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VOORWOORD
Ik zit net naar een t.v. programma te kijken “Dat kan ik ook”. Volgens de presentatrice zijn er
18000 mensen die via dit programma het jaar 2000 “rookvrij” in willen gaan. Oftewel mensen
die willen stoppen met roken. Op zich een goed plan misschien, maar de gedachte, zal 2000
zoveel veranderingen brengen?, raast door mijn hoofd. Het is toch gewoon weer een nieuw
jaar, alleen de “1” verandert in een “2”.
Toch, aan de andere kant, voel ik dat ik iets bijzonders zal meeaken. Een eeuwwisseling dat
maakt niet iedereen mee, laat staan een millennium. Zal ik dan toch nog iets moeten verzinnen
voor 31 december: een etentje of toch naar het warme buitenland. Nou nee. Ik denk dat ik het
maar net zo doe als al de afgelopen jaren. Lekker gezellig, eenvoudig met een biertje of
wijntje tussen “oude” bekenden.
Voor diegene die wel iets speciaals willen ondernemen zal ik willen zeggen: Er rest ons nog
48 dagen tot aan het grote moment.

De “November” editie ligt nu voor u. Wij hopen dat u ook dit keer “De Schudzeef” met veel
plezier zult doorbladeren en lezen. We brengen u wat nieuws van de IJsbaanvereniging. Tja
die tijd is ook weer aangebroken. Verder hebben we nieuws van de Jeugdsoos, kegelclub,
dorpsbelangen en we hebben een spannende brief ontvangen, u zult ook deze brief
tegenkomen in ons dorpskrant. En wat we zeker niet willen vergeten te vermelden is dat we
weer een leuk verhaal hebben van onze “vaste” schrijver over het vissersleven op zee.
We wensen u veel leesplezier.

Verkoping
In het Hervormde Jeugdgebouw is er woensdagmiddag d.d. 17 november weer een verkoop
van de Hervormde Vrouwenvereniging Dorcas. Het is ten bate voor de Hervormde
Jeugdgebouw.
Het begint om 14.00 uur en om 17.00 uur is het afgelopen. Er is dan weer van alles te koop
van oude tot nieuwe dingen. En er komt een grabbelton voor de kinderen verder sjoelen, raden
enzo.
Wie o wie heeft nog gebruikte spullen voor de verkoop. Dan kun je even bellen met mw.
Zijlstra (401374), mw. Lukkien (401245), mw. Oostindiën (401786) of mw. Heinstra
(401843).

Tot ziens op woensdag 17 november a.s.

Bedankje
Langs deze weg wil ik U allen bedanken ook namens mijn man, voor de vele kaarten,
bloemen en telefoontjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en
thuiskomst. Dit is ons tot grote steun geweest.
Mw. I. van Wieren-Dijkstra

Rode Kruis
Het betreft nieuwe opzet van Welfare Zoutkamp. Vier dames hadden de leiding op zich
genomen. Joke de Wit was de coördinator, zij legde uit wat de bedoeling was van deze
middag. Het was een spelletjesmiddag. Er was een goede opkomst van dames tussen de 50 en
85 jaar. Het waren spelletjes voor iedereen, zoals het oude bekende sjoelen, kaarten (Jokeren)
en rummikub.
Ook was er een advertentie spel, en die bracht veel vermaak mee, want er werd nog al wat
afgelachen.
Natuurlijk ook een gezellig babbeltje onder het genot van koffie of thee. En voor dat je er
verdacht op was, was de middag ten einde en was het half vijf.
De volgende middag is er kaarten maken, 22 november in Ned. Hervormd Jeugdgebouw.
Iedereen is welkom, wel even opgeven bij Joke de Wit, in verband met het materiaal. De
toegang is gratis, maar voor het materiaal wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Telefoon van Joke de Wit is 401995.

IJsbaanvereniging “Eensgezindheid”
Beste leden,
De dagen korten, de temperatuur daalt alweer, kortom het winterseizoen begint. Als de op één
na grootste vereniging hebben we eerst een jaarvergadering voor leden en donateurs en wel
op:

vrijdag 3 december 1999
in café ‘t Garnaaltje
om 20.00 uur
A G E N D A:
1. Opening door de voorzitter;
2. Notulen van november 1998;
3. Verslag Penningmeester;
4. Verslag Kascommissie;
5. Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar: H. van Oosterom, P. Lukkien, T. Visser;
6. Benoeming Kascommissielid;
7. Pauze, met gratis verloting + sigaar;
8. Ingekomen stukken + mededelingen;
9. IJbaan millenniumproof?;
10. Rondvraag;
11. Sluiting.

Bericht van de KNSB Gewest Groningen.
Dit betreft het kaartverkoop van de World Cup finale op 19 en 20 februari 2000 te
Heerenveen. Volgens de KNSB zijn de vooruitzichten zodanig dat deze wedstrijd eenzelfde
invulling en uitstraling zal krijgen als een EK en WK.
Uw kaarten kunt u bestellen tot 25 november bij de secretaris G. Postma. Bij overintekening
vindt er loting plaats.

‘Help de Polen’Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Inleveren van gebruikte kleding en dergelijke

Dinsdag 30 november a.s.
13.00 – 16.00 uur
In ‘t Anker, Verbindingsweg 1
Mw. K. Zuidema en Mw. T. Zijlstra
Tel. 0595-402153
Voor giften

Rabobank 3352.17.605
t.n.v. ‘Help de Polen’

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Jaaroverzicht
werkgroep ‘Help de Polen’Fout! Bladwijzer niet
gedefinieerd.
In tegenstelling tot wat de naam van de werkgroep doet vermoeden houden we ons niet bezig
met alleen Polen, maar met meer landen in Oost-Europa waar hulp nodig is. Onder andere
Roemenië
In januari van dit jaar zijn er 140 m3 goederen naar Roemenië gegaan. Dit waren
schoolbanken, ziekenhuisbedden, kleding en een complete interieur voor een kerk. Dit was
allemaal voor een stadje genaamd Cluj.
In april is er veel ziekenhuismateriaal naar een nieuw opgezette Groene Kruisproject in Polen
verscheept. Er is in deze maand ook veel kleding naar verschillende tehuizen in Czarnkow,
Polen gegaan.
In juni is er een kledingactie voor Kosovo geweest, welke door u geweldig is ondersteund. Er
is een vrachtwagen vol met kleding naartoe gestuurd en natuurlijk de voedselpakketten die
door vele vrijwilligers bijeen is gehaald. Dit laatste is vervoerd door de organisatie genaamd
Zending over Grenzen. Het is allemaal op de goede plaatsen terechtgekomen.
In augustus zijn een aantal vrijwilligers van de werkgroep naar Litouwen geweest en hebben
daar, samen met het Rode Kruis en vele sanatoria, nieuwe projecten gestart. U moet weten dat
ze daar niets hebben om de mensen mee te helpen, alles moet vanuit niets worden opgebouwd
maar lijkt nu van de grond te komen. Er zijn inmiddels 2 volle vrachtwagens gelost. De eerste
met kleding en meubels en de tweede met medisch materiaal en dekens.
Vaak is bij het lossen een vrijwilliger aanwezig die de grenspapieren en de verdeling van de
goederen controleert

Zoals u kunt lezen is er dit jaar zeer veel goed werk verricht. Maar het is alleen mogelijk door
uw inbreng van kleding, geld en ander goed.
Graag willen we ook in het komend jaar doorgaan met inzamelen, helpt u ons daarbij? Iedere
dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u kleding inleveren in gebouw ‘t Anker bij de
Geref.kerk.
Wat wij doen als werkgroep is gratis, wij worden niet betaald, maar het vervoer van de
goederen kost veel geld. Daarom durven wij u te vragen ons werk te steunen met een gift
zodat het vervoer niet staakt.
Rabobank 3352.17.605
t.n.v. ‘Help de Polen’
We hebben trouwens ook leuke kaarten die u kunt verzenden met de kerstdagen of andere
gelegenheden.
Kerstkaarten
fl. 10,00 / 10 st.
Andere kaarten
fl. 2,00 / 1 st.
Namens de werkgroep hartelijk dank,
Kina Zuidema en Trijn Zijlstra.

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Dagboek van een
garnalenvisserFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
18 oktober
wind z.o. 5/6
We stappen om half elf zondagavond in de auto. We liggen ondertussen alweer een week of
vier in Harlingen en dat is dus eerst een uurtje in de auto. Onderweg hebben we een bakje
koffie uit de thermoskan.
Daar aangekomen brandt er overal al licht. We hoeven gelukkig geen ijs meer te laden, dat
hadden Robert en ik vrijdagmiddag al gedaan.
Het is vloed en dus zetten we voor de haven de netten overboord, zo droog mogelijk langs
Ballastplaat.
Het is koud met en briesje uit het oosten. De eerste trek doet 100 kg van drie kwartier vissen.
We laten ze in de bak liggen, zodat ik nu even op de bank kan gaan liggen.
Het is een klote tijd: om 12 uur varen. Maar je moet wel mee want de eerste trekken zijn
immers de beste. Dat heb je vooral op het wad, bij een kant en rand langs.
We doen 4 trekjes tot over hoog water. Dan staat er een goede 400kg.
Met eb gaan we Zuid in, door de “Boontjes” naar Cornwerd.
Hier zit 150 kg in. Het zijn allemaal afzakkers.
Met laag water liggen we in de “Dove Balg”, met een gigantische vloot van zo´n 20 schepen,
die varieert van Wieringers, Makkumers, Harlingers tot Zoutkampers. De trekken in de diepte
zijn ook goed: 100 tot 125 kg van een uur.

Om 17.00 uur gaan we stomen naar Cornwerd. We liggen hier met z´n drieën, Henk, Poy en
wij. ´s Avonds de kost op het vuur, we trekken een paar flesjes bier open en hebben het er nog
even over.
Om 5.00 uur gaat de wekker. We stomen de Balg weer in en vissen hier in de diepte, 10 tot 13
meter.
Het is mooi schoon maar met eb wil het niet best, 50 tot 70 kg. De trekken zijn wel wat
langer. Met vloed zit er 150 kg in. Met deze wind loopt er geen vloed en komt er geen water.
We doen nog een trekje en gaan dan naar Harlingen om te lossen.
We gooien de garnalen op de wal en gaan direct weer weg. Je meld je daar af bij de
havendienst, dat hoorde collega Jan Disco op de marifoon. De telefoon gaat bij ons: Jan.
Hij wilde graag weten hoeveel garnalen we nog mochten vangen voor ons week kwantum.
Het week kwantum staat op 2500 kg. Voor de haven lagen garnalen genoeg volgens Jan. Dus
wij stijf bij de dijk langs, 30 meter van de bassaltblokken.
Nou, het was net of je in de stenen viste. Het rukt en het raamt daar nogal. De eerste keer een
dikke box garnalen. We doen nog 2 trekken dan zijn er wel genoeg. De afslag belde over de
eerder geloste garnalen. Onze beide matten, de slijtlappen onder de netten zijn aan gort, maar
er is wel tijd voor reparatie.
Om 20.30 uur liggen we voor de afslag. Woensdag lossen we en halen we onze zeef uit
elkaar, want de aandrijfrollen zijn kapot. Het is mooi droog weer met een dikke bries uit het
N.O. Om 16.30 uur stappen we in de auto naar Zoutkamp.

25 oktober
10.55 uur hoog water
Wind zuidelijk 4/5 toenemend 6/7.
We varen om 03.30 uur van Harlingen naar de Dove Balg. Robert Tox is mee. We doen hier
een trekje in de diepte van 3 kwartier voor 10 kg.
Dit is wel een ander beeld dan de vorige week. We doen nog twee trekken. Het is nou dag.
Het wil in het donker ook weleens niet maar nu is het niets beter.
We bellen Henk van de 46, die ligt droger bij Zurich en doet trekken van zo´n 125 kg. Dus
daar ook maar heen.
Maar er liggen meer schepen, dus de dikste room is er al af.
Om 13.00 uur lossen we met z´n tweeën, wij 300 kg, Henk 700 kg.
We gooien er ijs in en gaan weer weg. ´s Middags vissen we achter de “Pollendam”. Dit is
ook zuinig. ´s Avonds liggen we op Kornwerderzand. Even met Wout ouwehoeren, een knipje
doen en ´s morgens weer varen.
We liggen nu in het “Verversgat”. Het is hier even beter, maar een dikke trek doen we niet. ´s
Middags halen we bij de scheidingston van Cornwerd. Er hangt een anker over de klossen.
Als we proberen om hem aan dek te krijgen valt hij eraf. Net boven op een ander wrak op de
plotter, dus geen last meer van.
Met vloed gaan we een gat in, hier zit 100 kg in. Hier vissen we hoog water af en om 19.00
uur gaan we naar binnen.

Woensdagmorgen vissen we naar de Texelstroom voor 40 tot 50 kg. Het wordt nog zuiniger,
het is allemaal een aangevild zootje.
De box is er wel maar de garnalen zijn veel kleiner. Met vloed liggen we aan de rooie kant
naar boven te vissen.
En dan geeft hij een ruk over bakboord. Zo vast als een huis. Er loopt gelukkig nog niet veel
vloed dus draaien we eerst het stuurboord net op en zetten de staart op de dol. Dan draaien we
in de stoom op terug. Hij rukt los en we hebben geen schade aan het net, gelukkig.
Volgens Henk Rispens is het een groot houten schip waar ons net in vast zat. Zij hadden er
ook al eens ingezeten met Harry Oortwijn elk met één net.
Woensdagmiddag gaan we naar binnen. We zetten 1330 kg aan de wal, halen een patatje met
een kroket en gaan dan het werk afmaken.
De één in het stuurhut de ander aan dek en één in de machinekamer.
Binnen anderhalf uur is alles klaar. Dit kan in een andere haven snel, maar als je op
Lauwersoog ligt duurt dit wel wat langer. De koffiebranders hebben het daar beter.
Donderdagmorgen zijn we bij Dries met de belg bezig. Het gaat vrijdag in dok. Dries heeft
hier karretjes voor gemaakt en daar moet hij op om uit elkaar te worden getrokken. De
karretjes lopen tussen 2 U-balken.
Vrijdag is het dan zover en gaat hij erin. Als hij droog staat blijkt dat hij 60 cm te ver naar
voren is gekomen. Dus zinken ze het dok weer af en trekken ze het schip 60 cm achteruit.
Daarna gaat het dok weer omhoog. Nu is het goed en kant het schip doormidden.
Als hij droog staat blijkt dat hij 60 cm te ver naar voren is gekomen. Dus zinken ze het dok
weer af en trekken ze het schip 60 cm achteruit. Daarna gaat het dok weer omhoog. Nu is het
goed en kan het schip doormidden.
Tot de volgende Schudzeef
Johan Rispens
ZK 18

