudegolf (thril.)
Kluun - De weduwnaar (psych.)
Lee, Tanith - Hel van ijs (sf)
Lynch, Sarah - Kate - Aan tafel met 3 engelen (rom.)
MacInerney, Monica - Familiebagage (fam.)
MacKinley, Tamara - Zomerstorm (fam.)
MacMahon, Kaharine - De dochter van de alchemist (hist.)
Meinema, Piet - Rondaom de Sint Vitus (fam.)
Mizee, Nicolien - En knielde voor hem neer (psych.)
Montefiore, Santa - de zigeunermadonna
Noble, E, izabeth - De Tenko Club
Peters, Karin - Raadsels rond een kind (fam.)
Roth, Philip - Alleman (psych)
Seymour, Gerald - Sluiproute (thril.)
Shreve, Anita - De verbintenis
Slaughter, Karin - Triptiek (thril.)
Terlouw, Jan en Sanne - De charmeur (det.)
Thijssen, Felix - Het diepe water (thril.)
Verlinden, roos - Ogenblauw (rom.)
Informatieve boeken
Bevrijd! Kleine grote herinneringen aan de bevrijding
Bakker, Sonja - Bereik je ideale gewicht
Borsato, Leontine - Ook moeder!
Guy, Lucinda - Breien voor kleine boefjes
Oefenboek Rijbewijs B
Theorieboek Rijbewijs B

Bedankje
26-8-2006 ---- 40 jaar getrouwd
Iedereen nog bedankt voor al die mooie kaarten, bloemen en andere geschenken.
Henk en Pia Kiel
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Bedankje
Ik wil graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes die ik mocht
ontvangen tijdens het verblijf in het ziekenhuis en het Zonnehuis en bij mijn thuiskomst
Hartelijk dank hiervoor.
mevr. Bij de Ley – de Vries
(advertentie)

Een complete vers bereide maaltijd bij u thuis bezorgd
Vanaf € 5,85
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)

Winnaars tekenwedstrijd
De winnaars (en enige inzenders) van de tekenwedstrijd van De Schudzeef zijn:
Sanne Jongeling, Lotte Jongeling, Henri Nienhuis, Jasper Nienhuis, Emma Bolt en Asia
Oosterkamp.
Vrouger komt nooit meer terug! – dail zeumtien
’t Is groode vakaansie, hè, hè, veurlobig ee’m nait noar schaul. Wie ging’n din mit ’n hail
kobbeltje eerabbels zuik’n bi Ide Poepke. ’s Mörg’ns veur dag en dauw op, fiets onner de
kont, ’n snibbeltje en ’n kaan kovvie mit ien fietstas, op weg noar ’t eerabbelveld achter ’t
zwaade wegje. Wie kreeg’n drei of vief cent per meeder oetbetoald en as je mit joen rieg
kloar waar’n kwam Piet Wiggers mit zien stok de baul’n opmeet’n. Je mos’n hom wel ien
de goat’n hol’n want anners kwam’n je meeders tekort. Ook bie boer Wierngoa ien
Stadspoller bie ’t Zieldje ging’n wie eerabbels zuik’n en blomboll’n pell’n. Boer Wierngoa
waas van Zoltkamp oet verhoest noar ’n boerderij bie ’t Zieldje en ien zien ploats kwam
boer Medemoa. Boer Medemoa kon sjoel’n as de beste en waas doar nait bie weg te
sloag’n. En as dat oafloop’n waas ging ik mit Bettie Tillemoa Fraislaand ien ook om
eerabbels te zuik’n. Wie kreeg’n din wat meer cent’n per meeder. Aal mit aal hemm’n wie
toch nait stil zeet’n. Op ’t hoamterrain stründe wie altied tuss’n de takkeboss’n, op zuik
noar vogelnusjes of om stiekum te rook’n. Moar dat waas nooit van laange duur want
Maart’n Benes mit zien hondje, hai haar doar zeker tauzicht op, zat ons op zien fiets aal
weer achternoa. Ien ’t begun heb ik aal vertelt hou stoer summige mins’n t haar’n om rond
te koo’m moar ’t pell’n van genoat’n het vanzulf hail wat gouds doan. Der is ook nog wel
ains stoakt om meer geld veur ’n kilo te krieg’n. Moar de gepelde genoat’n brocht’n wie
noar van der Ploeg woar Lukke aal kloar ston om ze te weeg’n. ’t Waas altied boter bij de
vis en gauw ee’m noar Thea Pot om ’n ons kees te hoal’n veur op brood.
Dani
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Op deze pagina ziet u een tweetal
foto’s van Jan van de Veen van het
heien van de eerste paal voor de
renovatie van het Dorpsplein.
Vanwege de wateroverlast kon
burgermeester Joan Stam niet in de
kraan komen en schreef in plaats
daarvan op de paal de woorden
‘eerste paal’ op.
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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 Het Bakkertje, Sluisweg 2c, tel. 06 45140293 of 06 13546788
Dier, kado, hengelsport Dommel, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
Chin. Ind. Rest. Peking, 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
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
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