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Colofon 

Redaktie 
Eppo Lukkien tel. 401425 Voorzitter 
Erna Knol tel. 401447 Penningmeester 
Esther v.d. Broek tel: 438218 Secretaris 
Claudia de Boer tel: 402635 Redactie 
Willy Bakker tel. 407075 Redactie 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Johan Kamstra, Nelly Bolt en Enne 
Tammes. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 16 november. Kopij voor dit nummer inleveren vóór 6 
november. 
Let op: de schudzeef komt 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: Claudia de Boer, Magrietstraat 4, Zoutkamp 
 Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp 
 Esther v.d. Broek, Dorpsstraat 11, Zoutkamp 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 

 
Agenda 
1 oktober Meespeelmiddag obs Solte Campe 
1

ste
 za. v.d mnd. Kinderdisco voor groep 5, 6, 7 en 8 in de 

 Jeugdsoos 
6 oktober ‘s middags van 14:00 tot 16:00 uur kinderbingo 
 en ‘s avonds vanaf 19:00 uur kinderdisco in de 
 Jeugdsoos 
3 november Kinder halloween party vanaf 17:00 uur in de 
 Jeugdsoos 
2, 9, 16 en  
23 oktober Workshop Pencak Silat, Jeugdsoos 
6 en 7 okt. Tocht om de Noord 
26 okt. tot 5 nov. Bijbel10daagse 
13 t/m 21 okt. Lichtweek 
17 oktober Vossenjacht. Vanaf 13.30 uur voor de jongeren 
 tot en met groep 4 en vanaf 19.30 uur voor de 
 groepen 5 tot en met 8.  
 Start vanuit de voetbalkantine. 
7 nov. Nationale voedsel actie van Dorcas Hulp  
 Nederland 
24 nov. Intocht Sinterklaas in Zoutkamp 
 

Advertentie tarieven: 
Eenmalig 1/1 A4 € 25,00 
Eenmalig ½ A4 € 16,00 
Eenmalig ¼ A4 € 8,00 
6 x 1/1 A4 € 168,00 
6 x ½ A4 € 84,00 
6 x ¼ A4 € 42,00 
Afmetingen: 
¼ A4   h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND 
½ A4   h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND 

WORD LID OF 

DONATEUR VAN 

DE 

SPORTVERENIGING 

ZEESTER 
 

KOM EENS VOOR EEN PROEFLES 

OF -TRAINING. BEL 0595-441148. 
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Van uw wijkverpleegkundige (14) over onbekenden 
 
Ze kon er net doorheen kijken als ze op haar tenen ging staan. Gelukkig had René het even voor 
haar gemaakt; een spionnetje in de voordeur om te kijken wie er zo laat nog voor haar belde.  
Geen bekend gezicht. Maar dat gebeurde wel vaker, er werkten zoveel mensen bij de thuiszorg! 
Ze was al heel lang geleden opgehouden met de namen te onthouden, gezichten onthield ze vaak 
wel. Deze dame was hier nog nooit eerder geweest. 
‘Wacht even’ riep ze ‘wie ben jij?’ De vrouw met een modieuze pet op klonk heel vriendelijk toen ze 
terugriep ‘ik ben Petra van de thuiszorg!’ Ja, dat zal wel, dacht ze. Eerst zien dan geloven. Een 
paar weken geleden had ze zo’n raar verhaal gehoord bij het winkelcentrum. Buren hadden 
iemand binnengelaten die zei van de thuiszorg te zijn, maar die kennelijk andere bedoelingen had. 
Een enquete afnemen zonder vragenlijst en toen ze weg was, miste die mevrouw haar 
portemonnee en sieraden.  
Met een vriendelijke glimlach opende ze de deur om te kijken. Naar het pasje vragen, schoot er 
ineens door haar hoofd, dat moeten ze altijd bij zich hebben! De dame keek haar vriendelijk aan en 
rommelde in haar tas. Mevrouw Bakker observeerde; Thuiszorg-fiets, Thuiszorgrugzak en ja daar 
kwam ook het pasje tevoorschijn met een foto en naam van de medewerker die haar vandaag ging 
helpen met de verzorging van haar man. Ze zuchtte van opluchting; hij was vandaag weer in 
goede handen! 
Helaas horen we vaker dat mensen met slechte bedoelingen zich uitgeven voor 
thuizorgmedewerker om zo bij kwetsbare zieken of ouderen hun slag te slaan. Mocht u ooit 
twijfelen voordat u de deur opent om iemand binnen te laten, vraag dan of de medewerker zich kan 
legitimeren. Dan weet u altijd dat het goed zit. Twijfelt u daarna nog, belt u dan met de 
zorgcentrale via nummer 0900-8615 (lokaal tarief). De zorgcentrale kan voor u nagaan welke 
medewerker hoe laat bij u komt. Zo bent u altijd in goede handen! 
 
Met vriendelijke groet van uw wijkverpleegkundige  
 
 

Meespeelmiddag obs Solte Campe 
 
Maandag 1 oktober organiseert de Solte Campe weer een meespeelmiddag voor alle kinderen van 
3 jaar uit Zoutkamp en omgeving. 
 
Hoe ziet de middag er uit ? 
We beginnen in de kring met een verhaaltje en een liedje. Daarna mag er gespeeld en geknutseld 
worden, terwijl de ouders in de gemeenschapsruimte een kopje thee of koffie krijgen. Ze kunnen 
ook de school bekijken en er wordt een fotopresentatie vertoond over een dag in de kleuterschool. 
 
Het doel van de middag is om kinderen en ouders vertrouwd te maken met het basisonderwijs. 
 
De kinderen en hun ouder(s) worden om 14.00 uur verwacht en het is om 15.15 uur afgelopen. 
Opgave vooraf is niet nodig. 
 

Dorcas Hulp Nederland 
Nationale voedsel actie 2007 op woensdag 7 november van 16.00 t/m 17.00 uur 

 
Dit jaar hopen we weer de nationale voedselactie te houden. We gaan weer voedsel pakketen 
inzamelen voor de allerarmsten in Oost Europa en Afrika. 
De nationale voedsel actie wordt in Zoutkamp gehouden op woensdag 7 november van 16.00 tot 
17.00 uur op Dankdag. In beide kerken kunt u terecht om uw voedselpakket te brengen. 
De voedsel lijstjes kunt u vinden vanaf 4 november bij Yvonne Cosmetics en de Meermarkt, en in 
de nieuwe kerk. We hopen weer op uw bijdrage.  
Op de website van www.Dorcas.nl kunt u een filmpje zien waar deze pakketen worden gebracht. 
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking we rekenen op u!!! 
 
De werkgroep Diakonie 
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Tocht om de Noord 
 
7 oktober is het zover, de 2e editie van de Tocht om de Noord, 'van Lauwerszee tot Dollard tou', is 
een feit. Op dit moment wordt in samenwerking met 21 wierdendorpen de laatste hand gelegd aan 
een avontuurlijk wandelevenement. 
Het overkoepelende thema van de Tocht om de Noord is wandelen door de huiskamer van 
Groningen. Dit betekent dat de wandelaar niet langs, maar dwars door musea, kerken, molens, 
borgen loopt. 
De Tocht om de Noord voert de wandelaar over een 2500 jaar oude 'kwellerdiek'. 
De Tocht om de Noord werkt nauw samen met het Groninger Forum en de Dag van de Regio. 
Hierdoor is het mogelijk om voorwerpen te laten zien die normaal alleen in het museum te 
bewonderen zijn. 
Samen met de Dag van de Regio zijn we in staat om Groningen niet alleen van buiten, maar vooral 
ook van binnen te laten zien. 
U kunt zich inschrijven t/m 1 oktober 2007. De inschrijving zal (eerder) sluiten als 2500 deelnemers 
zich hebben ingeschreven. 
De organisatie zorgt voor vervoer door middel van een pendeldienst vanaf de inschrijfplek (tevens 
finish) naar de startplaats. Deelnemers aan de Tocht om de Noord krijgen in de week voorafgaand 
aan de Tocht een e-mail of brief, waarin de tijd wordt aangegeven waarop men zich kan melden bij 
de inschrijfplek. Dit om te voorkomen dat iedereen zich tegelijkertijd gaat melden.  
De Op Roakeldaishal in Warffum, Oostervalge 52a-53, is de inschrijfplek van de eerste dag 
(zaterdag 6 oktober). De deelnemers ontvangen hier hun startpakket met daarin startnummer, 
routebeschrijving, routekaart, busvoucher en consumptiebonnen. 
Als de deelnemer zijn startpakket heeft ontvangen gaat hij in de bus die hem vervoert naar zijn 
startplaats (Zoutkamp, Leens of Eenrum). Vanaf deze startplaats wordt (terug) gewandeld naar 
Warffum. Vanuit Warffum kan iedereen op eigen gelegenheid weer terug naar huis of 
overnachtingsplek. 
en men zich heeft ingeschreven voor beide dagen, ontvangt men tevens de spullen voor de 
tweede dag (zondag 7 oktober). 
Op de tweede dag (zondag 7 oktober) is de Evenementenhal in Delfzijl, Handelskade west 12-16 
de inschrijfplek. Deelnemers die alleen de tweede dag gaan wandelen dienen zich hier te melden.  
Als de deelnemer zijn startpakket heeft ontvangen gaat hij in de bus die hem vervoert naar zijn 
startplaats (Warffum, Middelstum of Loppersum). Vanaf deze startplaats wordt (terug) gewandeld 
naar Delfzijl. In Delfzijl wacht de wandelaar in de evenementenhal een originele Grunneger 
verrassing. 
 
Meer informatie: 
e-mail: info@TochtomdeNoord.nl 
website: www.TochtomdeNoord.nl 
 

 

Gevonden voorwerpen spelweek 
 
- Lichtblauw vest maat xl   - Rood met blauw fleece vest maat 128 
- Roze vest met witte bies maat 104  - Bruin vest met gebreide boorden maat s 
- 1 paar blauwe sokken   - 1 kinderparaplu met opdruk 
- 1 aqua blauwe fleece deken   

 
Mist u een van deze spullen, ze zijn af te halen bij: 

Astrid Postma 
H.J. Siccamastraat 12 
Tel: 402809 
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De Bijbel boven Groningen 
 
Vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap organiseren een bijbelleesmarathon in Noord-
Groningen.  
Gedurende de hele Bijbel10daagse -dit jaar van 26 oktober tot 5 november- is er in Noord-
Groningen een bijbelleesmarathon. Dagelijks wordt er non-stop uit de Bijbel gelezen, elke dag op 
een andere plaats. Op vrijdag 26 oktober zal men in Baflo starten met Genesis 1 en op zondag 4 
november in Winsum eindigen met Openbaring 22.  
Op woensdag 31 oktober zal er ’s morgens in Zoutkamp worden gelezen uit Spreuken, plaats 
Nieuwe Kerk. ’s Middags en ’s avonds in Ulrum uit Prediker en Hooglied.  
Voor meer informatie kunt u terecht op www.bijbel10daagse.nl of bij de plaatselijke vrijwilligers van 
het Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Zoutkamp, Reiny Feitsma en Geppie Nienhuis.  

 

Bedankje 
Via de Schudzeef willen wij iedereen bedanken voor het medeleven in welke vorm dan ook, na het 
motorongeluk dat Waalke is overkomen op 18 juli j.l.. 
Het doet je goed om te weten dat er in minder goede tijden veel mensen met je mee leven. 
Allemaal bedankt, vr. gr. Waalke en Lies Visser. 
 

 

 
Fotoimpressie Slag om Zoutkamp 

 

 

Bericht van biljartclub De Poedel 
 
Biljartclub De Poedel speelt op dinsdagavond zijn partijen. We kunnen er altijd wel enkele leden bij 
gebruiken. 
Indien u zin heeft om wekelijks een carambole te maken dan kunt u altijd even langs wippen om 
kennis te maken met onze club. Ook is er altijd wel een mogelijk om een kaartje te leggen. Wilt u 
er door de weeks er eens lekker tussenuit? Wordt dan lid van De Poedel. 
 
Groetjes, De Poedel 
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Slag om Zoutkamp 

 
 
Heksen werden gewogen, de chirurgijn kreeg te maken met etterende bulten en ontstoken kiezen, 
bedelaars smeekten om een aalmoes en de dames van lichte zeden probeerden het manvolk in 
hun badhuis te lokken. Op de markten was ook veel te zien en te proeven: verschillende oude 
ambachten waarbij ook informatie werd gegeven over allerlei historische producten. Muzikanten en 
andere ‘fratsenmakers’ zorgden voor nog meer vrolijkheid. 
 
Rond 14:00 uur zag het op de dijk zwart van duizenden mensen. Het duurde nog even maar toen 
barstte het los met een oorverdovende knal. Ook nu was de inzet van de Zoutkampers weer goed 
te zien: er kwam een grote hoeveelheid van schepen aangevaren met de manschappen van 
Willem Lodewijk. Sommigen van hen sprongen tot hun middel in het water om bij de kant te 
komen. Dames renden het veld op om de bevrijder te begroeten. Maar het kanongebulder ging 
gewoon door, dus soms vielen ze bij bosjes om. De doodgravers hadden het maar druk. Zo’n vijftig 
piekeniers marcheerden tegen elkaar op, ondersteund door het zingen van mannen- en 
vrouwenkoor. Het eindigde met een oproep van Willem Lodewijk aan het volk om de Spaanse vlag 
te zoeken. Toen marcheerde het Hollandse leger Zoutkamp binnen. Daarop volgde nog een korte 
scène bij de kerk, waarbij het capitulatieverdrag werd getekend en Willem Lodewijk zich niet alleen 
Zoutkamp maar ook de garnalenkoningin toeeigende. De koren zongen het Wilhelmus en daarmee 
was de overwinning van de Hollanders bezegeld. 
Aangezien het de doelstellingen van stichting de Slag om Zoutkamp waren om Zoutkamp weer op 
de kaart te zetten en de bewoners van Zoutkamp er toe te bewegen om gezamenlijk ergens de 
schouders onder te zetten door een mooie, feestelijk dag te organiseren, kunnen we concluderen: 
missie meer dan geslaagd.  
 
Kijk voor foto’s op www.slagomzoutkamp.nl en www.nijsnet.nl 
 

Slag om Zoutkamp 
 
We willen iedereen die op welke wijze dan ook meegeholpen heeft bij het realiseren van de "Slag 
om Zoutkamp" heeeeeel hartelijk bedanken voor de enthousiaste inzet!!!! Door de inzet van velen 
is het een prachtige dag geworden, waar we met veel plezier (en enige trots) op kunnen 
terugkijken. Het was geweldig! De vele prachtige foto's spreken voor zich; geniet nog even na en 
kijk op Zoutkamp.net; mooigroningen.nl; nijsnet.nl  
Tot de volgende keer! 
 
Diet, Dirk, Elise, Frieda, Henk en Petra, Bestuur De Slag om Zoutkamp 

 
Op zaterdag 1 september vond in 
Zoutkamp de Slag om Zoutkamp 
plaats. Het dorp werd 
teruggebracht naar 16de eeuwse 
sferen en de slag die in 1589 
plaatsvond tussen Willem Lodewijk 
van Nassau en de Spaanse 
bezetter werd nagespeeld. Met een 
vette knipoog weliswaar. 
Het dorp en de bewoners waren 
voor de gelegenheid mooi 
aangekleed. Het zag er prachtig uit. 
Maar wat vooral opviel was de 
gemoedelijke sfeer van vrolijke 
samenwerking. Aan de slag om 
Zoutkamp werkten zo’n 350 
Zoutkampers vrijwillig mee en met 
grote toewijding. 
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Oud papier 
In juli is er 9.660 kg oud papier opgehaald en in augustus 11.300 kg. 

 
 
Samenvoeging keukens zorgcentra Asingahof te Ulrum en’t Olde Heem te 
Kloosterburen een feit 
 
Op 3 september 2007 is het dan zover en zullen de keukens van de beide zorgcentra die beiden 
deel uitmaken van de landelijke Stichting Philadelphia Zorg te Nunspeet samengevoegd worden. 
In 2006 is het besluit genomen om de keukens van de beide zorgcentra samen te voegen tot één 
centrale keuken in ’t Olde Heem te Kloosterburen. 
Vanuit efficiëntie en bedrijfsmatig oogpunt, maar ook om beter in te kunnen spelen op de 
veranderende vragen op het gebied van maaltijdvoorzieningen, zijn de belangrijkste speerpunten 
geweest om te komen tot deze beslissing. 
Ook heeft een belangrijke rol gespeeld dat zorgcentrum Asingahof op korte termijn gaat 
verdwijnen. Hiervoor komt in de plaats een kleinere voorziening waarin geen plaats meer is voor 
een aparte locatiekeuken.  
De huidige keuken van Asingahof zal per 3 september, als satellietkeuken gaan dienen van 
waaruit de distributie gaat plaatsvinden van de warme maaltijden en broodvoorziening voor 
cliënten in Asingahof. 
In het afgelopen jaar heeft in de keuken van ’t Olde Heem de nodige aanpassingen 
plaatsgevonden om de keuken aan te passen aan de gewenste situatie. 
Ook is de nieuwe werkwijze intern besproken met medewerkers, cliëntenraden, en is de nieuwe 
situatie met Dhr. P. Dijkstra van de gemeente de Marne samen met het management van beide 
zorgcentra doorgesproken met de coördinatoren van Tafeltje Dekje.  
Met het centraliseren van de keuken is het doel er opgericht om de dienstverlening met betrekking 
tot de warme maaltijdvoorziening verder te optimaliseren en waar mogelijk uit te breiden buiten de 
beide zorgcentra.  
Naast het leveren van warme maaltijden in de thuissituatie, is het al langere tijd mogelijk om 
koelverse maaltijden aangeleverd te krijgen, zodat de cliënt zelf kan kiezen wanneer men warm wil 
gaan eten.  
Zowel de cliënten van Asingahof, als de gebruikers van Tafeltje Dekje kunnen per 3 september 
gebruik gaan maken van een menukeuze systeem. Dit zal inhouden dat de gebruiker kan kiezen 
uit verschillende componenten. 
Op korte termijn zullen er tevens een aantal activiteiten ontwikkeld gaan worden in de steunpunten 
van de gemeente de Marne om onze producten en diensten te promoten, maar ook om mensen te 
laten zien wat er allemaal mogelijk is binnen beide zorgcentra. 
Uiteindelijk moet het er toe leiden dat er maaltijden en andere producten worden geleverd van een 
hoog kwalitatief niveau voor een aantrekkelijke prijs. 
 
 

De Flexbus is er ook voor u / jou 
 
De Flexbus is een gezamenlijk project van gemeente De Marne, Arriva en het OV-bureau. 
Doel is de aansluiting verzorgen op het openbaar vervoer (lijn 65) en voorzieningen binnen de 
gemeente beter bereikbaar maken voor iedereen. 
Er wordt flexibel omgegaan met de in- en uitstapplaatsen. U hoeft niet beslist bij een halte te gaan 
staan om in te stappen. Als u aan de route gaat staan en te kennen geeft mee te willen, dan is dat 
geen enkel probleem. Dit geldt ook voor het uitstappen. 
In de bus is plaats voor maximaal: 8 personen. Achter in de bus is er ruimte voor eventuele 
rollators / boodschappentas etc. Helaas niet voor rolstoelen, deze kunnen wij namelijk niet 
vastzetten. 
 



 Pagina 13 

De Flexbus sluit in Leens(zwembad) steeds aan op de reguliere busverbindingen: Zoutkamp-
Groningen en Groningen-Zoutkamp. 
Route op werkdagen:  
’s Morgens: Zoutkamp-Niekerk-Houwerzijl-Ewer-Zuurdijk-Leens-Ulrum-Vierhuizen-Zoutkamp. 
’s Middags: Zoutkamp-Vierhuizen-Ulrum-Leens-Zuurdijk-Ewer-Houwerzijl- Niekerk-Zoutkamp. 
De bus rijdt op alle werkdagen, dus maandag t/m vrijdag, van 07.00 uur  ’s ochtends tot 19.00 uur 
’s avonds. 
Per rit bedragen de kosten slechts: € 1,00 In de bus zijn ook maandkaarten te verkrijgen. De 
meeste in het normale openbaar vervoer geldende kaarten, zijn ook in de Flexbus geldig. Mensen 
met een WVG-pasje kunnen ook gratis met de Flexbus. 
De bus wordt gereden door een groep enthousiaste vrijwilligers, die allen getest en (medisch) 
gekeurd zijn. 
De Flexbus is er voor: Uiteraard iedereen die het gemak van deze bus wil ondervinden! 
Uitermate geschikt voor: 

 scholieren en werkenden, die bijvoorbeeld in Groningen naar school gaan of werken. 

 mensen, die in een ander dorp naar een arts, fysiotherapeut, tandarts, of consultatiebureau 
moeten. 

 mensen, die in een ander dorp familie of vrienden willen bezoeken, of eens  in een ander dorp 
boodschappen willen doen. 

 zij, die naar een sportgebeuren willen  b.v.: tennishal Ulrum, sporthal Leens, zwembad Leens 
etc. 

 kinderen, die in Leens naar zwemles moeten. Als de kinderen zwemles hebben, kunnen de 
ouders desnoods even boodschappen gaan doen. 

 groepen (maximaal 8 personen), die graag iets toeristisch op de bestaande routes willen 
bezoeken. 

Voor meer informatie kunt u bellen: 06-53780150 of kijk op: www.flexbusdemarne.nl 
 

Organisatie Spelweek 2007 

 
Staand v.l.n.r. Wiebe de Vries, Sjaak Muller, Iede Braaksma, Miranda Bijsterveld, Frieda Buitjes, 

Jakob Homan, Gineke Braaksma, Astrid Postma, Jan Gerdez.  
Gehurkt v.l.n.r. Tiny Zijlstra en Alida Toxopeus. 
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Spelweek 2007 
Spelweek stond dit jaar in het teken van het “Circus”.  
Op de dinsdagmorgen werden de kinderen met de circus- huifkar van Pipo en Mammaloe  in een 
gezellige optocht door het dorp gevoerd. Ook de Dikke Deur, Klukkluk, Plom , de Sterke Man, de 
clowns en de circusdieren waren van de partij! De circustent was al opgezet bij het sportveld. 
Mammaloe kreeg de schrik van haar leven toen bleek dat maar liefst 140!!! kinderen in de tent 
verzameld waren! Ze moest zich aan de tentpaal vasthouden maar gelukkig bekwam ze weer van 
de schrik en werd de spelweek 2007 geopend met een aantal circusacts: de Sterke Man Wiebe 
(die niet zo sterk was), de tellende Ezel Tinie en de Spelweek Meisjes met een dressuurnummer. 
Ook een  4-tal vaders was de klos en moest meedoen aan een stoelen-acrobatennummer… een 
groot applaus was hun deel! 
Het feest kon beginnen en al gauw werd er driftig gehamerd en gezaagd in het huttendorp. De 
kleuters gingen aan de gang met leuke circusmaskers. Resultaat: een groot circusdorp met 
kleuter-circusdieren en – clowns. Een gezellige dag!  
Woensdag was het knutsel- en CIRCUS-dag. ‘s Morgens werd er flink geknutseld voor de markt 
die ’s middags gehouden zou worden. Het springkussen was weer opgezet; tussen de bedrijven 
door …. springen maar! Om 1 uur (extra vroeg) was iedereen weer verzameld want onder leiding 
van de mensen van Circus Clinch werden er circusnummers ingestudeerd voor een voorstelling 
aan het eind van de middag. Eerst werden de onderdelen uitgelegd en kon alles worden 
uitgeprobeerd; na de ranja mocht iedereen een specialiteit uitzoeken en zich daarin verder 
bekwamen. Er werd heftig serieus geoefend op het evenwichtskoord, op de grote bal, met hoepels, 
draaiend bordjes en nog veel meer….. Intussen deden de kleuters een spelletjescircuit op het 
grote veld ; ook met een aantal circusonderdelen. 
Om 4 uur was het zover…er hadden zich veel toeschouwers verzameld in en voor de tent …. de 
grote circusvoorstelling kon beginnen!  De show werd geopend en gestolen door de opkomst (met 
muziek)  van alle kleuters- 43 stuks- met hun prachtige circusmaskers op. Een fantastische en ook 
ontroerende aanblik al dat kleine grut zo stoer in de circuspiste. Daarna kregen de toeschouwers 
een uur lang een keur van optredens te zien, en iedereen deed het fantastisch! En dan te 
bedenken dat ze dat in een kleine 2,5 uur hadden aangeleerd.  
WE HEBBEN GENOTEN!  
Na dit geweldige onderdeel van de Spelweek werd de markt geopend en kon het publiek zich te 
goed doen aan lekkere hapjes, meedoen aan het rad van avontuur en een leuk knutselwerkje 
aankopen. Iedereen heeft ook hier weer z’n uiterste best gedaan, zowel de verkopers als ook  U - 
de kopers, bedankt daarvoor namens de Spelweekcommissie. Weer een “nust-aai” voor het 
volgend jaar. 
Donderdag is  traditioneel SURVIVALdag…. en een drukke dag!  De mannen hadden weer een 
stoer parkoers uitgezet door het dorp met weer veel wateronderdelen (vinden ze leuk). Om 12 uur 
in de tent soep en een broodje met knakworst eten en dan met volle moed verder. Om  4 uur was 
iedereen weer binnen; prima op schema. Naar huis bijkomen en om 8 uur weer verzamelen voor 
het grote slaapfeest met vooraf de circusdisco,  een lekker worstje van de barbecue en dan 
slapen…… maar eeeeerst…… een nachtwandeling met verrassing onderweg!!!! De achterblijvers 
gezellig rond de vuurkorven met een beetje ranja en een snoepje.  
Dan naar bed. In de tent een zee van luchtbedden, slaapzakken, zakken chips en knuffels…..je 
zou zeggen dat ze na zo’n drukke dag als een blok in slaap vallen…. nee dus. Een enkeling valt 
nog tijdens het bed opmaken in een diepe slaap maar de rest…. It’s partytime!!!! 
Zo rond een uur of 3 daalt de rust een beetje neer… ogen op stokjes- de leiding moet ook maar 
naar bed…..Iede zoekt zijn slaapzak en wat ziet hij (zeg ie) een muis……jaaaaaaaaaaaaa ‘t is 
feest in de tent! Uiteindelijk 4 uur is het stil en loopt het luchtbed van Mammaloe langzaam leeg. 
Voorzichtig opgepompt en weer liggen. Vergeefs; om toch nog even een uurtje te slapen fietst zij 
om 5 uur richting huis en zakt gelukzalig op haar eigen bed. Astrid is nog steeds wakker en houdt 
de wacht…. 
Om 8 uur vrijdagmorgen wordt iedereen wakker gemaakt en het ontbijt klaargezet. Ondertussen 
verbazen we ons erover dat alles zo lekker gemoedelijk gaat, ze helpen elkander bij het 
opruimen… voorbeeldige kinderen. De kleuters en de vrijwilligers/ouders komen ook aan voor het 
ontbijt. Met zoveel mensen is het bijna een militaire operatie om iedereen van een brood, thee en 
koffie te voorzien; maar ’t is ook weer gelukt.  
We gaan op voor de laatste dag!  
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De kleuters gaan met begeleiders richting Insektenwereld in Leens en de oudere jeugd krijgt  even 
later in de tent uitleg over het te spelen “Moordspel”.   
Kapitein Roodbaard is vermoord en ja, wie heeft dat gedaan??? Zoek het maar uit…. De 
verdachten lopen door het dorp en door ondervraging moeten ze er achter zien te komen wie de 
moordenaar is. Als u goed heeft gekeken heeft u bijzondere types door het dorp zien lopen….Na 
een hoop serieus speur- en puzzelwerk bleek het niet al te moeilijk.  Ze hadden allemaal de juiste 
dader aangewezen…Bootsman Geurt! Stuurman Zonderbaard heeft nog even veel lawaai en wil 
hem kielhalen en hangen aan de hoogste ra maar dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen! 
De kleuters komen vol verhalen over slangen, torren en grote en kleine schildpadden weer terug 
uit Leens; ze hebben ook een geweldige morgen gehad!  
Iedereen krijgt als afsluiter nog een lekker bakje patat  en dan wordt er voor de laatste keer op de 
Spelweekfluit gefloten! 
 

Organisatoren van de kinderspelweek! 
Het is werkelijk grandioos hoe jullie je inzetten voor een week vakantieplezier voor zoveel 
kinderen. Een hele week klaar staan (samen met partner en andere vele vrijwilligers) om de 
kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. Maar het blijft niet bij deze ene week. Weken, 
maanden van te voren samen dingen bedenken, overleggen en regelen. Al met al veel tijd 
vrijmaken voor het genot van anderen. Vele vrijwilligers (bijna alle) doen al jaren mee, ondanks 
eigen kinderen soms al niet meer tot de doelgroep behoren. Geweldig. Ook dit jaar was het weer 
een enorm succes! Vele complimenten voor jullie allemaal. 
De Spelweekcommissie Zoutkamp wil alle vrijwilligers/meehelpers en sponsoren bedanken 
voor een geweldige Spelweek 2007! 
 
 

De ere-galerij der zeer sterken 
 
We spreken, denken we, in ieder geval namens alle kinderen die meegedaan hebben aan de 
spelweek als we stellen dat de Spelweek Commissie er voor de zoveelste keer weer in is geslaagd 
om een enorm feest  te maken van de Kinderspelweek 2007. 
De commissieleden van dit moment maar ook zij die zich in het verleden zo hebben ingespannen 
voor de jeugd van Zoutkamp en omstreken verdienen een plaatsje in de ere galerij der zeer 
sterken. 
Dat is een uitdrukking die hier misschien niet helemaal op z’n plaats is maar we bedoelen maar te 
zeggen dat zij toch al in oktober bezig zijn met de eerste voorbereidingen om vervolgens door te 
gaan tot in de zomervakantie met dan natuurlijk als hoogtepunt de laatste week van 
schoolvakantie basisonderwijs. Aan het einde van die week zie je mensen van de commissie nog 
steeds vief en fleurig de boel vrolijk regelen om vervolgens vrijdagavond als alles opgeruimd is, in 
te zakken als plumpuddingen na de laatste nacht van spooktocht en (niet)slapen in de tent. 
En juist die week waarin alles moet gebeuren dat in de afgelopen maanden is gemaakt, besproken 
en ’geregeld’ zie je jaarlijks steeds meer kinderen, dit jaar meer dan 130, de gezelligste week van 
de vakantie beleven. Lachende gezichten, af en toe een traan, vrolijke ouders en niet te vergeten 
tientallen vrijwilligers die voor kortere of langere tijd meewerken om de boel te begeleiden en mee 
te werken aan diverse aktiviteiten. 
Spelweek Commissieleden van nu en eerder, Zoutkamp bedankt jullie voor jullie inspanningen 
voor de Zoutkamper jeugd. Ons dorp mag trots zijn dat er inwoners zijn die zich inspannen om de 
saamhorigheid te kweken die een dorp nodig heeft om te overleven. Immers de jeugd is de 
toekomst. 
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Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek 
 

Romans 
Amirrezvani, Anita – Dochter van Isfahan (hist.) 
Andrews, Virginia – Meisje in de schaduw (fam.) 
Archem, Johanne van – De advertentie (streekr.) 
Arnaldur, Indridason – Winternacht (det.) 
Baldacci, David –Geniaal geheim (thril.) 
Berg,Greetje van den –Onomkeerbaar 
Binchy, Maeve –Wit bloeit de meidoorn fam.) 
Black, Ingrid – Judashart (det.) 
Bradford, Barbara Taylor – De Ravenscar dynastie 
(fam. Hist.) 
Burgers – Drost, Julia – Dat ene verschil (fam. prot. ) 
Claes, Catalijn – Geen akker om te zaaien (fam.) 
Coelho, Paulo –De heks van Portobello 
Crichton, Michael – Next (s.f.,thril.) 
Deaver, Jeffrey – De koude maan (thril.) 
Diepman, Inge – Diep (psych.) 
Diesveld, Edith van –De vergeten roos (fam.) 
Dorrestein, Renate – Echt sexy 
Dunne, Patrick  - De lazarusbel (thril.) 
Eddings, David – De jonge goden (sf) 
Eeden, Ed van – Prisonbreak (thril.) 
Eeden, Ed va – Prisonbreak, deel 2 (thril.) 
Edmondson, Elizabeth –Villa danta (rom.) 
Egholm, Elsebeth – Naaste familie (det.) 
 
Faldbakken, Knut – De turner (det.) 
Fallon, Jane – Op de man af (rom.hum.) 
Fitzek, Sebastian – De therapie (thrill.psych.) 
French, Nicci –Tot  het voorbij is (thril.) 
Gerritsen, Tess – Verdwijn (thril. dokt.) 
Genberg , Kjell - Dossier  Göteborg (thril.) 
Graaf, Anke de – De mensen rond Jurrien Beekman 
(fam.) 
Graaf ,Anke de – Verzwegen woorden (fam.) 
Haag, Martina – Fantastisch en bij iedereen geliefd 
(rom.hum.) 
Haasse, Hella - Sterrenjacht 
Hartman, Corine – Schone kunsten ( det. ) 
Heuvel, Dick van der – Wulffers en de zaak van de 
doodshoofdvlinder (det.prot.) 
Hislop, Victoria – Het eiland (fam.) 
Hollander, Loes den – Zwanenzang (thril.) 
Hosseini, Khaled – Duizen schitterende zonnen 
Hosseini, Khaled – De vliegeraar 
Jackson, Lisa – De zevende doodzonde (thril.) 
Jewell, Lisa – Samen thuis (rom.) 
Janssen, Roel – De tiende vrouw (thril.) 
Johansen, Iris – De opgraving (thril.) 
Juliana:de jonge jaren van de prinses der Nederlanden 
(biogr.) 
Kamphuis,  Martine – Ex (thril.psych.) 
Kellerman, Jonathan – Razernij (trhil.) 
Kelly, Cathy – Wat wil je nou? (rom.hum.) 
Kinsella, Sophie – Shopahloic & baby (rom. Hum.) 
Koontz, Dean – De echtgenoot (thril.) 
Kroonenberg, Yvonne – De mannenfluisteraar (hum 
verh.) 
Levy, Marc –Waar je bent (psych) 
Läckberg, Camilla –Predikant (det.) 
Lloyd, Joise – Heb mij lief (rom.) 
Ludlum, Robert – De Bancroft strategie (thril.) 
Luiten, Hetty – Oma’s geheime liefde (fam.) 
Lutz, Lisa – Famaliedossier (det.) 
MacCullouhg, Colleen – Streel mijn hart (rom.) 
MacDonald, Sara – Schemervlinder (fam.) 
MacEwan – Aan Chesil  Beach (psych) 

 
MacIntosh, Fiona – De bezieling,dl.3:Brug der zielen ( 
sf) 
MacKinley , Sara -Droomvlucht 
Mankell, Henning – Labyrint (det.) 
Mason, Daniel _ een ver land 
Meer, Olga van der – Een dag later 
Meinkema, Hannes – De heiligwording van Berthe 
Ploos (psych.) 
Montefiore, Santa –Het geheim van Montague 
Mulder,gerhardt – De loodgieter; de zaak Holleeder 
(det.) 
Nadelson, Reggie – Heelhuids (thril.) 
Nanne, Gerard – De poldermoorden (det.) 
Noort, Saskia- Afgunst (thril.) 
Palmen, Connie – Lucifer (psych.) 
Parsons, Tony – Voor altijd jong 
Paretsky, Sara – Brandschade (det.) 
Rankin, Ian – Lazarus (det.) 
Rice, Luanne – Tranen in de wind (rom.det.) 
Richmond, Michell – Ocean Beach 
Shepard, Sara – Pretty little liars :mooie meisjes 
hebben soms gruwelijke geheimen 
Slaughter, Karin – Onaantastbaar (thril.) 
Spaey, Vlucht (psych.) 
Steel, Danielle – Het huis (rom.) 
Terlouw, Jan en Sanne – Venijn (thril.) 
Thijssing – Boer, Henny – Wensdroom van een kind 
(fam.) 
Thijssing – Boer, Henny – Zeg nooit  nooit (fam.) 
Thorup, Kirsten – Niemandsland ( psych.) 
Tolkien, J.R.R. – Dekinderen van Huren ( s. f.) 
Trollope, Joanna – Tweede jeugd (fam.) 
Van Lustbader, Eric – Het testament (thril.) 
Ven – Rijken, Ria van der – Een nieuwe bestemming 
(fam.) 
Vincenzi, Penny – De naakte waarheid (fam.) 
Willett, Marcia – Zomerbloemen (fam.) 
Winegardner, Mark – De wraak van de Godfather 
Witteman, Sylvia – Pekingeend bij nacht (fam. verh.) 

 
Informatieve boeken 
Arkel, Francis van – Ik deel uit ! 50 keer trakteren op 
school 
Bah, Diaryatou – Mijn jeugd hield op in Rotterdam 
Bkker, Sonja – Zomerslank met Sonja: weekmenu’s en 
zomerse gerechten 
Bevallen en opstaan 
Bollag, Fiona – Het meisje dat uit de stilte kwam 
Brandsma, Michel –Canon van het Noorden ; het 
historisch belang van Noord – Nederland 
Brink, Jos – Rouw op je dak : verder leven na de dood 
van een dierbare 
Byrne, Rhonda – The secret 
Dansen op de deel: ideeënboek voor een nieuwe 
bestemming van boerderijgebouwen 
Deursen, A.Th. van – De admiraal: de wereld van 
Michile Adriaenszoon de Ruyter 
Dreven, Wouter van – Basiscursus Windows Vista 
Ent, Maria van der – In betrekking 
Gorgens, Manfred - Bretagne 
Hensel, Wolfgang – Kleurrijke moestuinen 
Hirs, Henk –Kroatië,Slovenië 
Husken, Marian _Handboek Holleeder: wie is wie in het 
proces van de eeuw 
Kateman, Thijs – Curaçao, Aruba en Bonaire 
Kennedy, Jeffrey – Andalusië 
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Kuijt, Machiel – Tien jaar achter Thaise tralies 
Lageman, Thessa - Ardennen 
Mak, Geert – De goede stad 
Meurs, Martin van – Een beeld van een 
provincie:Groningen in de twintigste eeuw 
Poker vor beginners 
Sagasser, José – Peuterpuberteit: zo overleef je samen 
Saviano, Roberto –Gomarra, reis door het imperium 
van de camorra 

Stegeman, Alberto –Undercover in Nederland 
Ung, Loung _ Het kind dat ik was 
Vernieuwde regels;belangrijke wijzigingen in de 
Wegenverkeerswet 
Westerman, Frank – Ararat 
Wolkers, Jan - Waddenboek 
Yangchen, Soname – Kind van Tibet 
York, Jillian –Marokko 
Zelf mooie mozaïeken maken 

 

Nieuws vanuit Dorpsbelangen 
17-09-2007 

 
Parkeerbeleid Dorpsplein en Sluisweg 
We zijn nu bijna een jaar verder na de afrondingen van ons nieuwe Dorpsplein en het is goed om 
eens even te evalueren. Vooral in de zomermaanden staan er vaak veel auto’s op de 
parkeerplaatsen die onnodig ruimte in beslag nemen voor het winkelend publiek. Het betreft vaak 
om auto’s van de omwonenden en personeel van de winkels. Vooral aan het eind van de week 
komt er nog wel eens een opmerking dat er weinig parkeergelegenheid is. Parkeerplaatsen zijn er 
genoeg maar worden door diverse mensen in beslag genomen. Indien men zelf ruimte heeft om 
zijn huis dan dient men daar de auto te parkeren. Voor personeel van de winkels is er elders in het 
dorp genoeg parkeergelegenheid alleen moet men een eindje lopen. Dat er auto’s staan voor 
hotelgasten is een normale zaak, die blijven vaak maar een of twee nachten. De parkeerplaatsen 
zijn hoofdzakelijk voor winkelend publiek!!!! 
We hopen(en de gemeente met ons) dat hier in de toekomst gehoor aan wordt gegeven want 
anders zullen we naar een ander parkeerbeleid moeten.  
 
Adreswijziging 
Er zijn de afgelopen maanden veel mensen verhuisd naar een nieuw stee. Daar zijn vast ook leden 
bij van Vereniging Dorpsbelangen. We hebben inmiddels 1 adreswijziging binnen gekregen, omdat 
die persoon zo attent was. Willen alle leden van Dorpsbelangen, die verhuisd zijn even een 
adreswijziging doorgeven!!! 
 
Lichtweek 2007 
Nog een paar weken te gaan, dan is het al weer herfstvakantie, deze valt in de week van 13 tot en 
met 21 oktober. Dit jaar vieren we weer met zijn allen de lichtweek en kan iedereen zijn fantasie 
weer op de loop laten gaan om er iets moois van te maken. Thema voor dit jaar is spreekwoorden 
en gezegdes of spreuken. Onze vaderlandse taal is rijk aan spreekwoorden en gezegdes, dus voor 
ieder is er vast wel wat te bedenken en dat op een leuke manier uit te beelden. Wist u trouwens 
dat een heleboel gezegdes uit de bijbel komen?  
Dorpsbelangen maakt in die week een ronde door het dorp om de mooiste adressen of straten uit 
te kiezen voor een prijsje. Er zijn drie prijzen te verdelen. 
Op woensdag 17 oktober is er weer een vossenjacht voor de kinderen. s’Middags voor de 
jongeren tot en met groep 4 vanaf 13.30 uur vanuit de voetbalkantine en s’avond voor de groepen 
5 tot en met 8 vanaf 19.30 uur. Zowel ‘s middags als ‘s avonds zijn er drie prijsjes te verdelen. 
 

Vriendelijke groet vanuit Dorpsbelangen 
 
 

Bedankje 
 
Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, het fruit en de gebakken vis, 
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Beatrixoord en de bezoekjes bij ons thuis. 
Dat alles heeft ons heel goed gedaan. 
 

Bedankt namens Sjoerd en Weike Steegstra
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Seniorencomplex 
 

Inwoners van Zoutkamp, bedenk een leuke/passende naam voor het seniorencomplex. Laat het 
ons weten, dan kunnen wij die doorgeven aan Woningstichting Wierden en Borgen. Aanmelden bij 
Joke de Wit en Baukje Zwart. 

 
Nieuws van jeugdsoos Zoutkamp 

 
De jeugdsoos is nu alweer bijna een jaar open. Behalve op de vrijdagavond open is er nog meer te 
doen in de jeugdsoos. De eerste zaterdag van de maand is er altijd kinderdisco voor groep 5, 6, 7 
en 8.  
Zaterdag 6 oktober is er ‘s middags van 14:00 tot 16:00 uur kinderbingo en ‘s avonds vanaf 19:00 
uur kinderdisco. De kinderbingo kost € 1,00 (incl. drinken) en ‘s avonds is de disco gratis. 
Zaterdag 3 november is er kinder halloween party. Vanaf 17:00 uur kunnen de kinderen dan 
komen. Ze worden dan geschminkt en kunnen pannenkoeken eten met een glas fris voor maar 1 
euro. Als iedereen geschminkt is begint de Halloween disco! Het mooiste is als je al verkleed komt. 
Met de schmink erbij is het dan helemaal af! 
Voor de ouderen en jonge jeugd is er vanaf dinsdag 2 oktober de Pencak workshop. Deze 
Indonesische vechtsport is echt een must voor iedereen die van martial arts houdt en meiden, wil 
je goed tekeer kunnen gaan tegen je vervelende broertje of een misselijke belager ga dan naar 
deze workshop !! En schrik niet…Deze workshop is gratis! 4 dinsdagavonden lang! Dus je leert 
echt wat. Geef je wel op tijd op. De leeftijd is van 12 t/m 23. Als iedereen zich heeft aangemeld 
wordt gekeken van hoe laat tot hoe laat. Groep 5, 6, 7 en 8 mag zich ook opgeven. Als er genoeg 
zijn proberen we dat een keer op de zaterdagmiddag te doen, of anders heel vroeg op de 
dinsdagavond. Vul het strookje hieronder in en lever het in bij Betsie Knol Beatrixstraat 30. Of zet 
je naam op de lijst in de jeugdsoos. 
De jeugdsoos zoekt vrijwilligers, bestuursleden en iemand die de papieren sociale hygiene heeft 
en mee wil denken voor de jeugdsoos. Het bestuur vergaderd elke 2 weken 1,5 uur. Ook zoeken 
we ouders die mee willen helpen met de kinderactiviteiten. Heb je interesse en wil je de jeugdsoos 
helpen geef dit dan door aan Betsie Knol 850810. Nu zitten in het bestuur Elbert van der Veen 
(voorzitter), Kim en Kirsten van Zanten en Betsie Knol (penningmeester). Teye Barkema van het 
jongerenwerk helpt het jeugdsoosbestuur. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja, ik doe mee aan de workshop Pencak Silat op 2, 9, 16 en 23 oktober op de dinsdagavond in 
jeugdsoos Zoutkamp 
 
Naam ...................................................................................................................................  
 
E-mail ..................................................................................................................................  
 
Telefoon ...............................................................................................................................  
 
Geboortedatum ....................................................................................................................  
 
Adres ...................................................................................................................................  
 
Ik zit op de basisschool: ja  /  nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Inleveren op Beatrixstraat 30 (Betsie Knol) 
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MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 
 

Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten 

Café De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 407077 

Warme Bakker ‘t Bakkertje, Sluisweg 2c, tel. 06 45140293 of 06 13546788 

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

Bloematelier The white rose, Sluisweg 2a, tel. 402659, dagelijks geopend van 9-18.00  

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 ma t/m vr 13.30-17.30 uur, 
zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur 

Voetverzorging De Marne, Margrietstraat 4, tel 402635, behandeling volgens afspraak 

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 

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 

Voetverzorging Rita, Dorpsstraat 10, tel 06-519799702 behandeling volgens afspraak 

Café kombuis, Dorpsplein 1a, Zoutkamp, 402959 

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

VVV Lauwersland, 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 

Het Veuronder, 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 

 


