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Kerstaktie voor de minima 
 
De Arme Kant (AK) van de Marne wil dit jaar weer een kerstaktie houden voor de minima. Twee 
jaar geleden heeft de AK Marne dat in de gemeente de Marne voor het eerst gedaan. Het is een 
succes geworden. Het jaar daarop werd er nog meer gebruik gemaakt van de actie. De AK de 
Marne heeft vorig jaar bij honderdvijftig adressen een kerstpakket bezorgd en voor elk kind onder 
de 18 in dat gezin nog eens extra 5 euro. Dat is gelukt door diverse bijdrages, waaronder de 
medewerking van de gemeente. We hopen dit jaar weer opnieuw de actie tot een succes te 
maken. 
Waarom ook alweer? 
In december krijgen veel mensen kerstpakketten e.d. Voor de minima zit dat er niet in. Vandaar dat 
in steeds meer plaatsen een december actie wordt gehouden. Ook dit jaar is de draagkracht voor 
mensen weer afgenomen. Iedereen merkt dat in zijn portemonnaie. Voor iemand op een minimum 
niveau wordt het steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. En meestal is het toch al 
moeilijk genoeg om in de normale levensbehoeften te voorzien. Het Nibud heeft al aangetoond dat 
voor een gezin met kinderen op een minimum niveau niet rond te komen is. Onlangs kwam uit een 
onderzoek dat er steeds meer mensen blijven hangen in deze uitzichtloze situatie. Vandaar dat wij 
u vragen ons te helpen bij deze actie. 
Om dit mogelijk te maken vormen wij weer een december-fonds, waaruit wij de minima een 
december presentje kunnen geven. Wij hopen dat het december fonds heel goed gevuld wordt. 
Uzelf kunt direct geld aan ons overmaken op nummer 3352.19.454 van Rabobank Noord West 
Groningen t.n.v. de vrienden van de Arme Kant van de Marne onder vermelding van “december 
fonds”. Belangstelling voor de AK of de kerstaktie bel dan gerust naar 441444 of 401578. 
 

Zoltkamper typen 
Hou Jaan aan te groode klompen kwam. 
Zien olle luu wazen moar gewone menschen.Voader haar`n rieksbetrekken bie woaterstoat.Dat 
klinkt wel wat veurnoam, moar as moand op haalfschaid kwam, waas aale veurnoamighaid ien`t 
hoeshollen zuik,benoam ien pottemenee en mos moeke d`r tegen kraben,om lesten te hoalen,wol 
ze aal vaast nait happen ien`t seloaris van komende moand. 
Ie konnen `t aan lutje Jan wel zain, dat `n rieksbetrekken gain vetpot waas, dou net zoo min as 
tegenswoordig. Moeke waas wel `n knap, redderig wiefke,moar joa,zie kon heur jongste van de 
zõs nait oetstoffaiern as `n rieke boerenzeun.Nou mout `k `r vot biezègen,dat jonges en wichter ien 
mien tied over `t aalgemain wel `n beetje aans aanbooid wàzen as tegenwoordig: `t jak en boksem, 
schoet en rokk`n, `t was aalns `n beetje plomper en boerscher, hong wat leeger,waas wat wieder 
en zakkeriger,zoodat ,aal waas `t ook `n oogeleke stof, `t lutje volk d`r toch vrij wat minner oadelijk 
oetzaag as nou.Dat vol bie Jan vanzulf dubbel op,want bie de aigenschappen van de moakelei 
kwam nog de twiefelachtighaid van de stof.Zien boksem aan hakken tou,waas steevast van 
onverslietboar Engelsch leer.On-ver-sliet-boar, dat waas duud`lk te zain: worde Jan `n moand of 
wat oller, boksem worde `n verdaipen laanger en den hongen hom de donkerder onnerenden van 
de piepen wèèr op klomp`n. 
`t Jak waas van ……..joa,woarvan? Wat veur goud `t ainlieks waas, ken `k joe muilek 
vertellen,moar as zien moeke mit de beste wil van de wereld de boudel nait meer annenkanner 
krammen kòn  en `t jong neudig wat neis hemmen mos, brocht Harto Markus oetredden. 
Hartog was`n doodeerliek jeudje oet stad, op`t haile Hoogelaand deur en deur bekend.Hai verkoft 
zoo wat van aalns: appelsienen en citrounen,goaren en baand, ketoen en linnen, galaanterieèn, 
Jeudenkouken en doadels en ook…….seldoatejakken. 
`t Waas net, of`r `t roeken kon,dat Jaan `n nei jak hemmen mos;den waas`r steevaast ien buurt 
mit`n stuk of wat seldoatejakken en ain `r van bleef bie Jaans moeke.Knoopen worden d`r 
ofsneden-dei kreeg Jaan-en moeke knipte d`r wàt kwiek `n mooie blauwe kièl oet veur heur lutje 
Jaanje.As`r kloar waas,kwam`r `n poar doagen ien provincieholt,om kleur wat stemmiger te 
moaken en…….`t leujong waas weer knap! 
Zundoags kreeg `r zien schounen aan,moar warreldaags laip `r net aas aale jonges, op klompen. 
Ston wàt knap en mit `n poar fiksche, dikke, aigenbraide sokken van Nassaugoaren aan,haar ie 
nooit last van kolle vouten ook. Dat leste veuraal waas hail wat weerd,want `t dòrp laag wel `n 
viefentwintig minuten van zien hoes of en doar mos `r toch hèn, noar schoul.As `t den kolt waas en 
weg  laag vol sneiproeksel,den deden klompen beter dainst as schounen. 



 Pagina 4 

Toch het `r `s midden ien winter  rais `n dag of wat op schounen doan. Hou dat zoo kwam? 
Luuster!  
`t Was ien Jannewoarie en `t vroor. 
`n Dag of wat teveuren  was `r `n hoop snei valen en dou  waas `t begunnen te vraizen. Da`s 
vanzulf `n mooie gelegenhaid om sliesterboanen te moaken.Doar deden jonges en wichter  den 
ook dik aan mit.Kat achter kat zag ie,veur en noa schoultied,haile slierten op `n prachtboan veur 
smederij: doar laag wèg wat hoog en stoef  d`r noast waas `n mooie glooiende roemte. 
`t ging doar zoo aìwig mooi,dat padie grooten d`r ook onmeugliek ofblièven konnen.Jaan haar ook 
goud mit doan, zoo goud,dat `t nait laank duurde of hai waas dwaars deur zien klompen hèn;zolen 
wazen raddikoal wegsliesterd. 
,,Joa”zee zien moeke,dou `r zoo thoes kwam. 
,,zes wel even noar Hielkje mouten om `n poar neien.Komt mie wel min oet,moar op hozevõddels 
kis toch ook nait noar schoul.Trek mõrn vroo dien schounen moar aan en hoal die `n poar neie 
klompen. 
,,Goud moeke,”zee Jaan, ,bie Hielkje hè ? ,,joa woar aans, denks, da`k die `n poar ien hannen 
stop`n loat bie Benaars of bie dei vrome patschieter van`n Joap Bakker? Nee heur, gais noar 
Hielkje ,doar kens oetzuiken.” 
Annerdoags stapte Jaan op schounen noar schoul. 
Aale jaises,wat kreeg `r doar kolle vout`n ien,en veurt sliestern wazen z`ook vast niks weerd.Wacht 
,even pebaiern! 
,,Wat nou ? vroug “rooie Haine, ,,wos op schounen sliestern,woarom hès gain klompen 
aaan,vent?”” 
,,Hai wordt zeker te veurnoam,”mainde Bode Eskes,,,kom jonges,zien schounen bennen nog nait 
oftrapt,……even oftrappen!” 
,,Stik, vent, `k heb gain klompen,mout noar Hielkje om neien.” 
,,Wat,noar Hielkje? Den mos ver loupen om bie heur te komen en ien heur winkel kens ook nait 
terecht,dei is sloten!” 
,,Sloten? Hou dat zoo ?” 
Dou vertelden ze `t hom: Hielkje was dood.Dou heur dochter vanmòrn opstoan waas,haar ze heur 
nait zain,kon ze heur naarns vienen. 
Zie haar roupen en schreeuwd,……gain antwoord.Moar dou ze op `t lèst ook op zoller keken haar, 
zaag ze heur moeke hangen aan ñ ènd touw,dat aan spienten vastmoakt waas. 
,,Op klompezoller?”vroug Jaan mit `n benauwd gezicht.,,Joa op klompezoller.” 
,,Lukst,”zee Haine, ,,èns nait op klompezoller,  achter `t lathek.” 
,,Dut niks,”mainde Bode, ,, den achter `t lathek, da`s toch ook op zoller en vlak bie dei, woar 
klompen leggen. Ien elks geval kregen ze mie d`r nait hèn om klompen. 
Nee, heur vast nait!” 
,,Woarom dat n`t ?”,,Voader zegt woar `n dooielucht aan zit, gait dei d`r nooit weer of.En 
boetendes,mout ie op dei zoller zit`n en……mout ze weerom komen…” 
Harregad, Jaan worde d`r beroerd van, moar om hom kerelachtig te hollen woagd `r te zèggen: 
,,Dat ken nait,zie is toch hailemoal dood!’’ 
,,Och vent,dat ken moar zòò! Wais wel, dat `t aan dis kaant van Paanser spoukt? Nou, dat bennen 
twei gaisten van menschen,dei doar bie `n deurbroak verdronk `n bennnen.” 
,,Joa heur,”verzekert Haine, en dou mien voader bleven is,het mien moeke hom nog `kwait n`t hou 
voak,zain.En ain van Riep Bols Bets wichter is lest nog deur `n liekstoatsie midden ien naacht `t 
laand ien slingerd en over sloot terecht komen. `t Waas zulde begraffenis,dei doar vleden joar 
laangs komen is.Dooien komen mainstieds weerom,as gaisten vanzulf”. 
Ziezoo,tongen bennen lòs over gaisten en spouken,over veurloop en noaloop en Jaan denkt `r 
vanzulf nait meer aan om zien bosschop te doun.Noa schoultied kwam `r begriepelk 
zunnerklompen weerom en vertelde `t haile ongeluk aan zien moeke. 
,,Nou zee dei, ,,den mos moarn poar doagen rieke meneer oethangen en op schounen noar schoul 
goan;zoo laank as winkel sloten is,kens t`r nait terecht.” 
Moar dou Hielkje goud en wel begroaven waas en moeke hom noar `t winkeltje stuurde,waas Jaan 
nait hailemoal rustig.Eerst haar d`r pebaaierd zien moeke d`r van te overtugen,dat schounen toch 
beter wazen as klompen:ie konnen d`r hàder ien loopen,zie wazen laang zoo sleetsch nait en `t 
leek ook veul mooier,moar `t hulp gain zier: hai mos d`r hèn om klompen. 
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Hai zaag hom aal veur teunbaank stoan en heurde `t aal:,,Goa moar even noar zoller en zuik die 
moar `n poar oet…. 
En op dei zulde zoller haar zai hongen,blauw  en stief….aan `n end touw….Wat haar Bode ook 
weer zègd van dooielucht en van….weerom komen,van veurloop en liekstoatsies,dei `s nachts 
rondreden…….Brr,hai huverde d`r van…..Hou onkwam `r toch aan dei dooiezoller!As `r moar ain 
mitkriegen kon,ain van zien schoulkameroaden:moar hou mos `r dat ienklaiden, en den nòg,zie 
zollen hom hartliek bedanken:Hielkje was net begroaven.Nee,hai zaag gain aaner oplòssen,as d`r 
moar driestwèg op of te levairen. 
Moar `n lèste kans wol `r nog woagen: veur schoultied snee dr oet`n wilgetoek `n moatholtje noar 
lengte van zien vouten,en doarmit ien buus ging `r oogenschienliek vol gouie moud moar ienwinnig 
bedrukt noar winkeldeur.Ringeling-ling-ling ! `t Was net, of dei bèl hail  aans klonk as vrouger; en 
waas `t donker, stil en doods veur teunbaank. Kwam vanzulf omdat `t winkelglaas deur aalns, wat 
`r veur laag,  gain licht genoag deurloaten kon, moar veur Jaans gevuil waas `r `n hail aaner 
oorzoak veur. 
Mit hail wat geschoef, gehoust en gebons op teunbaank,om moar `n beetje leven en geluud te 
moaken ien dei ainzoame stilte,raip `r `n poar moal ,,Vollek! “ 
Doar knarste deur van`t binhoes en mit zien moatstokje in hannen vroug `r aan `t wicht veur hom: 
,,Of ie mie even `n poar klompen geven wollen, zie mouten zòò groot wezen.” 
,, `n Stokje ?”zee `t wicht ,, da`s nait te rooien,goa zulf moar noa boven, kens wèg joa wel.” 
,,Nee, duurt zoo laang, `k mout vot noar schoul!”,,Nou geef den moar hier.: 
Zie naam `t mooi, blank ofkraabde toekje en wol net noar achteren loopen, dou……. 
,,Ringeling-ling-ling,”zee bèl en Jaan Everts Gratje kwaam er ien om bosschoppen. 
,,Joa, “zee `t wicht, nou mos toch zulf moar oetzuiken heur,`k ken `t nou nait wachten.” 
,,Dat verr……. Wief, docht Jaan,woarom komt ze nòu net; `k haar `t aal zoo mooi veurnkanner.” 
Bie teunbaank trok `r zien schounen oet,den hufde dat teminnend nait boven gebeuren, en dou d`r 
moar op òf: `n stainen gaang deur noar ledder. `t waas `r vochtig en kil en Jaan von,dat aalns noar 
`n dooie rook, zoo mof en schimmelig. 
Tree veur tree trok `r hom langzoam omhoog.Gelukkig,`t loek ston open, dat huf d`r nait mit kop 
omhoog te drukken.Stoande boven op ledder kon `r boudel op zoller overzain,moar hai kon `r nait 
tou komen zien oogen rond te loaten goan.Mit `n flinke stap waas `r boven en doar ston `r maank 
klompen. 
Ziezoo,nou huf d`r gauw moar even `n poar of wat aan te pazen en den as de duvel weer noar 
beneden. 
Moar `t waas net, of `r deur `n gehaime kracht aantrokken worde,om hom noar `t lathek  te draaien 
en te kieken wat doarachter waas.,,Kiek,”fluusterde `t aan zien oor, ,,kiek, doar op dei zoller,achter 
dei latten,doar het ze hongen;doar het ze sparteld en wrongen aan `t  touw: doar is ze op `t lèst 
blauw en opzwollen sturm. Kiek den toch,doar hemmen ze heur lòssneden en opvongen,dood en 
stief en dou hemmen ze heur hier laans droagen, hier over klompen hèn, noar ledder tou en zòò 
noar beneden. 
Boekend over klompen keek Jaan even onner aarms deur  achter hom ien `t gehaimzinnige 
tweiduuster aan anner kaant van `t latwaark.`t Locht scheen deur `n  gloazen paan,moar waas te 
zwak om aalns duudliek te loaten onnerschaiden.Ien houken stonnen en lagen overaal zakken en 
boalen,pakken en kisten ien `n gehaimzinnige schaar. 
En `t waas net of Jaan ien dei schaar overaal oogen zaag, oogen dei hom aangluurden,en oet 
duustere houken achter dei pakkerij  heurde `r zuchten en fluusteren.En op ains schoot `r recht ien 
`t èn: doar zaag `r ien verste houk, achter dei gloazen paan……aan `n baalk….langzoam hen en 
weer bungelen…..`n zwaart klaid…..Kiek,Kiek, nou draaide `t hail veurzichtig om noar hom 
tou…..Groode god,as doar nou ais…..joa, `t kon toch,Bode haaar `t zegd;…….as doar nou ais 
oetkwam,mit `n opzwollen gezicht en oethangende oogen……..`t liek dat ze guster begroaven 
haren. `t Worde Jaan roar licht ien `t lief en hai vuilde zien hoar omhoog trillen….Hai dee `n greep 
ien klompen en mit `n poar ien hannen rommelde `r noar  
ledder. 
Hou `d `r beneden kwam,wist `r nait ; ien elks gevaal waas `t `n wonner,dat `r gain ongeluk kreeg 
en allain moar slim verhillerd ien winkel weerom kwam.,,Hes aal `n poar ?”vroug `t wicht, ,,loat 
moar `s zain, wat ze kosten. Mie dunkt, da `s ze groot genog nomen hes, of leefs op zoo`n groode 
vout?”Jaan zee niks,ston mit `n spierwit gezicht en `n poar oogen as theeschuddels `t wicht aan te 
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kieken.Dou trok `r zien schounen aan, gunde hom gain tied,om ze vast te moaken en runde winkel 
oet noar schoul. 
Hai waas `d eerste op `t plain.Dat trof `r.Ien `n houk van muur trok `r schounen weer oet om zien 
neie klompen ais te pazen…….Och mienlaive tied,zie wazen hom `k wait nait houveul te groot, ien 
ain zoo`n klomp haar d`r ook genog roemte had.Moar hai docht: ,,`t is altied wat vremd en 
onwennig,neie klompen aan, en às ze wat roem bennen,  ken `k `r ook mit twei poar sokken aan 
ien,da`s nog waarmer”. 
Om `r gauwer aan te wennen perbaierd `r d`r mit te sliesteren; hai schopte d`r wat mit ien 
Snei om, zòò, den zagen ze d`r nait meer zoo nei oet,vol aandacht van jonges d`r nait meer zo op, 
maarkten ze ook nait zoo gauw,dat ze te groot wazen. 
Moar, groote griezel,wat deden kroppen van vouten hom `r zeer ien,wat wazen rannen van kappen 
schaarp…… 
Doar kwammen jonges aan,Bode veurop as aaltied. 
,,Hes neie klompen?……..mooien, moar zai bennen die ja veul te groot vent. `t Bennen zeker 
gounent veur dien voader. Mou `je zain jonges, Jaan ien de roemte!” 
Hai mos wat lieden, dei mòrn bie schoul: zie trapten hom op hakken en snoeten,net zo laank, dat `r 
oet zien te groode klompen vol en doodsblied waas, dou meester aan bèl trok en deuren open 
gooide. 
Mor dou `r `s middags thoes kwam en zien klompen zain loaten mos,    dou waaide d`r wat! 
`t Olle mensch waas hoagels ien hakken,dat ze hom zoo`n poar veul te groode klompen verkoft 
haren en op stoande vout trok ze mit `t leujong noar `t dòrp, om ze te ruilen,en dou Jaan `s 
noamiddags weer onner zien kameroaden waas,vertelde `r heur, dat `r even noar Hielkjes zoller 
wèst haar,om aaner klompen oet te zuiken. 
En kerelachtig-onverschillig bluft `r, dat ze hom net goud bie duustern as overdaag d`r hènsturen 
konnen,…..gaaf `r gain steek om. 
Moar hai vergat `r bie te vertellen, wat slim benauwd oogenblikje of `r deurmoakt haar,dou `r zien 
te groode klompen oetzocht. 
 Dit verhaal is overgenomen uit het ‘Maandblad Groningen”en is geschreven door 
 Eelco van Dijk ooit schoolmeester te Ulrum 
 
 

Oud papier 
 
Aan alle inwoners van Zoutkamp en omgeving. 
We hebben al eerder in de Schudzeef geschreven over Diftar, dat die zou komen. Die is er 
inmiddels, uw containers worden nu geleegd door de Milieudienst uit Groningen .Maar per 1 
januari 2007 moet u betalen naar het aantal keren dat de container bij de weg staat. Nu vragen wij 
u, doe geen papier of karton in de grijze container. Het kost u geld, want waar papier zit kan geen 
ander afval zitten. Bovendien heeft de gemeente ons te kennen gegeven dat er gemiddeld in de 
Gemeente De Marne 30 % meer papier moet worden opgehaald. Mocht dat in 2007 niet lukken 
dan haalt de gemeente het op met een kraakwagen, waar dan 2 vrijwilligers uit Zoutkamp 
achteraan moeten lopen om het er in te doen. Dit betekent voor ons zeker 1/3 minder papier, want 
dan krijgen we geen industrie papier meer, en de vraag is of het dan nog zin heeft om hiermee 
door te gaan. Aangezien de financiën behoorlijk inkrimpen en de vraag is of wij het potje voor het 
torenuurwerk en de beide luidklokken dan nog gevuld kunnen houden. Dus daarom beste mensen, 
doe het  papier niet in containers, maar zet het de laatste vrijdag van de maand voor 7 uur ‘s 
avonds langs de weg (graag dicht gebonden) en wij halen het op en proberen zo meer kilo’s in 
2007 bij elkaar te halen!!!!! 
In de maand september hadden we 11.820 kilo. In de maand oktober hadden we 8.000 kilo. 
 
De papierophalers 
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Stem Vierhuizen op 25 november en red de kerk 
Het kerkje van Vierhuizen, eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken, is voorgedragen en 
uitgekozen voor het programma De Restauratie 
Het programma wordt uitgezonden, vanaf 18 november, om 20.20 uur op Nederland 2. 
Op 25 november heeft het kerkje van Vierhuizen, in Noordwest-Groningen bij de 
Waddenkust, de meeste stemmen nodig om door te gaan naar de finale van het AVRO TV 
programma De Restauratie. Stemmen kan door na de uitzending te bellen met 0909-8880 en 
kies in het keuzemenu voor de Kerk in Vierhuizen, of sms KERK naar 7227. Men kan stemmen tot 
woensdag 29 november 24.00 uur.  De 150 dorpelingen van Vierhuizen zetten alles op alles om de 
eindronde te halen. Met de hoofdprijs van maximaal 1 miljoen euro kan het 13e eeuwse kerkje, dat 
zo beeldbepalend is voor het prachtige oude vissersdorp, volledig gerestaureerd worden. Inclusief 
het orgel dat in 1893 is gebouwd door de firma. P. van Oekelen. Vierhuizen grenst aan Nationaal 
park Lauwersmeer en ligt verscholen achter de 13e eeuwse zeedijk net onder de Waddenkust. 
Iedere stem telt! 
Zowel in de voorronde op 25 november als in de finale op 23 december bepalen de kijkers door 
hun belkeuze, welk restauratieproject de geldprijs van maximaal 1 miljoen euro wint. Wordt het 
kerkje van Vierhuizen in de finale op 23 december als winnaar gekozen, dan betaalt de Bank Giro 
Loterij de totale restauratie, die geschat wordt op € 900.000. In dit project verdwijnt het geldbedrag 
dus niet in de grote hoop. Iedereen kan later komen kijken wat zijn of haar stem teweeg heeft 
gebracht. Vierhuizen is uw stem en uw bezoek zeker waard. Iedere stem telt, want in Vierhuizen 
wonen maar 150 mensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank voor uw steun 
 
De collecte voor verstandelijk gehandicapten, gehouden in Zoutkamp van 24 t/m 30 
september 2006, heeft opgebracht € 752,00. 
Wij bedanken iedereen die de collecte tot een succes heeft gemaakt.” 
 
Geppie Nienhuis 
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Alzheimer Café Winsum 
 
Het Alzheimer Café Winsum van donderdag 16 november heeft als thema ‘Wanneer is het 
dementie?’. 
Als er sprake is van vergeetachtigheid vragen veel mensen zich af ‘is er iets mis met me, of word 
ik gewoon oud’. Daar kan men erg onzeker van worden en bang zijn dat het de ziekte van 
Alzheimer betreft. Ook de omgeving deelt die angst en vertwijfeling. 
De heer A.P.M. Brenninkmeyer van Team 290 zal verhelderen wanneer er sprake is van ‘gewone’ 
vergeetachtigheid of beginnende dementie. Wat zijn de symptomen, hoe zijn die te herkennen en 
hoe kan het ziekteproces verlopen?  
De heer Brenninkmeyer maakt deel uit van het breed samengestelde team van Team 290. Dit 
team komt bij mensen thuis waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van dementie. Naast 
de diagnostiek in de thuissituatie (onderzoek naar wat er aan de hand is), biedt Team 290 hulp 
voor dementerende mensen in hun directe omgeving in de vorm van intensieve steun, begeleiding, 
behandeling en het organiseren van praktische zorg.  
Vanuit zijn achtergrond als arts en de ervaringen bij Team 290 is hij in staat om zich in te leven in 
de onzekerheid die gepaard gaat bij (het vermoeden van) dementie en kan uitleg geven over 
dementie en de ziekte van Alzheimer. 
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en 
vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten 
met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp. En 
dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
19.00 uur  Inloop 
19.30 uur ‘Wanneer is het dementie?’ door dhr. Brenninkmeyer 
20.00 uur Pauze met een drankje en muziek. Pianiste: mevrouw Avakian 
20.30 uur  Uitwisseling van ervaringen en gelegenheid om vragen te stellen 
21.00 uur Informele afsluiting 
U kunt zo binnenlopen en de toegang is gratis. Het Café is gevestigd in Verzorgingshuis 
Winkheem te Winsum aan de Borgweg 48.  
Mocht het vervoer een probleem zijn of zoekt u iemand die thuis even de zorg over kan nemen, 
dan kunnen inwoners van de gemeente Winsum contact opnemen met De Helpende Hand. De 
vrijwilligers brengen en halen u tegen een vervoerstarief van € 0,27 per km. In verband met de 
planning wordt u wel verzocht tijdig te bellen: iedere werkdag tussen 9.30 en 10.30 uur, tel. 05959-
442925. Mensen buiten (en binnen) de gemeente Winsum kunnen ondermeer een beroep doen op 
de Regiotaxi (telefoon 0900-0911) of de vrijwilligers van de Marnecolonne (telefoon 0595-572432). 
Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met Louwke Polman, 
Stichting de Hoven, telefoon 0595 – 446000 (op maandag t/m donderdag) of Monica Blom, 
Stichting Welzijn Winsum, telefoon 0595 – 441123 (iedere werkdag) 
 
 

Voorleeskampioen 
 
Na een week vol activiteiten m.b.t. de kinderboekenweek op OBS Solte Campe in Zoutkamp, wat 
resulteerde in een prachtige tentoonstelling, volgde op maandag 17 oktober de finale van de 
voorleeswedstrijd in groep 7 / 8. De voorronden waren reeds gehouden in de kinderboekenweek.  
Renetta, Bryan, Anouk en Diana, de finalisten, lazen deze middag voor aan de kinderen van de 
Solte Campe en aan Freya Noest. Freya Noest van poppentheater Eya Popey StiPP uit Zoutkamp 
was uitgenodigd om zitting te nemen in de jury. Zij maakte bekend dat Diana van der Zijl de 
Voorleeskampioen van het schooljaar 2006 / 2007 is en OBS Solte Campe mag gaan 
vertegenwoordigen op de komende regionale voorleeswedstrijd.  
Freya verraste de winnaar met een oorkonde en bood haar begeleiding aan bij de voorbereiding 
van de komende wedstrijd. 
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Nieuws van de Stichting Vlaggetjesdag 
 

ZEER BELANGRIJKE OPROEP 
 

Het Bestuur van de Stichting zou graag in kontakt komen met 
enthousiaste vrijwilligers die tot deelname in het Bestuur bereid zijn. 

Hun eerste opdracht wordt dan meewerken aan de opzet van Vlaggetjesdag 2008,  
of direkt al voor 2007. 

Er treden namelijk zittende bestuursleden af volgens verplicht rooster. 
 

Daar Oomke Bos (geholpen door Bouke Visser) is gestopt met het voorbereiden en 
opzetten van de jaarmarkt op Vlaggetjesdag, is het Bestuur al enige tijd op zoek naar 

iemand of meerderen die deze gezellige markt onder zijn of haar hoede wil nemen. Het is 
vooral een adminstratieve en wervende taak richting marktkooplieden. 

Dit geldt dus al voor de markt in 2007. 
 

Maak eens een babbeltje met een van de bestuursleden als het je interesse heeft.  
Voel je voor het opzetten van de jaarmarkt, neem dan kontakt op met of het bestuur of met 

Oomke Bos of Bouke Visser. 
 

We rekenen op nieuwe enthousiastelingen voor Vlaggetjesdag. 
 

Het Bestuur 
 
 

Cursus hartreanimatie 2007 
 
De werkgroep Hartreanimatie Ulrum/Zoutkamp maakt bekend dat in januari 2007 in de dorpen 
Ulrum en Zoutkamp zal worden gestart met diverse cursussen hartreanimatie, zowel de 
basiscursus als ook de jaarlijkse herhalingscursus. 
Enige cursus-informatie: 
Basis-cursus: 
Lesavond van ca. 3 uur gegeven op 17 januari 2007.  
Kosten: € 7,50 per deelnemer. Locatie: Wijkgebouw Groene Kruis te Ulrum. Aanvang: 19.00 uur. 
Wie kan meedoen ? Iedereen vanaf 14 jaar die in goede conditie verkeert.  
Inschrijven is mogelijk tot 15 december 2006. 
 
Herhalingscursus: 
Lesavond van ca. 1,5 uur gegeven in de 2de week van januari 2007. Kosten: € 4,- per deelnemer. 
Iedereen die in 2006 aan een basis- of herhalingscursus heeft deelgenomen, krijgt eind december 
een oproepkaart toegezonden. Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmelding 
bellen met Hiektje Tol, 0595-401576. 
 
 

Nieuw e-mailadres familie Rispens in Canada 
 

We are wireless now and we also have an other e-mail adress: 
fam.rispens@imagewireless.ca (for friends and relatives) or redbarn@imagewireless.ca (for 
business). I you wish to sent us an e.mail please use one of those adresses. 
Thanks a lot and have a great day. 
 
The Rispens from Qu Appelle 
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Het Gronings de korste taal van ons land 
 
In het Nederlands: In het Grunns: 
Dit behoort tot de mogelijk heden Sol kenn’n 
Hier omtrent kunnenwij u geen enkele zekerheid bieden Wait’k nait 
Zou u dat eens willen herhalen? He? 
Zulks ben ik geenzins van plan Da duktn’t 
Ligt dat in de lijn der verwachtingen? Solt? 
Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden Gein punt 
Dit wordt door mij als zeer spijtig ervaren Da’s sund. 
Het weer voldoet niet aan de verwachtingen van deze tijd Kloot’n weer 
Mag ik vragen waarvoor u hier komt? Wa mos’t? 
Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste Krieg nou wat 
Deze informatie is geheel nieuw voor mij Da’s naaj 
Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden? Mags’da wel? 
Wilt u zo vriendelijk zijn mij te zeggen wat u van mij wilt? Wa wilst? 
Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening Da ken nait 
Wat u mij opdraagt, ben ik niet van plan uit te voeren Krieg’n bochel 
Het leven van een groninger gaat niet over rozen ’t Kon minder 
Dus met Gronings als voertaal kunt u 80% bezuinigen op de tijd die u door brengt met 
werkbesprekingen. 

Groetjes van Annie 
 
 

Reisverslag 2006-10-06 
 
Regelmatig krijgen wij reacties van dorpsgenoten en Zoutkampers die elders wonen omtrent onze 
zomerreis. Deze mensen hebben met veel plezier de reisverslagen gelezen. 
Echter het reisverslag van 2006 is nog iets forser uitgevallen dan dat van 2005. 
De schudzeef valt helaas 1 x in de 2 maand in de bus. Het verslag van 2005 verscheen in 3 delen. 
Dat van 2006 zal dan zeker in 3 à 4 delen verschijnen. Daar het als één verhaal is geschreven is 
men de draad na een half jaar kwijt wanneer het laatste deel in de Schutzeef staat. 
Graag ben ik bereid aan diegene die het verslag met plezier leest, deze volledige versie per e-mail 
of anders toe te sturen c.q. overhandigen. 
U geeft maar een seintje, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim en Ina Visser 
Churchillweg 63, 9974PB. Zoutkamp, tel: 0595401227, e-mail: w.visser01@hetnet.nl 
 

62 + ers on tour.( 2006 ) 
 
Deze titel schoot me te binnen daar we bij ons vertrek beiden de leeftijd van 62 hadden, wat 
overigens tijdens de reis veranderde. 
Om een reis van 8 week te maken moet je de nodige voorbereidingen doen.Er moet op je huis 
worden gepast. Degene die de reclamefolders bezorgt moet een seintje hebben en zo kan je nog 
wel even doorgaan.Wij zijn dan ook erg gelukkig met  Ria Blom Huisman die zonder problemen 
ons hebben en houden al jaren verzorgt en bewaakt.. 
In januari zijn we naar de vrijbuiter in Roden geweest en hebben daar de benodigde kaarten 
gehaald. We hadden al een globale route in ons hoofd. Deze keer niet om de zuid maar richting 
oost. De kaarten komen dan op tafel en we beginnen met een stift een route te tekenen waarvan 
we denken dat kon wel eens leuk zijn en dat willen we zeker in ons leven eens bekijken. Ook 
tekenen we alvast een paar alternatieve routes in de kaart voor het geval dat.Denk niet dat we niet 
van onze koers mogen wijken want als we onderweg iets heel interessants horen van mede 
vakantiegangers dan wijzigen we ter plaatse. Verder haal ik veel van het internet of Ina brengt iets 
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mee van de bibliotheek. Ook halen we documentatie uit de KCK  een blad van de ANWB.Dit alles 
komt per land gerangschikt volgens de reisrichting in een ordner.Deze ligt onder handbereik op de 
achterbank en wordt regelmatig geraadpleegd.We gaan in het voorjaar altijd even een weekje naar 
Katwijk wanneer de tulpen in bloei staan, om laten we zeggen, even proef te draaien. We hebben 
afgesproken om op zondag 7 mei 2006 te vertrekken.Dit is om iets te bezoeken een prachtige tijd 
daar het op de campings en voor de kassa,s van een evenement nog niet zo druk is.De vorige 
reisverslagen heb ik geschreven als een aaneengesloten verhaal.Deze keer wil ik U mee laten 
beleven wat wij per dag doen en hoe wij reizen. Een globale dagjournaal van onze vakantie. 
7 mei. 
 s,Morgens om 08.00 uur zijn wij na te hebben gedoucht en gegeten vertrokken voor onze vakantie 
2006. Het eerste traject ging via Groningen naar Nw.Schans, hier de grens  over en via Oldenburg 
en Bremen naar Hannover.Net over de grens hebben we op een parkeerplaats koffie gedronken 
wat we op elke rit in een thermosfles bij ons hebben. Als het goed weer is drinken we dit buiten  
op. Strekken de benen en gaan weer verder.Bij Bremen zijn we in z.o richting over Nienburg 
gegaan. Een route met veel koolzaadvelden en ontelbare velden met asperges. Deze route 
hadden we als tip van onze zoon gekregen. Op tijd kwamen we op de camping aan. De caravan 
neergezet, een kopje thee gedronken en nog een pittige wandeling gemaakt rond het meer waar 
we stonden. Naast ons stond een echtpaar uit Noord-Holland Paul en Plony.Deze mensen gaan 
bijna altijd deze kant op en wisten veel over Tsjechië. Dit kwam ons goed van pas. 
8 mei. 
We zijn vertrokken naar Werder. Dit ligt ongeveer 8 km onder Potsdam bij Berlijn. Paul en Plony 
zouden ook hier naar toe komen maar zijn op een camping belandt op 12 km van 
Potsdam..Onderweg stopten we voor de koffie op een raststätte  langs de autobahn naar Berlijn 
met de naam Mariënborn.Dit was vroeger een streng bewaakte grensovergang tussen west en 
oost. De gebouwen staan er nog en zijn te bezichtigen. Er stopte een bus met jongelui uit 
Nederland tussen de 15 en 18 jaar.Ik was in staat mijn kentekenborden van de auto af te dekken 
opdat men niet kon zien dat ook wij uit Nederland kwamen.Deze jongelui gingen luid roepend en 
ongecontroleerd schreeuwend richting voornoemde gebouwen. Aldaar begonnen ze op de blikken 
wanden te timmeren en zongen uit volle borst : joden aan het gas………….. 
Verder commentaar overbodig!!!! 
De camping waar we stonden ligt in het 1000 merengebied rond Berlijn. Een pracht gebied met 
echter één plaaggeest en dat zijn de vliegen.Heel erg jammer dat je zomeravondplezier hierdoor 
verstoort wordt. 
9 mei. 
Op de fiets naar Potsdam.Er zijn gelukkig fietspaden en een pad dat langs het meer loopt.De 
wegen zijn hier erg druk. 
Van de stad en het grote park,waar veel cultuur is, hebben we nu een globale indruk gekregen. 
10 mei. 
Vandaag zijn we op advies van de campingbeheerster via een andere oever van weer en ander 
meer naar het bewuste park gefietst.We kwamen binnen aan de zuidzijde door een heel groot 
gietijzeren hek.Het eerste gebouw wat je dan ziet is het nieuwe paleis [is nu een gedeelte van de 
universiteit in onder gebracht].Fiets je verder dan kom je langs een Historische Molen ;de 
Oranjerie; Sanssouci; het Marmerpaleis en dit gaat zo maar door. Toen we genoeg hadden gezien 
zijn we aan de noordkant het park weer uitgefietst en de plaats Potsdam nogmaals bekeken.We 
zijn naar het Hollandsviertel geweest. Hier liepen we Paul en Plony weer tegen het lijf. Dit is een 
wijk ,puur Hollands.Alle gevelsoorten tref je hier aan.Ook is er nog een Russischviertel.Om 
ongeveer 19.00 uur waren we weer “thuis.” 
11 mei. 
Vanmorgen hebben we op de camping een kaart gekocht voor 6 euro per persoon waarmee je de 
gehele dag gebruik kunt maken van alle vormen van openbaar vervoer.We wilden Berlijn 
bezoeken.Eerst de bus toen de trein en later de tram. Deze zette ons af nabij het centrum.Het was 
evengoed nog een heel eind lopen naar Checkpoint Charly.Het Amerikaans-kwartier. Jammer dat 
we onze paspoorten niet bij ons hadden anders hadden we er een stempel in gekregen.Vanaf hier 
zijn we gelopen naar de restanten van de muur die oost en west van elkaar scheidde. Vervolgens 
via de hypermoderne Potsdammerplatz   naar het Rijksdag. Laat mevrouw Merkel nu juist 
aanwezig zijn.Nog nooit zoveel politie op de been gezien. Ook zijn we in de glazen koepel op de 
Rijksdag geweest.We hadden geluk daar we maar een half uur hoefden te wachten om binnen te 
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mogen. Je wordt van alle kanten gecontroleerd en gefouilleerd.Eenmaal binnen is het toch en 
belevenis. De opgang en de trap naar beneden is gemaakt volgens het principe van Leonardo da 
Vinci..We zijn later naar de Brandenburger Tor gelopen en vervolgens via unter den Linden naar 
de Staatsopera en de Berliner Dom. We hebben alles te voet gedaan.Opmerkelijke van Berlijn is 
dat het zeer ruim en groot is met een rustig verkeersbeeld.Wij hadden het veel drukker verwacht. 
Meer dat van Milaan,Parijs enz. Laat in de namiddag zijn we weer op het openbaarvervoer gestapt 
en de stad verlaten. 
Op de camping aangekomen hebben we een blik bruine bonen opengetrokken met wat sla erbij. 
Na deze uitgebreide maaltijd heb ik de fietsen weer achterop de wagen gezet om morgen verder te 
reizen. 
12 mei. 
Afscheid genomen van een oudere man die naast ons stond met een volkswagenbusje. Hij had 
ons verteld dat zijn vrouw een tijdje geleden was overleden en dat hij het fijn vond dat mensen een 
praatje met hem maakten.Hij ging elke dag uit eten op de camping en als ie terug kwam sprak hij 
meestal iets moeilijker dan voor het eten.Ik weet niet of zoiets komt van het Duitse voedsel of 
misschien ergens anders van. Hij stond met tranen in de ogen toen we afreisden. Ons plan was 
om na Berlijn door te rijden naar Praag. Paul en Plony wisten ons over te halen dat wanneer je 
voorbij Dresden komt hier toch een paar dagen aan te besteden. We zijn gereden via het 
Spreewald. Dit maakt nog deel uit van het 1000 merengebied rond Berlijn. Om 12 uur zijn we daar 
op een plein gestopt en hebben een middagmenu bij de chinees genuttigd. Dit was zo uitgebreid 
dat we gelijk voor de avond klaar waren.We hebben het stadje doorgelopen om later weer door te 
reizen via de autobaan naar Hellerau,ongeveer 8 km boven Dresden .We kwamen in een 
buitenwijk van Hellerau bij een particulier terecht die zo een grote achtertuin had dat er 25 
caravans konden staan De eigenaar wenkte ons door te rijden tot op de camping.We konden 
kiezen tussen 2 plekken.Hij had bij onze plekkeuze al de juiste plankjes klaar om de caravan 
waterpas te zetten. Sanitair was eenvoudig maar brandschoon..Alle mensen die hier op de 
camping stonden waren speciaal om Dresden te bezoeken.De camping was het gehele jaar open. 
Dagelijks vertrokken er mensen en kwamen er nieuwe.We hebben in de omgeving nog een 
fietstour gemaakt naar een jachtslot in Moritzburg.Aan het meer behorende bij dit slot stond nog 
een heuse vuurtoren.Vroeger had dit meer verbinding met de Elbe en dus met open zee. Het was 
een prachtige omgeving. Onze benen lieten het maar net toe om de hellingen in deze omgeving te 
befietsen. .Bij een afstand van 40 km zitten onze benen vol.  
 
Wim en Ina Visser 
 

Nieuws van de Vereniging Dorpsbelangen 
 
Ook dit jaar vinden Sint en Piet(en) weer hun (vaar)weg naar Zoutkamp en wel op  zaterdag 18 
november a.s. Elders in de schudzeef vindt U een uitgebreidere aankondiging opgesteld door de 
Sint Nikolaasaktiviteitengroep. 
De op 9 december geplande Kerstmarkt in de Zeearend gaat niet door. Dit betekent dat een 
eerstvolgende Kerstmarkt plaats vindt in 2008. Voor 2007 is namelijk een Lichtweek gepland, 
althans zo is destijds in het Bestuur besloten: het ene jaar een Kerstmarkt en het daaropvolgende 
jaar een Lichtweek. 
Het Bestuur zou het op prijs stellen, dat een ieder voor zover aanwezig, Kerstsfeer maakt in en om 
het huis middels een mooi verlichte boom of uitbeelding in de tuin, of wat dan ook. 
 
 
Het Bestuur 
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Brandweernieuws 
 
Hallo, inwoners van Zoutkamp, jullie zullen wel gedacht hebben wat is het stil op zaterdagmorgen 
om 11:00 uur bij de brandweerkazerne, want de sirene loeide niet meer. Dit kwam omdat er een 
klacht bij de politie was binnengekomen over het gebruik van de oude brandweersirene die op het 
dak van de kazerne staat. Die klacht kwam ook via de politie bij onze burgermoeder mevr. Stam. 
We kregen toen de opdracht om de sirene niet meer te gebruiken. Dit betreurde ons zeer omdat 
we er veel tijd in hebben gestoken om de oude sirene na een aantal jaren van stilstand weer aan 
de praat te krijgen en om hem op het dak van onze nieuwe brandweerkazerne te plaatsen. Na 
overleg met onze burgermoeder en uitleg waarom dit oud gebruik zo belangrijk is voor het 
brandweerkorps en voor het dorp Zoutkamp kregen we weer toestemming om de sirene op 
zaterdagmorgen om 11:00 uur weer te gebruiken. De oorzaak van de klacht(ten) ligt misschien in 
het feit dat de sirene een paar keer buiten de normale tijd heeft geloeid. Dit is gebeurd en we 
hebben mevr. Stam beloofd dat dit niet meer zal gebeuren. 
Ik zal u uitleggen waarom we dit gebruik (elke zaterdagmorgen om 11:00 uur) graag in ere willen 
houden. 
De meeste Zoutkampers kunnen het zich nog wel herinneren de sirene op het dak van De 
Zeearend, die ging elke zaterdag om 11:00 uur en dat ging al jaren zo,werd in die tijd de hulp 
ingeroepen van de brandweer, dan belde men naar de fam. Wijbenga en die lieten dan de sirene 
loeien en daarop spoedden de brandweermannen naar de kazerne die toen op het Dorpsplein 
gevestigd was, zo werden de brandweermannen opgeroepen als er brand was, en elke 
zaterdagmorgen werd hij even getest. 
Zelfs toen de brandweer in 1983 voorzien werd van de “piepers“ ging dit gebruik door, elke 
zaterdagmorgen liet Henk of Hennie de sirene even drie keer kort achter elkaar gaan. 
Aan dit gebruik kwam een eind toen de fam. Wijbenga de zaak verkocht. Ze schonken toen de 
sirene aan het brandweerkorps. De kazerne was inmiddels verplaatst naar de Wilhelminastraat (de 
oude Gado busstalling). Daar hebben we toen de sirene voor de kazerne geplaatst en heeft hij 
nooit weer gedraaid. 
Toen bekend werd dat we een nieuwe brandweerkazerne kregen aan de Marnestraat leek het ons 
een mooi idee om de traditie van het proefdraaien van de sirene op zaterdagmorgen om 11:00 uur 
weer in ere te herstellen. 
 
Uitrukken van de brandweer 
We krijgen soms vragen van mensen die zich afvragen waarom we soms uitrukken met gebruik 
van zwaailamp en sirene, en waarom soms niet? 
Wel dat zit zo: er zijn bij de brandweer 3 prioriteiten bij een uitruk: 
 
Prioriteit 1: Dit is een dringende taak, d.w.z. een woningbrandmelding of een ongeval met  

slachtoffers. Dit gaat altijd met zwaailamp en sirene. 
 
Prioriteit 2: Dit is een uitruk zonder dringende taak, maar met een noodzaak om ter plaatse  

te komen, bijv. een klein bermbrandje of om een weg schoon te spuiten. 
Er mag geen sirene en zwaailamp worden gebruikt. 

 
Prioriteit 3: Alle overige uitrukken.  
 
Namens het brandweerkorps Zoutkamp 
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Gezocht:  !!!! 
 

 

 

                      

Man of vrouw vanaf 18 jaar, die zich interesseren voor de 

brandweer. 
 

                                        
Ben jij diegene die er wat voor voelt om bij de vrijwillige brandweer van Zoutkamp in 

dienst te treden. 

 

Wat wordt er van jou verwacht: 

 

➢ Wat vrije tijd, voor het volgen van cursussen( avondcursus)ongeveer drie jaar 

lang tot de rang van hoofdbrandwacht. ( van sept. tot april) 

➢ Voor het deelnemen aan oefeningen twee keer per maand op een 

donderdagavond van 19:00 uur tot 22:00 uur. 

➢ En voor het uitrukken van de brandweer. 

➢ Dat je woonachtig bent in Zoutkamp of nabijheid, en het liefst werkzaam in 

dezelfde omgeving. 

 

Wat bieden we jou: 

 

➢ Een enthousiaste groep vrijwilligers, die je goed begeleiden. 

➢ Een nieuwe kazerne met een tankautospuit, een manschappenwagen en een 

gloednieuwe brandweerboot. 

➢ Het volgen van verschillende interessante cursussen. 

➢ Een vergoeding voor het volgen van de cursussen. 

 

 

Lijkt het je wat om een oefenavond bij te wonen. Of heb je nog vragen dan kun je 

contact opnemen met de ploegchef van brandweer zoutkamp. 

 

Hans Abbas. 

Churchillweg 29 

Tel. 0595402517 of 0624281661. 
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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 ‘t 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, Dorpsstraat 10, tel.: 435565 

Meermarkt Bergstra, Dorpsstraat 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) 

Cafetaria De Snekker, Spuistraat,  
Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729 

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

Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393 

Café kombuis, Dorpsplein 1a, Zoutkamp, 402959 

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

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 

’t Garnaaltje, Dorpsstraat 55, tel 06-53611641 
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 

 


