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Colofon 

Redactie 
 
Erna Knol tel: 401447 Penningmeester 
 
Esther v.d. Broek tel: 438218 Secretaris 
 
Claudia de Boer tel: 402635 Acquisitie 
 
Chantal Oostindiën tel: 401160 Redactie 
 
Anouk Bakker tel: 850865 Redactie 
  
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum is 30 maart 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 21 maart 
 
Kopij 
Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als PDF, JPG, TIF of DOC (niet hoger dan Word 2003) 
bestand aangeleverd te worden. 
E-mailadres: schudzeef@gmail.com 
 
 
Inleveradres kopij: Claudia de Boer, Margrietstraat 4, Zoutkamp 
 Erna Knol, De Schuit 14, Zoutkamp 
 Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp 
 
 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 

 

Advertentietarieven per 01 januari 2012: 

 
Eenmalig 1/1A4 € 30,00 
Eenmalig ½ A4 € 17,00 
Eenmalig ¼ A4 € 9,00 
 
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 
 
 

Wilt u ook op de mailinglist van De Schudzeef? 

 

Stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com met als onderwerp mailinglist. 

U ontvangt dan een paar dagen voor de kopijdatum een e-mail wanneer de kopij 

binnen dient te zijn en wanneer De Schudzeef ook alweer uitkomt. 

 

 

 



  

Agenda 
30 april Rommelmarkt 

27-28 mei Pinksteren 

 

Voorwoord 

Hallo inwoners van Zoutkamp, 

Voor u ligt de eerste uitgave van De Schudzeef van 2012. Iedereen nog de allerbeste wensen voor 

2012 gewenst! Wij kijken terug op 2011 als een jaar waarin weer genoeg te doen en te zien was in 

Zoutkamp! Pinksteren was weer een geslaagd feest, de Slag om Zoutkamp was een succes en wij 

zijn blij met de nieuwe ondernemers in Zoutkamp! Wat zal 2012 ons brengen??? 

We hebben de drukke feestdagen weer gehad, het nieuwe jaar ingeluid en we zijn weer aan onze 

gewone bezigheden toegekomen. 

In 2012 gaat de redactie van De Schudzeef ook weer verder als een team van 5 dames dat zich elke 

keer weer voor 100% inzet om tot een leuke uitgave van De Schudzeef te komen! 

Daar hebben wij ook uw hulp bij nodig, dus heeft u leuke activiteiten of nieuws meld het! 

Groeten de redactie 

 

Smartlappenkoor 

Het Smartlappenkoor van Zoutkamp gaat voor het 10
de

 jaar van start, dit is dus een lustrumjaar voor 

het koor. We gaan in februari weer beginnen met het oefenen van de liedjes, zodat we met 

Pinksteren weer goed kunnen zingen. Mocht je denken: dit is ook wel iets voor mij, neem dan even 

contact op met Jenne Mollema of Bauke Visser, er is nog plaats voor een enkele stem. Er kunnen 

dan geen leden meer bij want anders kunnen de muzikanten het niet bespelen. De oefenavonden zijn 

altijd op vrijdagavond. Zoutkampers, tot Pinksteren 2012. 

 

Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp 

Beste dorpsgenoten, 

Het is veel inwoners van ons dorp een doorn in het oog dat bij de restauratie van de grote sluis, de 

sluisdeuren niet zijn teruggeplaatst. Onze dorpsgenoot  Wim Visser heeft een groepje mensen 

bijeengebracht die gezamenlijk naar de gemeente zijn geweest om te zien of ze daar iets voor ons 

konden betekenen. De wethouders Van Gelder en Berghuis ondersteunen het initiatief en hebben 

ons verder doorverwezen naar de Provincie. Op dit moment zijn de eerste contacten bij de provincie 

gelegd, we kunnen nog niets zeggen over de uitkomst. Via De Schudzeef houden we u op de hoogte 

van de vorderingen.  

 

Voor het project Vitale dorpen hebben we bij de gemeente een verzoek gedaan voor aankleding van 

het veldje tussen de Garnaal en de Wilhelminastraat. Dit verzoek is tot stand gekomen door een 

reactie van een inwoner van deze nieuwe buurt op onze oproep in de vorige Schudzeef. De 

invulling van dit project is nog niet concreet. We zijn nog in gesprek met de gemeente hierover en 

willen ook graag nog de mening van andere buurtgenoten peilen. Ook hierover hopen wij u in de 

volgende Schudzeef meer te kunnen melden. 

Wilt u uw opmerkingen, ideeën of vragen aan ons kwijt dan kunt u ons mailen op het volgende 

adres: dorpsbelangenzk@gmail.com  
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Kerstmarkt 2011 

Beste dorpsgenoten, 

Het is alweer voorbij, de kerstmarkt, volgens ons was het wel geslaagd. En aan alle reacties te horen 

vond iedereen het gezellig. Er was ook voor iedereen wat wils, zoals vogelkransen, sieraden, 

zelfgemaakte spullen enz. Ook voor de inwendige mens werd goed gezorgd. Je kon snert, glühwein, 

oliebollen en niet te vergeten gebakken vis kopen. De opbrengst van de gebakken vis was bestemd 

voor de ouderensoos.  

De verloting was ook een groot succes, allemaal mooie prijzen die beschikbaar waren gesteld door 

grote en kleine bedrijven uit Zoutkamp. Zonder hun medewerking was het onmogelijk geweest om 

dit te organiseren. Daarvoor nogmaals hartelijk bedankt. Ook de dames van de Noorderschans: 

bedankt voor jullie medewerking en niet te vergeten de heer Middel. Wat is het toch positief dat 

iedereen mee wil doen en dat maakt het voor ons ook leuk om te organiseren.  

Ja, en dan nu de uitslag van de knikkerpot: 488 knikkers zaten er in de pot. Ina IJsinga zat er het 

dichtste bij met 478 knikkers. Zij heeft een slagroomtaart t.w.v. 10 euro gewonnen, beschikbaar 

gesteld door de Zilte Bries. Ze heeft deze inmiddels ontvangen. Iedereen bedankt voor zijn/haar 

komst en we proberen ook dit jaar weer een kerstmarkt te organiseren.  

Hartelijke groeten, Sylvia de Vries en Jannie Knol 

Wij zijn van plan om op 30 april weer een rommelmarkt te organiseren. U hoort nog van ons. 

 

Dag wandelaars uit Zoutkamp en omstreken 

Er is een aantal Zoutkampers bezig om de wandeltocht Lauwersmeer Mars weer op te starten, maar 

dan vanuit Zoutkamp. Ze willen proberen dit te doen op 12 mei 2012. Hoe het er allemaal uit gaat 

zien, hoort en leest u in een volgende Schudzeef. Dus wandelaars, houd De Schudzeef in de gaten. 

Zou je ook mee willen helpen, dat kan altijd want e.a. gaat nu eenmaal niet zonder vrijwilligers. 

Je kunt je aanmelden bij Bauke Visser, Hilda Bottema en Leentje Veltrop.  

Met een vriendelijke wandelgroet,  

Bauke Visser 

 

Brandweernieuws 

Hallo Zoutkampers, even weer een update van het Zoutkamper brandweerkorps. 

Ook het afgelopen jaar is er weer van alles gebeurd, we hebben in totaal  

33 uitrukken gehad. Ik heb een overzicht van de uitrukken bijgevoegd. Natuurlijk 

hebben we ook het gehele jaar om de twee weken op de donderdagavond geoefend. 

Twee zaterdagen zijn we naar de oefencentra in Zuidbroek en Wijster geweest 

voor het realistisch oefenen onder extreme omstandigheden. Een inzet in een 

gebouw of d.m.v. de juiste straalpijpvoering een binnenaanval doen in een gebouw waar het vuur 

tegen het plafond boven je zit. Reken maar dat het heet is, na het einde van zo’n oefendag ga je met 

een moe maar voldaan gevoel terug naar Zoutkamp. 

 

Ook wordt er regelmatig geoefend door onze chauffeurs/pompbedieners, het rijgedeelte komt aan 

bod door een rij-instructeur en het pompgedeelte wordt ook beoefend. We hebben ook al sinds jaren 

de beschikking over een Waarschuwing en Verkenningsdienst, kortweg WVD genoemd. Zes 

brandweermannen van onze ploeg zijn ervoor opgeleid om, bij een calamiteit met gevaarlijke 

stoffen in de regio, metingen te verrichten op een door een WVD-deskundige aangewezen plaats. 

Zo kan een eventuele wolk met gevaarlijke stoffen in beeld worden gebracht en als het nodig is 

kunnen ze dan de sirenes aansturen in een benedenwinds gebied. Deze ploeg oefent vier keer per 

jaar. Dan hebben we nog de brandweerboot. Ook daarmee gaan we regelmatig het water op om te 

oefenen (pompen en navigatie). Soms gaat dit in samenwerking met de KNRM, die ons ook weer 

van de nodige informatie voorziet. 

 

 

 



  

Materiaal, het afgelopen jaar is het gehele ademlucht gebeuren vervangen door nieuwe toestellen 

met gelaatsmaskers en flessen ( kunststof 300 bar). Dit is regionaal besteld, dus bijna alle korpsen in 

de provincie hebben dit type. Je ziet steeds meer dingen die gezamenlijk worden ingekocht om de 

prijs te drukken. We hebben ook nieuwe portofoons, we hebben nu bij een inzetploeg op de man 

een porto, dus ieder kan direct met de bevelvoerder in contact komen. Voor de rest hebben we het 

hier in Zoutkamp goed voor elkaar. We hebben een mooie kazerne midden in het dorp, twee jonge 

auto’s en een boot. Dat was toen ik bij de brandweer kwam wel anders. De brandweerauto stond 

toen in de garage naast de kegelbaan( is later nog slagerij geweest volgens mij). De auto paste er net 

in. Nabespreking deden we toen bij Henk Wijbenga in de kroeg (dat had ook wel wat). De 

bluskleding bestond toen uit een katoenen zwarte overall met daarover een zwaar leren pak en een 

oude zwarte helm. En zie nu eens: mooie uitrukpakken, uitgaanstenue, kazernetenue, alles kan. 

Maar ook de brandweer ontkomt niet aan de bezuinigingen. Natuurlijk moet wel de veiligheid 

gewaarborgd blijven. 

Activiteiten, wat hebben we allemaal gedaan buiten ons brandweerwerk? Zoals we al jaren doen, 

zetten we op pinkstermaandagmorgen vroeg met de marktmeesters de marktkramen op en 

begeleiden we de kooplui naar hun plek. Dat heeft in het verleden wel eens hilarische taferelen 

opgeleverd als er weer eens een auto op de plek stond waar een kraam moest staan. Maar ja, 

brandweermannen staan bekend om hun improvisatievermogen, dus werd de auto met een heftruck 

of anders verwijderd.  Meestal lukte dit wel en als die marktlui dan ʼs morgens kwamen, waren er 

altijd een paar die zeurden dat hun plek niet goed genoeg was. Ze wilden allemaal bij de 

binnenhaven staan natuurlijk (waren elk jaar dezelfden).  Maar ja, wat je opzet moet ook weer 

opgeruimd worden.  Ja, ook dat deden wij met een ploeg brandweermannen, aangevuld met wat 

anderen. Om 17:00 uur verzamelen, samen een biertje en dan los. Peter op de tractor en de rest er 

achteraan, de boel afbreken en opladen. En ook op de pinksterzaterdagmiddag zijn we van de partij. 

In het verleden deden we altijd een HV- inzet. Dan lieten we de mensen zien wat er bij komt kijken 

om een auto open te knippen, maar daar zijn we vanaf gestapt. We organiseren nu het bekende roei 

touwtrekken, met als hoofdprijs de eer en een fles BB. Ook hebben we met een aantal vaste 

collectanten de jaarlijkse collecte voor de Brandwondenstichting gedaan. We hebben € 768,= 

opgehaald. 

“Ol Strieders” een aantal jaren geleden hebben een paar mannen van ons korps een middag 

georganiseerd voor alle oud-brandweermannen/-vrouwen van ons korps. We hebben toen iedereen 

een uitnodiging gestuurd. De opkomst viel wel wat tegen, maar er kwamen toch een aantal opdagen. 

Dit is van beide kanten goed bevallen en daarom organiseren we elk jaar iets voor de ʺoude garde.ʺ 

Het afgelopen jaar zijn we met hen naar de brandweerkazerne in ʺStadʺ geweest. Ze hebben daar 

een rondleiding door de hele kazerne gehad en ook bestond er de mogelijkheid om met de nieuwe 

hoogwerker helemaal omhoog te gaan. Menigeen besloot om dit te wagen en vond dit een 

fantastische ervaring. Na de terugreis naar de kazerne in Zoutkamp  hebben we met elkaar nog 

genoten van de verhalen van toen, want na een borreltje komen de verhalen wel los.  

Personeel, op dit moment bestaat het korps uit 15 personen. Martijn v/d Veen heeft per 30 maart 

het korps wegens andere werkzaamheden en verhuizing verlaten. We hebben alweer een vrijwilliger 

bereid  gevonden  die, als hij aan de keuringseisen voldoet, aantreedt als aspirant-brandwacht. 

Maar!!, we zoeken nog iemand die bij ons korps aan de slag wil. Je moet dan wel wonen en werken 

in de directe nabijheid van Zoutkamp. Ook blijven we maar studeren. Jos heeft eind 2011 zijn 

bevelvoerdersdiploma gehaald en Anne is nog studerend hiervoor, dus ook dat zit wel goed. 

Motivatie, tot slot wil ik nog even zeggen dat we een super gemotiveerde ploeg hebben die, als de 

pieper gaat, of het nu overdag is of ʼs nachts, zich naar de kazerne spoedt om diegene die hulp 

nodig heeft te helpen.     

 

Namens het brandweerkorps Zoutkamp, 

Hans Abbas 

 

 



  

 

 

Uitrukoverzicht 2011 

Datum Plaats Calamiteit 
1-jan-11 Ulrum Oud en nieuwbrand, t.o. café Neptunus 

1-jan-11 Zoutkamp Zinkend schip GRE 33 Reitdiepskade  

5-jan-11 Houwerzijl Schoorsteenbrand Hollemastraat  

2-feb-11 Zoutkamp Automatisch brandalarm Heiploeg 

4-feb-11 Lauwersoog Automatisch brandalarm, zeilschool De Lauwer, Noordergat  

6-feb-11 Zoutkamp Buitenbrand, "Lange Hoofd" buitenhaven 

12-feb-11 Zoutkamp Eenzijdig ongeval, personenauto, Panserweg, 1 slachtoffer bekneld 

13-feb-11 Lauwersoog Lek schip, jachthaven Booze Wijf 

23-feb-11 Niekerk Automatisch brandalarm, Hoofdstraat Niekerk 

14-mrt-11 Leens Schoorsteenbrand, Leenstertillen  

21-mrt-11 Zoutkamp Woningbrand (magnetron) De Schuit  (weinig schade) 

29-mrt-11 Zoutkamp Kat in de stormdeur, bevrijd, Hofmansluis 

30-mrt-11 Eenrum Opgeroepen met brandweerboot, ass. korps Wehe, auto te water 

5-apr-11 Zuurdijk Auto-ongeval, in de sloot, Electraweg 

10-apr-11 Lauwersoog Buitenbrand, oefenterrein Defensie, westzijde Marnehuizen 

30-apr-11 Zoutkamp Buitenbrand, bij gymlokaal Doornbosweg, container in de brand 

4-mei-11 Lauwersoog Bos / heidebrand, Strandweg, nabij kleine jachthaven camping 

15-mei-11 Lauwersoog 3 personenauto’s in de brand, op parkeerplaats nabij stroomsluizen 

15-mei-11 Houwerzijl Buitenbrand, nabij vlakkeriet, loos alarm (bleek rokende mestbult) 

27-mei-11 Zoutkamp Automatisch brandalarm Heiploeg (loos alarm) 

10-jun-11 Lauwersoog Controleronde Scouting pinksterkamp, oefenterrein Defensie 

15-jun-11 Kloosterburen Automatisch brandalarm Oldeheem verzorgingstehuis (loos alarm) 

2-jul-11 Lauwersoog Surfster in nood, buitenzijde, nabij spuisluizen, zeedijk 

7-jul-11 Lauwersoog Lek schip, (mosselschip) loswal t.o. CIV 

15-jul-11 Zoutkamp Woningbrand (slaapkamer) Pr. Bernhardstraat  

26-aug-11 Lauwersoog Automatisch brandalarm, (rookmelder) Strandweg, loos alarm, oorzaak koken 

29-aug-11 Lauwersoog Scheepsbrand NG 10, oorzaak vastgelopen riem, rookontwikkeling 

7-sep-11 Vierhuizen Ongeval, kruising N361 / Marneweg, 2 pers. naar UMCG 

11-sep-11 Zoutkamp Wegdekreiniging, kruising Panserweg / Strandweg - Wilhelminastraat 

14-sep-11 Zoutkamp Woningbrand (schoorsteen) Churchillweg  

16-sep-11 Zoutkamp Paard in de sloot, Strandweg 

29-nov-11 Ulrum Schoorsteenbrand, Leensterweg Ulrum 

25-dec-11 Zuurdijk Ongeval, personenauto, Hoofdweg, 1 zwaargewond slachtoffer  

31-dec-11 Leens Oud en nieuw brand, Lemkesland 

 

Oproep van IJsbaanvereniging Zoutkamp 

Beste dorpsgenoten, 

Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende: 

willen de leden/donateurs die hun contributie/donatie nog niet hebben voldaan dit zo snel  

mogelijk doen? Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur 

Tjark Visser (penningmeester) 

 

Oma weet raad! 

Nylonkousen en panty`s blijven mooi als ze in koud water gewassen en gespoeld worden. 

Lakschoenen worden mooi door ze te poetsen met olie of melk. 

Viltstiftvlekken in uw kleding? Probeer het eens te verwijderen met tandpasta.  



  

 

 

Het verhaal van een kerstboom........................... 

Ik ben nog heel klein, maar een bomenkweker zorgt goed voor mij. Als ik groot wil worden, dan 

moet hij goed voor mij zorgen. En als het dan tegen de kerstdagen loopt, kan hij mij verkopen. Wie 

gaat mij nu kopen? Zijn het opa en oma of  papa en mama met hun kinderen, die mij gaan 

uitzoeken? Ik ben nieuwsgierig. Maar het geeft niet zoveel hoor, als ik maar versierd word met 

mooie ballen (zilver, goud of rood) en kaarsjes en slingers.  

Wat een feest, misschien komen er wel pakjes rondom mij te liggen en krijg ik nog mooie 

kerstliedjes te horen, zoals "Vrede op Aarde" of "Stille Nacht, Heilige Nacht." 

Maar ja, aan alles komt een eind. De kerstdagen zijn weer voorbij en wat gaat er nu met mij 

gebeuren?  Als er nog een kluit aan mij zit, dan mag ik volgend jaar weer komen. 

Maar zonder wortel word ik aan de kant geschoven. Kinderen halen mij op voor het Oudejaarsvuur.  

Dat vind ik prima!!!! 

Hebben de mensen tenminste geen last meer van mij. 

De gemeente kan mij ook ophalen, maar daar moet wel voor betaald worden. En de kerstdagen 

waren al zo duur!!!!! 

Er blijft niets anders over, maar in het bos dumpen.  En dat wil ik nou helemaal niet.......... 

En als ik er kom te liggen, liggen er al meer. Daar is het bos toch niet voor?????????? 

Dit is het verhaal van één of twee of meer kerstbomen, die zomaar gedumpt zijn. 

Kunnen we niet wat zuiniger zijn met ons milieu???????? 

 

De Slag om Zoutkamp...nagenieten.... 

Op de site "Slag om Zoutkamp.nl" zijn nieuwe foto's geplaatst... 2 kadertjes zijn aan te klikken... 

met een mooi muziekje eronder! Wat was het een mooie dag.......!  Ook via YouTube. 

  

Ook leuk bericht: fotograaf Corne Sparidaens van het Dagblad van het Noorden is genomineerd 

voor de Zilveren Camera ....met een foto van de  Slag om Zoutkamp !!! Als dat geen goed nieuws 

is. De uitslag is op 25 januari a.s., we wachten in spanning af. Zou gaaf zijn toch!?!  Zie: 

www.zilverencamera.nl/nominaties     Namens Stichting Slag om Zoutkamp 

 
Vrijwilligers actief in de schuldhulpverlening 

In het jaar 2011 is het aantal verzoeken voor het toepassen van de wet Schuldsanering toegenomen. 

Hiermee doet de economische crisis ook zijn intrede in de schuldhulpverlening. 

Binnen de schuldhulpverlening maken de ANBO, Humanitas, Ihsan, Leger des Heils, Het 

Nederlandse Rode Kruis, SchuldHulpMaatje, Stichting Christelijke Schuldhulppreventie en 

VluchtelingenWerk Nederland gebruik van de inzet van vrijwilligers. Uit het recent verschenen 

rapport ‘Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening’ van 

Social Force en Regioplan, blijkt dat deze inzet van vrijwilligers zichzelf dubbel en dwars 

terugbetaalt.  

 

Zo is de besparing aan kosten voor de maatschappij vaak driemaal zo hoog als de kosten die besteed 

worden aan een vrijwilligersproject. Verder blijkt dat, door de extra aandacht en tijd die 

vrijwilligers aan een hulpvraag kunnen besteden, de kans op terugval van de betrokkenen 

vermindert. Vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening bieden vooral ondersteuning bij het op 

orde brengen van de administratie, het aanvragen van toeslagen, het doen van de belastingaangifte 

en bij het benaderen van schuldeisers. Iets voor u? Neemt u contact op met Steunpunt 

Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum Gertie - 06 4243 9616 of Esther - 06 2245 5673.  

 

 



  

 

 

TONEELVERENIGING DUKDALF 

 
 

 
 

 

nodigt  u uit voor een gezellige toneelavond. 
 

Opgevoerd wordt het blijspel 

 
 

“de drei oogabbeltjes” 

 
 

op 

vrijdag 17 en zaterdag 18 februari 2012 

en 

vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2012 

 

 

om 20.00 uur in de verwarmde Wintertuin van Kegelcentrum “De 

Zeearend”. 

 
 

Zaal open vanaf 19.15 uur. 
 

 
 

 

Voorverkoop kaarten op: 
 

Maandag 13 februari  

 

Van 19.30 tot 20.30 uur in Toneellokaal a/d Wilhelminastraat 

 
 

Entreeprijzen: donateurs 4.-- euro 

       niet-donateurs 8.—euro 

 
 

Wij wensen u alvast een  gezellige avond toe! 
 



  

 

 
 

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 

 

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

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

Haven Hunzegat Zoutkamp, Strandweg 17, tel 402875 

Kado & zo, Sluisweg 2c, tel 401441 

De Zilte bries bakkerij en lunchroom, Sluisweg 3a, tel. 401112 

Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak 

Kapsalon Hair2Hair, Dorpsstraat 10, tel.: 435565 

Cafetaria ’t centrum, Sluisweg 2b, tel: 06-45715679 

Spar Bergstra, Dorpsstraat 1, tel. 401382, iedere dag open 

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 

Slagerij Knol, Sluisweg 2a, tel: 402767 

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 

Restaurant Grand Café De Oude Sluis, Hunsingokade 3, tel. 401870/06-13916552 

 

Diëtiste Martje Kok-Datema, werkzaam bij Libra dieetadvisering. Spreekuur in huisartspraktijk 

v/d Riet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met 06-51500249 of 

mailen naar martje@libra-dieetadvisering.nl 

 

 

 

 



  

 

 

Vanaf  1 november strooizout te koop. Reserveer 

op tijd, zodat U niet misgrijpt als het slechter 

weer wordt. 

Er is weer een bezem te koop in Zoutkamp. 

Ook bestrijdingsmiddelen  verkrijgbaar. 

Vlooienbestrijding bij hond en kat. 

Onkruidbestrijding, verwijderen groenaanslag op 

tegels. 

Tevens uw adres voor electrische materialen, 

zoals lampen, batterijen, verlengkabels, enz. 

Voor Uw huisdieren, div. soorten 

bodembedekking, voeding, enz. 

Wat niet op voorraad is, kan in overleg besteld 

worden. 

 

Ook de schaatsen kunnen weer geslepen worden. 

 
 

HENGELSPORT 

ZOUTKAMP 
 

 

 

 
  

 


