
 

Stichting Promotie Lauwersoog 
Robbengat 4 
9976 VK Lauwersoog 
T: 06 511 959 22 
E: info@promotielauwersoog.nl 

Persbericht 
Contactpersoon: Jan Beets 

Telefoon: (06) 361 839 04 

VOOR ONMIDDELLIJKE 

PUBLICATIE 

30 november 2014 

 

 

Kleine Dag van de Garnaal trekt 10.000 bezoekers 
 

LAUWERSOOG – Een kleine variant organiseren van de Dag van de Garnaal, 

gehouden in de visafslag van Lauwersoog, dat is wat Stichting Promotie Lauwersoog 

voor ogen had. En zo werd op afgelopen zaterdag de “Kleine Dag van de Garnaal” 

gehouden. Een ongekend aantal bezoekers kwamen er op af, waarbij je achteraf kan 

afvragen of dit wel een kleine variant was... Naar schatting kwamen er zo’n 10.000 

bezoekers naar Lauwersoog.  

 

Op 10 september 2014 werd lauwersoog opgeschrikt door een grote brand. Hierbij ging 

het bedrijf van Sterkenburg Vis voor een groot deel verloren. Hierdoor kon de Dag van 

de Garnaal, welke gehouden zou worden op 13 september, niet meer door gaan. 

Stichting Promotie Lauwersoog pakte na deze ramp al snel de draad weer op en vond 

het belangrijk om nog dit jaar voor het grote publiek wat te organiseren. En zo ontstond 

de Kleine Dag van de Garnaal.  

 

Zo was er een gezellige rommelmarkt, vele hobbyisten en ambachtslieden boden een 

diversiteit aan tweedehands spullen aan. Maar ook bloemstukken op schors, boeken, 

groente, brood en banket, vleeswaren, woonaccessoires, oliebollen en poffertjes waren 

verkrijgbaar. Ook de verse vismarkt was onvoorstelbaar in trek. Iedereen liet zich de 

gratis scholfile goed smaken. Maar ook de garnalen, schar, kabeljauw, kabeljauwfile en 

haring waren bijna niet aan te slepen. Ook de vers gerookte paling raakte volledig 

uitverkocht.  

 

De gehele dag werden de garnalen gepeld door medewerkers van Visserijmuseum 

Zoutkamp. Daarnaast was er voor de kinderen een groot springkussen en s’ morgens 

kwamen Sinterklaas en zijn pieten ook nog gezellig langs! Ook de verslaggever van 

Radio Noord bracht live een sfeerreportage in het programma “Noord en Ommeland”. 

S’ middags kwam de stemming er helemaal in met optredens van Zeemanskoor 

Lauwersoog.  

 



Stichting Promotie Lauwersoog spreekt over een ongekend succes. “We hadden nooit 

verwacht dat er zoveel mensen de kou trotseerden en naar de haven zouden komen. 

Deze kleine variant is zeker voor herhaling vatbaar.” Een dergelijk evenement is alleen 

mogelijk dankzij de steun van talloze sponsoren en vrijwilligers. De stichting wil dan 

ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd om deze dag tot een succes maken hartelijk 

bedanken. Op zaterdag 02 mei 2015 wordt van 10.00 tot 17.00 uur de “Grote” Dag van 

de Garnaal gehouden. Ook dan is iedereen weer welkom. 

 

De Dag van de Garnaal is geselecteerd in het kader van het 

Nederlands Operationeel Programma “Perspectief voor een 

duurzame visserij”. Hierdoor wordt De Dag van de Garnaal mede 

mogelijk gemaakt door de Europese Unie: “Europees Visserijfonds, 

investering in duurzame visserij”. 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie over de Dag van de Garnaal kunt u contact opnemen met Jan Beets via 

janbeets@promotielauwersoog.nl of 0636183904  
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