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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 Acquisitie 
Willy Bakker tel. 407075 Redactie 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Johan Kamstra, Nelly Bolt en Enne 
Tammes. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 15 juli. 
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 als PDF, JPG, TIF of DOC (niet hoger dan Word 2003) bestand. 
E-mail adres: schudzeef@gmail.com 
 
Inleveradres kopij: Claudia de Boer, Magrietstraat 4, Zoutkamp 
 Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp 
 Erna Knol, De Schuit 14, Zoutkamp 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 

 
Agenda 
 
28-5 t/m  1-6  Pinksterfeesten    
20 juni  Dag v.d. Garnaal 

 

 

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 
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KOM EENS VOOR EEN PROEFLES 

OF -TRAINING. BEL 0595-441148. 



  

Voorwoord 
 
Beste Zoutkampers van Nederland, 
Het is ons weer gelukt een leuke schudzeef te creëren.  
Met een bijzondere nieuwe rubriek, “Ondernemer van het Jaar 2009”.    
Met Pinksteren in aantocht is iedereen weer druk bezig. Wij wensen u veel leesplezier en een fijne 
pinksterfeest. De Redactie. 
 
Rommelmarkt in Houwerzijl 
 
Er is een rommelmarkt in Houwerzijl op zondag 21 juni van 10:00 tot 15:00 uur. Heb je ook zin om spullen te 
verkopen, geef je dan op via telefoonnummer 571149. 
 
 
Avond4daagse van 8 t/m 12 juni 
 
Maandag: inhaalavond in Zoutkamp 
Dinsdag: kantine FC Leens 
Woensdag: kantine UVV Ulrum 
Donderdag: kantine VV Kloosterburen 
Vrijdag:  kantine ijsbaanvereniging Wehe den Hoorn(Rochefortstraat) 
 
5 km:  vertrek 17.45 uur. 
10 km: vertrek 17.30 uur. 
 
Men kan zich 's avonds nog aanmelden. Alle wandelaars veel succes en mooi weer toegewenst. 
 
 
Mededeling 
 
Schoonheidssalon de lavendel is gesloten van 1 juni t/m 29 juni (telnr.: 401644) 
 
 
 
 

 

Restaurant / Grand Café 
 

 

Openingstijden vanaf heden: 

 

Dinsdag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur. 

 

 

Met de Pinksterdagen zijn we ook geopend vanaf 12.00 uur.  

 

We bieden koffie met of zonder gebak, borrel, belegde broodjes, salades, lunchplate 
(bv. sliptong, geb. aardappelen en salade op één bord) en diner. 
We gaan voor kwaliteit, vers, verrassend, variatie en gezelligheid. 
 
Steeds meer mensen weten ons te vinden, daarom reserveren niet verplicht wel 
gewenst (voor diner).

 



  

De reischeque 
 
Graag wil ik iedereen laten weten hoe ik de cheque en het geld wat ik van u heb gekregen heb besteed. Ik 
heb samen met mijn zus een riviercruise gemaakt over de Rijn. We zijn door Duitsland,via Straatsburg,naar 
Basel gevaren. Onderweg hebben we diverse excursies gemaakt en aan het slot een dagtocht door 
Zwitserland. We hebben veel gezien en erg genoten. Nogmaals mijn hartelijke dank en vriendelijke groet, 
 
Grietje Vogelzang 
 
 
Bedankje 
 
Lieve dorpsgenoten en bekenden, 
 
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de vele kaarten en bloemen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij 
mijn thuiskomst. 
 
Gerda van der Veen-Sieverts 
 
 
De verbouwing 
 
De verbouwing is bijna afgerond. We hebben een nieuwe 
personeelskamer, orthotheekruimte en directiekamer en de 
gemeenschapsruimte is opgeknapt en effectiever ingedeeld. Ook de 
kleuterklas is (gedeeltelijk) aangepakt, het magazijn is opnieuw ingedeeld 
en we hebben er bergruimte bij gekregen.  
Team en ouders zijn al hard aan het werk geweest: opruimen, 
schoonmaken, inrichten, enz. En nu komt het leukste onderdeel: qua 
inrichting de puntjes op de i zetten; o.a. nieuwe kasten, stoelen in de 
gemeenschapsruimte en een fleurige aankleding.  
Als alles klaar is, nodigen we graag- via de Schudzeef-  de inwoners van 
Zoutkamp uit om alles te komen bewonderen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Leerlingen, team en ouders van de Solte Campe 
 
 
Overblijven 
 
Zoals op alle scholen bieden wij ook op de Solte Campe de ouders de gelegenheid hun kind(eren) te laten 
overblijven onder begeleiding van onze vaste overblijfhulp met, op drukke dagen, ondersteuning van een 
ouder. 
Nu hebben wij op de donderdag veel overblijvers en zouden we nog goed een overblijfhulp kunnen 
gebruiken. Wat wordt er van u verwacht? 
U verzorgt- samen met onze vaste overblijfhulp-  het overblijven tegen een kleine vergoeding. U bent om 
11.40 uur aanwezig en eet samen met de kinderen. Na het eten mogen de kinderen spelen; bij goed weer 
buiten, bij slecht weer binnen in de gemeenschapsruimte. Voor de kinderen is er een speciale overblijfkast 
met speelgoed.  
Bij eventuele problemen kunt u een beroep op de leerkrachten doen. 
Om 12.45 uur nemen de leerkrachten het weer over, nog even controleren of de overblijfruimte netjes is 
opgeruimd en uw taak zit er weer op.  
U kunt naar school bellen (401566) of even langs komen om u op te geven of  om misschien nog meer 
informatie vragen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Leerlingen, team en ouders van de Solte Campe 

 



  

Hout gevraagd voor spelweek 
 
Beste mensen, 
De tijd vliegt en voor je het weet is de Spelweek weer in zicht... Zoals ieder jaar is er weer veel hout nodig 
voor het bouwen van het Huttendorp. Heeft u nu of binnenkort restanten hout liggen (spijkervrij) neemt u 
contact op met de volgende personen: 
Iede Braaksma tel 401979 / 06 20907447 
Sjaak Muller tel 438893 / 06 47053591 
 
Door tijdelijk gebrek aan opslagruimte kan het voorkomen dat we het niet direct op kunnen halen. Hopelijk 
wilt u het hout dan tijdelijk even bij u thuis laten liggen. Alvast heel hartelijk dank! 
 
Commissie Spelweek Zoutkamp. 
 
 
Toneelvereniging Dukdalf 
 
wil iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om de productie "'t Volksgericht - de schaande van Zoltkamp" tot 
uitvoering te brengen heel hartelijk bedanken! Wij kijken er met trots op terug! 
We willen nog eens noemen: 
VSB fonds, Stichting Kammingafonds, Provincie Groningen, Gemeente De Marne, Rabobank, 
Visserijmuseum, Heiploeg, Yvonne Cosmetics, kapsalon Hair 2Hair, Lifestyle Store Lakeside, Palingrokerij 
Postma, Spar Bergstra, Café Het Veuronder, Hengelsport Zoutkamp, Rest. ZK 86, Pizzeria l'Ancora, Rest. 
IJssalon De Boeter, Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Jachtwerf Gruno BV, Transportbedrijf Visser en De 
Stoettrommel en iedereen van wie wij ditjes en datjes mochten 
lenen.......... 
 
 
Jubileum wandeltocht 40 jaar Lauwersmeer 
 
Wandel mee met de jubileum wandeltocht 40 jaar Lauwersmeer op zondag 21 juni a.s. De afstand is 12 km. 
De tocht gaat door het Nationaal Park Lauwersmeer en het militair oefenterrein De Marnewaard. 
Deelnemers kunnen zich inschrijven tussen 11.00 en 13.00 uur in de Visserijhaven (tent) van Lauwersoog. 
De inschrijfkosten bedragen 1 euro. 
Op vertoon van de (volle) stempelkaart ontvangt u een medaille! 
Groepen dienen zich aan te melden via s.schulding@staatsbosbeheer.nl of telefonisch via  
0519-345145 (9.00 - 12.00 uur). 
Laat u verrassen: de tocht gaat gedeeltelijk met een boot over het water! 
Deze tocht is een samenwerking tussen het Ministerie van Defensie, Staatsbosbeheer en het Nationaal Park 
Lauwersmeer 
 
 
Wordt het Llorret de Mar of de Hoornse Plas? 
 
Thuiszorg Groningen is voor de komende vakantieperiode op zoek naar enthousiaste zomerhelden. Geen 
helden die vliegen, levens redden of de Nobelprijs winnen. Want een echte held word je in de zorg. Bij ons. 
Dankzij onze helden kunnen onze klanten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. 
Met 4.000 helden in stad en provincie Groningen staan wij 24 uur per dag en zeven dagen per week voor 
onze klanten klaar. Zo zijn wij altijd in de buurt! 
 
Wil je deze zomer echt eens lekker op vakantie en tegelijk werkervaring opdoen in de zorg? Word dan de 
periode van 29 juni 2009 tot en met 6 september 2009 zomerheld bij Thuiszorg Groningen. Wij zoeken 
huishoudelijke hulpen, verzorgenden en verpleegkundigen voor zowel in de stad als in de provincie 
Groningen!  
 
Ben je minimaal drie weken beschikbaar en heb je interesse of ken je iemand die nog op zoek is naar 
vakantiewerk?  
Kijk dan op onze website www.heldenindezorg.nl onder ‘Zomerhelden’ of onder ‘Vacatures’ en word deze 
zomer een ware held! Je kunt ook direct bellen met de heldenlijn op 050-5241516 of stuur een sollicitatie 
met CV naar: helden@thuiszorg-groningen.nl. 



  

Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen! 
 
Het is lente en de mensen gaan weer op stap. Het toerisme komt op gang. Groningers en niet-Groningers 
willen naar een borg, een tuin of een museum. 
Wel zo aardig als er dan iemand achter de balie staat die de bezoekers welkom heet en wel zo prettig voor 
de organisatie als de bezoeker in staat gesteld wordt om een kaartje te kopen. Maar dat kan alleen als er 
voldoende mensen zijn om de balie te bemensen. De meeste organisaties zijn hiervoor echter afhankelijk 
van vrijwilligers. En daar wringt hem de schoen. Want er zijn nogal wat lege plekken achter de diverse 
balies. 
Aan u de vraag om eens te overwegen zo’n plek in te nemen. Het is afwisselend werk en je komt in 
aanraking met allerlei mensen. En u weet: mensen, in al hun verscheidenheid vervelen je nooit. 
Maar het gaat niet alleen om baliemedewerkers. Ook andere, seizoensgebonden activiteiten beginnen weer. 
Zo is er de boot van het Wadloopcentrum in Pieterburen waarvoor, nu het wadloopseizoen weer begonnen 
is, vrijwilligers nodig zijn. Mensen die de schipper kunnen bijstaan en mensen die voor een hapje en een 
drankje willen zorgen voor de wadlopers. 
En let wel u geniet zelf ook van al dat moois om u heen, terwijl u zich nuttig maakt! 
 
Bent u ook geïnspireerd door de lente, dan is één van de volgende vacatures misschien iets voor u: 

 Domies Toen, de VVV Zoutkamp en museum Wierdenland zoeken baliemedewerkers. 

 Het Wadloopcentrum Pieterburen zoekt vrijwilligers voor het dat wadloopschip. 

 ’t Oldeheem en Asingahof zoeken onder andere koffieschenkers, juist ook in de vakantieperiodes. 

 Borg Verhildersum zoekt rondleiders voor groepen en medewerkers in het winkeltje. 
U kunt ook onze site www.vrijwilligersgroningen.nl raadplegen. 
 
Steunpunt Vrijwilligerswerk de Marne & Winsum 
Tel. 06-42439616. E-mail: vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl 
Spreekuur de Marne in de ontmoetingspunten: elke oneven week op dinsdag in Zoutkamp van 8.45 - 9.45 
uur. 
 
Oproep gymvereniging D.O.S. 
 
Volgend jaar mei 2010 bestaat gymvereniging D.O.S. 75 jaar. Voor deze gelegenheid willen we wat 
bijzonders doen voor de kinderen en oud D.O.S-leden. Wie heeft nog oude foto's, gympakjes, filmpjes of een 
vlag? Heeft u iets leuks over D.O.S., laat het ons dan weten. 
U kunt contact opnemen met Cecilia Bakker 0595-707005. 
 

 
Rechtszaak bevestigt zorgen over gasleiding in Lauwersmeerdijk 
 
In de vorige schudzeef stond het interview met Gert van den Broek over de gaswinning in de Waddenzee. 
Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het herzieningsverzoek. Hieronder een reactie van 
Mr H. Sarolea, advocaat van Haven Hunzegat en Camping Lauwersoog. 
 
Twee jaar geleden keurde de Raad van State de nieuwe gaswinning bij Lauwersoog goed.  Dit gas wordt 
afgevoerd naar Anjum via een pijpleiding die is aangelegd in de Lauwersmeerdijk.  Deze pijpleiding staat 
onder hoge druk en dat maakt de liggingin de dijkomstreden. Deze dijk is immers een zeedijk, die ook 
Zoutkamp tegen zware storm beschermt. Toen vorig jaar bij de aanleg werd ontdekt dat er een minder 
sterke pijpleiding werd aangelegd danin 2007 bij de Raad van State door de NAM en de Minister van 
Economische Zaken was toegezegd, besloten Jachthaven Hunzegat en Camping Lauwersoog om de 
goedkeuring voor gaswinning bij Lauwersoogopnieuw aan te vechten.  Dit verzoek is deze maand 
afgewezen,  maar de Raad van State blijkt wel de bezorgdheid van beide bedrijven te delen. Op de zitting in 
Den Haag vorige maand bleek dat destijds was verwegen dat de zeedijk zelf over een lengte van 800 meter 
minder stabiel is daar. En dat daaromvrijwel zeker een groot deel van de pijpleiding moet worden vervangen 
door een twintig procent sterkere pijpleiding.  Op dit moment loopt er daarom een onderzoek door 
deskundigen uit Delft. Het Waterschap Friesland heeft bij de rechter toegezegd dat de resultaten van dit 
onderzoek zo snel mogelijk beschikbaar zullen komen. Als het Waterschap Friesland dat niet doet, kunnen 
de haven en de camping opnieuw de rechter inschakelen. De actie van de beide bedrijven blijkt dus terecht 
te zijn geweest. We houden u op de hoogte. 



  

Gaele Postma beroepsvissers van het jaar 
 
Onze plaatsgenoot Gaele Postma is door de bond van beroepsvissers onlangs gekozen als beroepsvisser 
van het jaar 2009. Als prijs mocht Gaele hiervoor een oorkonde en een bronzen beeldje uit handen van de 
voorzitter Sicko Heldoorn ontvangen.  
De verdienste van Postma is dat hij in diverse besturen zit, maar ook het aanspreekpunt voor de media is . 
Al met al een mooie opsteker voor Gaele, niet alleen voor het vissen op paling, maar tevens voor zijn 
viszaak waar alleen maar kwaliteitsvis geleverd wordt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Jan v.d. Veen/Fotoveen 

 
 
Feestelijke overdracht vissershuisje 
 
Op vrijdag 17 april werd onder toeziend oog van veel genodigden, waaronder veel pers, het vissershuisje 
achter het museum overgedragen. Dit geschiedde door het verwijderen van de Zoutkamper vlag door drie 
kleinzoons van de familie Adema, rechtstreekse afstammelingen van Siegerlida Bol. Hierop werd het 
naambordje zichtbaar. De sleutel van het huisje werd door ex-PvdA wethouder Wiebe Zorge aan voorzitter 
Aart Loomeier overhandigt, waarmee de overdracht een feit was. 
Een woord van dank was er uiteraard voor de vrijwilligers, waarbij speciaal Enne Tammes, Brant Visser en 
Jan Dijkstra nog even in het zonnetje werden gezet. Hierna kwamen nog een aantal sprekers aan bod, 
waarna men in het museum nog even van een hapje en drankje kon genieten. 
 

 

 



  

Resultaten grondboringen Stationsstraat 
 
Zoals u misschien wel opgevallen is, zijn er werkzaamheden uitgevoerd op de camping en het terrein ten 
oosten van de camping aan de Stationsstraat in Zoutkamp. Er zijn sleuven gegraven (en weer gedicht) en er 
zijn peilbuizen geplaatst voor grondwateronderzoek. 
 
Het terrein was van circa 1950 tot 1980 een gemeentelijke stortplaats. De voormalige gemeenten Ulrum, 
Kloosterburen en Leens stortten er alle mogelijke soorten afval. Voor zover bekend zijn er huisvuil, grofvuil, 
bouw- en sloopafval, bestrijdingsmiddelen en bedrijfsafval gestort. 
 
In de jaren '90 zijn er verschillende vooronderzoeken uitgevoerd. Uit de resultaten van deze onderzoeken 
bleek dat het grondwater plaatselijk sterk verontreinigd is met zware metalen, olieproducten, PAK of ftalaten. 
Ftalaten zijn stoffen die gebruikt worden als weekmakers van plastic. PAK is de afkorting voor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen en betreffen vaak verbrandingsresten. 
 
Naar aanleiding van deze resultaten heeft Gedeputeerde Staten besloten nader onderzoek naar de 
verontreinigingen uit te voeren en de risico's op verspreiding, voor de mens en voor het milieu te bepalen.  
 
Ter plaatse van het westelijk deel van de stortplaats, het deel dat in gebruik is als camping, zijn geen 
verontreinigingen van betekenis aangetroffen. Ter plaatse van de camping is geen aanleiding voor verder 
onderzoek. 
 
Ter plaatse van het oostelijk deel is het onderzoek nog niet afgerond.  
Het graven van de sleuven liet zien dat de stortlaag op circa 1,5 meter diepte begint en een dikte heeft van 
circa 2,5 meter. Er is glas, plastic, hout, metaal, puin, rubber, touw, textiel, papier, autobanden en snoeiafval 
aangetroffen.  
De verontreinigingen in het grondwater (zware metalen, olieproducten, PAK en ftalaten) zijn nog niet geheel 
in beeld en worden de komende weken nog verder in kaart gebracht. Het lijkt er echter op dat de 
verontreinigingen zich met name in de stort bevinden en zich niet in grote mate vanuit de stort hebben 
verspreid. 
 
Herko te Paske 
Projectleider Bodemsanering Provincie Groningen 
 

 
Salon Trendy bestaat 10 jaar!  
 
Alle hens kwamen aan dek bij de realisatie, in 1999, van de bloemenwinkel annex kapsalon aan de 
Churchillweg te Zoutkamp. Zussen, zwagers, vader, moeder en zelfs personeelsleden van de scheepswerf 
van Dries op Lauwersoog werden ingeschakeld om de voormalige bloemenwinkel van Jelte Stavasius om te 
bouwen. Het werd dan ook een keurige zaak. 
Acht jaar lang werden de winkel en de kapsalon goed bezocht en bleken een constante factor in de 
middenstand van Zoutkamp. 
 
In 2007 sloot de bloemenwinkel en Andrea Bouma besloot om een al lang gekoesterde wens in vervulling te 
doen laten gaan n.l. verder te gaan als ambulant kapster, ofwel kapster aan huis. Dit is de trend van nu, 
aangezien iedereen het druk heeft tegenwoordig en wat is dan makkelijker als de kapster bij je thuis komt 
om je haar te knippen, kleuren en te  
permanenten. De reacties waren dan ook zeer 
lovend te noemen en Andrea is dan ook blij 
dat ze deze stap heeft genomen! 
 
Inmiddels zijn we weer twee jaar verder en de 
Trendybus heeft nog steeds een vrij constante 
klantenkring die dit 10 jarige jubileum 
rechtvaardigt. 
 
Gefeliciteerd. 
 
Voor meer informatie over deze en andere 
acties zie www.salontrendy.nl. 
 



  

  

 
 

 

Parkeerkaart Vlaggetjesdag Zoutkamp 

Alleen geldig op 12 mei 2008 

Geachte bewoners, 
 
In verband met de pinksterfeesten in Zoutkamp wordt 
voor een aantal wegen in het centrum een algeheel 
parkeerverbod van kracht gedurende onderstaande 
tijden. 
Vanaf woensdag  27 mei 18:00 uur tot dinsdag 2 juni 
2009 16:00 uur ivm de kermis geldt een parkeerverbod 
voor de Sluisweg vanaf de kruising met de Hunsingoweg, 
Schoolstraat, Dorpsstraat vanaf de Sluisweg en het 
Dorpsplein. 
Op zaterdag 30 mei vanaf 06:00 uur tot maandag 01 juni 
2009 20:00 uur ivm de vlooienmarkt / vrijmarkt op 
zaterdag 31 mei 2009 en de jaarmarkt op maandag 01 
juni 2009 geldt een parkeerverbod voor de Spuistraat, 
Dorpsstraat, Schoolstraat, Havenstraat en de 
Reitdiepskade. 
Wij verzoeken U vriendelijk met dit parkeerverbod rekening te houden en Uw voertuig(en) 
elders te parkeren. 
Wij wensen U gezellige pinksterfeesten toe, 
 
Het bestuur van Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp 
 

 

 

 





 
Nieuwe rubriek: Ondernemer van het jaar 2009 
 
Op 10 april jl. opende Stella Maris haar deuren. Jokadie en The White Rose zijn na een complete 
metamorfose samengevoegd in deze nieuwe winkel. Karin Wolters nam dierenwinkel Dommel een aantal 
jaren geleden over. Ook toen transformeerde zij de zaak naar een leuke winkel met naast 
dierbenodigdheden trendy cadeaus en accessoires. 
 
Nu in 2009 opent zij opnieuw haar deuren, uitgebreid met bloemen, sieraden en tassen. 
Kortom een ondernemer waar wij Zoutkampers trots op mogen zijn en wij van de redactie vonden dan ook 
dat zij wel eens even in het zonnetje gezet mocht worden. 
 
Daarom roepen wij Karin Wolters uit tot ondernemer van het jaar 2009. VAN HARTE PROFICIAT KARIN! 
GA ZO DOOR! 
 
Mocht u iemand willen aandragen als ondernemer van het jaar 2010  meld het dan bij de redactie onder 
vermelding van: Wie, waar, wat en waarom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feestelijke open dag Haven Hunzegat 
 
4 april jl. werd er in de jachthaven van Zoutkamp weer een open dag 
gehouden. Dit jaar extra speciaal want er werden 2 nieuwe drijvende steigers 
opgeleverd.  De oude steigers dateerden nog van het eerste moment toen de 
jachthaven er nog maar pas lag. Afgelopen winter werden de oude steigers 
gesloopt en nu liggen de nieuwe steigers klaar voor gebruik. Om 14.00 uur 
werden de steigers officieel gedoopt met champagne. Waarna de steigers 
geopend waren en de boten hun plaats aan de steiger konden innemen.  

 
  
Daarnaast was ook Verf Technisch Adviseur 
Lieuwe Meijer weer aanwezig om een ieder met 
vragen over het onderhoud van het schip te 
helpen aan een professioneel verfadvies. De open 
dag werd ook aangegrepen om de cursusleider 
Rink van Rijn nog even in het zonnetje te zetten 
voor zijn inspanningen omtrent de cursus vaarbewijs deel 1. Van de 9 deelnemers 
zijn er 9 geslaagd! 
 

 
 
 
 
  



  

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 

 

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

Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992 

Warme Bakker de stoettrommel Sluisweg 2c,  

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

Bloematelier The white rose, Sluisweg 2a, tel. 402122, 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 

Spar 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 

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

Postkantoor, Dorpstraat 1 (spar 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, 06-12849237 www.salontrendy.nl 

Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393 

Voetverzorging Rita, Dorpsstraat 10, tel 06-51979702, 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 

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

 


