Zeeland
Woensdag 24 juni 2009

29

Binnenkort staat er beer op het menu
Marriët Cruson uit Cadzand
werkt op een golfbaan op
de Lofoten, waar nu de zon
niet meer ondergaat en
straks het noorderlicht weer
te zien is.

D

door Eric Fokke
rie jaar werkte ze in
een chocoladefabriek,
maar het werd tijd
voor iets anders. Marriët Cruson (23), geboren en getogen in Cadzand, werkt nu voor
een half jaar op een golfbaan op
de Lofoten, een eilandengroep ten
noorden van de poolcirkel in Noorwegen. „Ik wilde naar een noordelijk land, Canada, IJsland, Noorwegen. Die eerste twee waren te
duur of onmogelijk, Noorwegen
was te doen. Die noordelijke landschappen en natuur trokken me.
Ruw, ongerept.”
Via een bureau dat bemiddelt in
vakantiewerkers belandde Marriët
op 15 maart op de Lofoten. De eilanden lagen nog onder de
sneeuw en heel af en toe liet het
noorderlicht zich zien. „Er ging
geen dag voorbij of ik ging onderuit. Zout strooien ze niet.”
Samen met andere working guests
- ze krijgen kost en inwoning en
een zakcentje - bereidde Marriët
de golfbaan voor op een nieuw sei-

Marriët slaat een balletje op de Lofoten, waar de zon nu niet meer ondergaat.
zoen. Dat is inmiddels in volle
gang. De zon gaat niet meer onder
en golfers slaan hun balletje terwijl een bloedrode vuurbol langs
de horizon voorbij trekt. „Ik heb
de ramen van mijn slaapkamer
met vuilniszakken geblindeerd.”
Vanuit haar tijdelijke huisje kijkt
Marriët uit over een soms turkooizen zeestroom en ruige bergen.
Met nog vier inwonende werkende gasten - uit Duitsland, Tsjechië,

Oostenrijk en IJsland - heeft zij
geen gebrek aan aanspraak.
’s Ochtends om acht uur begint ze
met ballen verzamelen met een
soort trekkertje, maait het gras en
doet dan tot half vier wat onderhoud. „Wel mooi hier buiten, pal
aan zee. Dan zit ik te genieten.”
Haar gezicht is gebruind. „Maar ik
heb ook wel hagel gehad dat het
pijn deed. Weer of geen weer, er
moet gemaaid worden.”
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Vrije tijd gaat op aan ritjes in de
omgeving, dvd-tjes kijken of vissen. „Ik heb al een kabeljauw van
73 centimeter gevangen.”
Relaxt volkje, die Noren. „Alles
gaat op z’n gemak, geen stress. Ik
ben meer van: laten we wat doen!
De dag gaat sneller voorbij als je
aanpakt, maar ze nemen hier voor
alles de tijd. Alleen als ze denken
dat het druk kán worden, zijn ze
wel gestrest. Ik ook in het begin.

Maar het clubhuis is klein en het
heeft nog nooit vol gezeten, dus
als ze weer eens stressen over wat
komen gaat, maak ik me al niet
meer druk.”
Veel dingen die Marriët vooraf
over Noren hoorde, kloppen. „Ze
drinken veel koffie en eten wafels.
Als ze drank drinken, doen ze dat
tot ze volledig zat zijn. Maar het
worden dan geen lompe Nederlanders, ze blijven aardig en worden
niet agressief.”
Dat Noorwegen duur is, herkent
Marriët wel. „Vooral sigaretten.
Een pakje kost 70 tot 80 kronen,
zo’n 9 euro. Maar dat Noren verlegen en afstandelijk zijn, merk ik totaal niet. Ze zijn vriendelijk en behulpzaam en iedereen zwaait als
we langsrijden.”
Nuchter vertelt Marriët dat ze vorige week walvis at. „Cool, maar
niet zo speciaal. Het was diepvries,
vers schijnt lekkerder te zijn. Binnenkort gaan we beer proberen.
Komt ergens uit het noorden van
Noorwegen. Of dat niet zonde is?
Goh, geen idee eigenlijk, ik denk
dat het voor de beren niet veel uitmaakt of ik ook eens een stukje
proef.” Heel Noors plant Marriët
van alles en gaat niets door. „Ik
wil nog op walvissafari, raften en
bergbeklimmen. En hopelijk zien
we na augustus het noorderlicht
weer. Ik zou hier geloof ik wel kunnen wonen. Maar dan moeten
mijn vrienden en familie wel mee.
Want die mis ik hoor.”

VAKANTIES !!

25 jaar ervaring, kwaliteit en toch voordelig door rechtstreekse verkoop.
Uw vakantie begint al in één van onze luxe bussen.
Spanje

Kind t/m 14 jaar GRATIS verblijf

Kroatië

Met Solmar reist u zeer voordelig naar de mooiste
stranden van Spanje met lange boulevards,
honderden barretjes, restaurants en winkeltjes. U
vindt er rust en ontspanning, lekker eten en volop
leven. Van het schilderachtige Tossa, het levendige
Lloret en Malgrat, de uitgestrekte stranden van
Salou en het exclusieve Peñiscola tot het bruisende
Benidorm.

Hotel Espanya** HP, Calella
Direct tegenover het strand. Buffetmaaltijden, restaurant doorlopend geopend. Bij verblijf in dit hotel
kunt u aan de strandbar een strandstoel huren incl.
2 drankjes voor slechts € 5,-. Vertrek 6 juli 10 dagen
€ 259,-, 10-13-17 juli 10 dagen € 295,-.

Maak nu zeer voordelig kennis met dit schitterende
land met zijn idyllische strandjes, helder zeewater
en mooie baaien.

SUPERVOORDEEL!

Gratis folder met meer dan 150 reisaanbiedingen.

Hotel Riviera*** HP, Malgrat
Hotel gelegen aan de boulevard. Vertrek 26-29 juni,
10 dagen, slechts € 165,-; 6 juli € 265,- of 10 juli
€ 285,-.

Pendelreizen;

HOOGSEIZOEN

* Met de nieuwste bussen naar Spanje,
Kroatië en Hongarije
* Tot 100% kinderkorting
* Vroegboekkorting
* Royal en First Class

Hotel Sorra D'o Club*** AI, Malgrat
In het oude centrum van het gezellige Malgrat op
slechts 50 m. van het strand. Op basis van All
Inclusive, dus inclusief drankjes, ijsjes en snacks én
3 maaltijden per dag! Vertrek 31 juli, 3-7-10 aug.
10 dagen € 399,-. Hoge kinderkorting!

Eigen vervoer;

Hotel Stella*** HP, Pineda de Mar
Mooi ingericht hotel met spagedeelte. Vertrek 3 juli
10 dagen € 299,-, 6-10 juli € 325,-.

* Met eigen vervoer naar onze bestemmingen
* Zeer scherpe prijzen
* Overtuig uzelf op: www.solmarhotel.nl

VERRASSINGSHOTEL*** HP, SALOU e.o.
Laat u verrassen! U verblijft in één van onze hotels in
het bruisende Salou of in de ernaast gelegen
plaatsen Cambrils en La Pineda. Vertrek 26 juni,
10 dagen € 199,-, 13 dagen € 299,- en 29 juni 10
dagen € 225,-, 3-6-10 juli € 349,-. Een week voor
vertrek weet u in welk hotel u verblijft. Ook later in juli
diverse data beschikbaar. Verblijf van een kind t/m
12 jaar gratis.

Bij Solmar vindt u al 25 jaar
de beste kwaliteit voor de beste prijs!
Dit jaar extra jubileumvoordeel!
25 jaar Solmar betekent voor u
kans op waardebonnen, gratis reizen
en zelfs een auto. Boek dus snel en win!

Hotel Sahara / Rab*** HP, Lopar
Gelegen aan het 'paradijselijke strand' van het zonnige eiland Rab. Mooie kamers met o.a. TV en airco.
Vertrek 3 juli, 10 dagen € 269,-.

Hongarije
Reis met ons naar de gezellige plaatsjes aan het
Balatonmeer, het grootste meer van Midden
Europa.
Hotel Festival*** HP, Balatonfoldvar
Eenvoudig hotel met een zeer gunstige ligging aan
het meer! Maaltijden in buffetvorm. Vertrek 10 juli,
10 dagen € 289,-. Andere data in juli € 329,-.

Excursie- en stedenreizen
Wilt u graag in groepsverband op reis en veel van
een land zien? Dan zijn onze specials iets voor u! Wij
hebben weer een aantal prachtige reizen voor u
samengesteld. Vraag onze gratis folder aan.

Al onze prijzen zijn p.p., gebaseerd op een 2-pers. kamer. Verblijf van een kind gratis geldt bij 2 volbetalenden, voor het kind betaalt u dan alleen de busreis.
Verplichte toeslag Royal Class € 25,- p.p. m.u.v. excursie- en stedenreizen. Administratiekosten € 5,-. Bekijk alle aanbiedingen op www.solmar.nl

Speciale Excursiereizen naar o.a.:
Praag - Wenen - Parijs - Tirol - Salzburg - Toscane - Mallorca - Griekenland - Rome - Kroatië - Berlijn - Normandië - Bloemenrivièra

Lees dit alles
en veel meer in onze gratis folder.

Opstapplaatsen
door het hele land.

0495 588 740
of surf naar www.solmar.nl
Bel:

nt in
isselpu
ven)
Eigen w ze (bij Eindho .
e
in
Maarhe t parkeerterre
o
met gro

Met tevreden klanten uit heel Nederland

of stuur ons een e-mail en meldt u aan
wanneer u op de hoogte wilt blijven
van de laatste aanbiedingen!

