Langedijk wordt omgedoopt tot koolstad
Zuurkoolfabriek G. Kramer & Zonen B.V. viert 125-jarig bestaan

ZUID-SCHARWOUDE - Zuurkoolfabriek G. Kramer & Zonen B.V. bestaat 125 jaar.
Het familiebedrijf viert dit jubileum door zijn medewerkers, klanten, leveranciers én
de inwoners van Langedijk in het zonnetje te zetten. Op het programma staan
onder meer het Schoolproject, het Zuurkoolfeest in de fabriekshal en de Open Dag.
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Uitgekeken op zijn vak is Piet
Kramer na ruim veertig jaar
allerminst. ,,Zuurkool is van
nature een gezond product, dat
ambachtelijk wordt gemaakt
en een rijke historie kent. Het
schijnbaar eenvoudige product,
dat slechts bestaat uit witte kool
en zout, ondergaat in de fabriek
een fermentatieproces dat wordt
begeleid door mensen die het
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weekend met elkaar op stap te
gaan. ,,Waar we precies heengaan, is nog een verrassing!’’, zegt
de directeur op geheimzinnige,
maar veelbelovende toon. De
andere jubileumactiviteiten vinden
in augustus plaats, tegelijk met
de start van de koolcampagne.
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Daar heb ik diep respect voor.’’
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