"DE SCHUDZEEF" EN HAAR MEDEWERKERS
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voorzitter
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Secretaris
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Ada van den Heuvel
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penningmeester
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Sjoerd Moes
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verenigingen

Onze E-mail adres: schudzeef@planet.nl
Het copieerwerk voor "De Schudzeef" wordt verzorgd door
Jantina Broersma en Joke Broere.
Bankrekeningnummer: 33.52.13.170 t.n.v. "De Schudzeef"
Iedereen verleent belangeloos zijn medewerking !

!! BELANGRIJK OM TE WETEN :
Copy voor "De Schudzeef" dient een week voor de verschijningsdatum* te worden ingeleverd bij:
ADA v/d HEUVEL DE SNIK 23 ZOUTKAMP
of
EPPO LUKKIEN BAKERSSTRAAT 3 ZOUTKAMP

*Geplande verschijningsdata: 16 oktober
13 november
18 december

Tip: Nu ook millennium-kaarsen te koop!

Zoals iedereen wel weet is Annie Boersma, onze penningmeester, overleden.
Na een lange tijd in het ziekenhuis gelegen te hebben, met in het achterhoofd dat alles zeker
weer goed zou komen, is ze zeer onverwachts van ons heengegaan.
Annie zat al sinds de oprichting van de Schudzeef in de redactie. Sinds 1993 vervulde zij de
functie penningmeester. De laatste tijd was Annie vaak wat moe en kon daarom ook niet altijd
aanwezig zijn bij onze vergaderingen maar indien we iets wilden weten had Annie altijd alles
paraat.
We zullen Annie missen, we willen Harry, de familie en vrienden heel veel sterkte toewensen
in het dragen van dit grote verlies. We zijn Annie hoe dan ook erg dankbaar voor haar inzet
als penningmeester van de Schudzeef.

VOORWOORD
De dagen worden korter, kouder en vervelender. Ondanks de mooie dingen van het
herfstseizoen kijk ik toch met enige verlangen terug naar afgelopen zomer. Het is net of ik
steeds meer van de zomer geniet en op dit moment steeds meer ga missen.
Lekker genieten in een tuinstoel is er niet meer bij. Gezellig samen met de buren buiten zitten
ook niet meer. Maar… de centrale verwarming aan of een gaskacheltje, kaarsen in huis
maken het nog gezellig. Het is maar net waar je het meest van houdt.
Wat betreft de activiteiten in ons dorp verandert er niet veel. Zo hebben we binnenkort weer
Sint Maarten lopen en vervolgens zal Sinterklaas ook dit jaar Zoutkamp waarschijnlijk weer
komen bezoeken. En dan Kerst en misschien wel voor u een groots millenniumfeest. En het
jaar 1999 is zo maar weer voorbij. Als ik nog even terugblik naar deze zomer, schiet me weer
even iets te binnen. Beachvolleybal. Tot onze grote spijt zijn wij bij het verslag van
Beachvolleybal 1999 een paar mensen vergeten te bedanken. Dit is natuurlijk erg vervelend,
want wat moesten we zonder zand?? Zonder stroom?? Stom, stom, stom, bij deze willen we
de fam. Visser en de fam. Kramer enorm bedanken voor de medewerking, voor het gebruiken
van het vele zand en voor het gebruiken van de stroom. Zonder al deze mensen die geholpen
hebben was het ons niet gelukt om ook dit jaar weer het beachvolleybalfeest tot een succes te
maken. Ik hoop bij deze dat ik verder niemand meer ben vergeten.

Help de Polen
Dinsdag oktober 1999 van 13.00 tot 16.00 uur
Inleveren gebruikte kleding en dergelijke
In ´t Anker, Verbindingsweg 1.
Mw. T. Zijlstra, tel. 0595 402153

SJOELCLUB “DE ROBBEN”
Onlangs is de competitie van de sjoelclub weer begonnen.
Wij sjoelen iedere woensdagavond om 20.00 uur in het Café “Garnaaltje”.
Nieuwe leden zijn van harte welkom, en kunnen zich opgeven bij iemand van het bestuur.
Voorzitter: Jantina Broersma, tel. 402557
Secretaris: Roelf Heinstra, tel. 401843
Penningmeester: Hermie Blom, tel. 402241

OPBRENGST COLLECTES
Opbrengst collecte kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding-Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF) heeft in Zoutkamp/Lauwersoog ƒ 2.687,45 opgebracht.
Het geld wordt besteed aan projecten op het terrein van wetenschappelijk kankeronderzoek,
patiëntenbegeleiding en voorlichting.
De organisatoren van de collecte bedanken alle gevers heel hartelijk voor hun bijdrage.
Speciale dank gaat uit naar de collectanten voor hun geheel belangeloze inzet voor dit goede
doel.
Wie meer wil weten over preventie, vroege ontdekking, behandeling of begeleiding bij
kanker, kan gratis bellen met de Hulp- en Informatielijn van de Nederlandse
Kankerbestrijding/KWF: 0800 – 0226622. Voor een persoonlijk gesprek met een van de
voorlichters kunt u terecht op werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Voor andere aangelegenheden is de lijn de gehele dag bereikbaar via een zogeheten voice
response systeem. Ook via www.kankerbestrijding.nl is informatie verkrijgbaar.

Opbrengst verstandelijke handicap
De jaarlijkse collecte voor mensen met een verstandelijke handicap heeft in Zoutkamp
opgebracht: ƒ 1.088,25.
Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan!
En speciaal woord van dank gaat uit naar onze collectantes. Bedankt dames!

