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Ada van den Heuvel tel. 401644:  penningmeester 
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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 verschijnings-

datum* te worden ingeleverd bij:  

 

 ADA v/d HEUVEL DE SNIK 23 ZOUTKAMP  

 of 

 EPPO LUKKIEN BAKERSSTRAAT 3 ZOUTKAMP 

 

 

 

*Geplande verschijningsdata: 18 december 

      22 januari 

      18 maart 

      22 april 

      03 juni 

 

 



 MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 

-BAR "DE FUIK", Churchillweg 2, tel.402006. Maandags gesloten. 

-Bistro ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742. Di. gesloten. 

-BLOEMBOETIEK "KIMCHA", Churchillweg 9, tel. 402100, Ma. Gesl. 

-CAFÉ "DE BOETER", Reitdiepskade 2, tel.401314. 

-CAFÉ "'T GARNAALTJE", Dorpsstraat 55, tel. 402582. Ma. gesl. 

-COSMETICS YVONNE,Dorpsplein 3. Behandeling op afspr.Tel. 

402417. 

-DIERENSPECIAALZAAK "DOMMEL", Dorpsplein 1c. 

-HAARMODE ZOUTKAMP, Sluisweg 2a, tel. 402659. Ma. gesloten. 

-H.C.R.'t REITDIEP, Dorpsplein 1. Di. gesl. tel. 402426. 

-JAN v/d HEIDE, vishandel. Kraam bij de dijk, tel. 402131. 

-MAKELAARDIJ LAUWERSLAND taxatie, verzekeringen en hypotheken,  

Spuistraat 22, tel. 0595-401343, fax 402510. Ma. t/m vrij     

09.00-17.00. Zaterdags gesloten. Buiten kantooruren na        

telefonische afspraak. 

-JOGCHUM EN FREERKTJE ZIJLSTRA tweewieler- en kado-shop.  

 Churchillweg 26. Dinsdags gesloten behalve in het toeristen   

seizoen. Tel. 401374; fax 401374. 

-KAPSALON "TRENDY", Churchillweg 9, tel. 401011 ma. gesloten. 

-KEGELHUIS "DE ZEEAREND", Dorpsplein. Op afspraak.  

 Tel. 401515. b.g.g. 05951-4111. 

-MEERMARKT, Dorpstraat 1, tel. 401382. Iedere dag open. 

-PALINGROKERIJ POSTMA. Reitdiepskade 21a. Tel.0595 402177. 

 open vr. 13.30-17.30. Zat. 10.00-12.00 en 13.30-16.00. 

-PIZZERIA l'ANCORA, Sluisweg 8, tel. 402800. Ma. gesloten. 

-'t SNUUSTERHOUKJE. Zie poppentheater. 

-POPPENTHEATER "EYA POPEYA". Open wo.- en zaterdag van 15.00   

tot 16.00 na plaatsbespreking. Havenstraat 3. Tel. 401830. 

-POSTKANTOOR, Bakkersplein 4, tel. 402232. Di.middag gesloten. 

-RABO-bank, Dorpsstraat 5, tel. 401671. Open: ma-, di-, wo-,    

do- morgen tot 12.00. Vrijdag 09.-12.00 en 13.30-18.00. 

-"DE ROUSANT"camping en feestzaal, Nittersweg 8. Tel. 402500. 

-REDERIJ ZOUTKAMP, boekingskantoor 'bruine vloot' Spuistraat   

22. Tel. 0595401557. Fax 402510. 

-STOUTMEYER b.v. schildersbedrijf, Havenstraat 2, tel. 401378. 

-TOXOPEUS ANSICHTKAARTEN. Bakkersplein 4, tel. 402232.  

 Dinsdagmiddag gesloten. 

-TOXOPEUS zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729. 

-VOLBEDA BOVAG Garagebedrijf, Stationstraat 4b. Tel.0595       

402410. 

-WOBBEN & DEKNATEL sanitair, loodgieter, verw., hengelsport,   

Sluisweg 3, tel. 401683. Dinsdagmiddag gesloten. 

-WODDEMA Tweewielercentrum, Schoolstraat 2, tel. 401320.       

Dinsdagmiddag gesloten. 

-V.V.V. LAUWERSMEER-OOST, Reitdiepskade 11, tel.401957 fax    

402714.  

 Open: ma t/m vrij. 10.00-12.00 en 13.00 15.00. 

-VISSERIJMUSEUM ZOUTKAMP, Reitdiepskade 11, tel. 401957. Open  

van 1 april tot 1 november. Voor Openingstijden: zie VVV. 

-OPENBARE BIBLIOTHEEK, Vishalstraat 6. tel. 0595-402750 



 open ma. 14.30-17.30 Do. 14.30-17.30 en 18.00-20.00 

-ZIEZO, Dorpsstraat 44, Zoutkamp 



 

 

VOORWOORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OUD PAPIER 

 

 

 

Omdat de laatste vrijdag van deze maand oudejaarsdag 

is, wordt het oud papier deze maand opgehaald op 24 

december a.s. 

 

De oud-papierlopers vragen u om het papier in een 

bundeltje (met touw erom) of in een doos bij de weg te 

zetten. Los, weggewaaid papier staat zo slordig in de 

straat. 

 

Wellicht ten overvloede: Het geld dat we voor het oud-

papierlopen krijgen is bestemd om het torenuurwerk bij 

de Geref. Kerk af te betalen. Het komt dus heel 

Zoutkamp ten goede. Daarom is het ook zo jammer dat 

er door baldadige jeugd wel eens wat vernield wordt aan 

de papiercontainers. 

Laten w proberen om met elkaar dit soort vandalisme te 

voorkomen, anders lopen we elke maand alleen maar 

om de ontstane schade te kunnen betalen. 

 

  Oud-papierlopers 

 

 

 

 
 

 

 



DAGBOEK VAN EEN GARNALENVISSERFout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 
 

 

Maandag 29-11-1999. Hoogwater om 01.14. 

 

Maandagmorgen zijn we om 04.30u. op Harlingen. Sietse ligt naast ons en zal net weg. We 

praten nog even over de 'tax' voor deze week. Dat is vanaf nu 1000 kg per kotter per week, 

voor een prijs van ¦ 6,50 per kilo bij een stukstal van 750 per kilo.  Dit is noodzakelijk door de 

grote voorraden die de handel nog heeft, en om dit weg te werken mag niemand meer vangen. 

Hierna hebben we het nog even over waar we naar toe moeten. Wij gaan naar de Dove Balg. 

Daar kunnen we nog een paar eb-streken doen. We stomen eerst een uurtje en gaan er dan 

aan. Na drie kwartier halen voor 40 kg. We zetten weer uit  en trekken tot aan de mosselen bij 

no. 12. Dit valt niet mee. 25 kilo. Met de vloed vissen we weer naar boven het Verversgat in. 

Als er water genoeg is gaan we over de vlakte naar het Hanerak (hier was het de week ervoor 

ook goed). Nou doen we er een trekje langs maar het water is te helder, 15 kilo en de eerste 

sinterklaasvisjes (Breeden) zitten erin. We stomen wat en zetten voor de haven uit, noord op. 

Het water is veel te helder en er zit niks bij. Tegen de avond vissen we achter de Pollendam 

langs. Een boxje luizen (erg kleine garnalen). We gooien hem bezuiden de dam voor anker en 

gaan even eten. Het is inmiddels vloed.  

Als we de kost op hebben vissen we de vlakte op. Het eerste uur 30 kilo. We liggen om de 

beurt een klein uurtje op de bank. In de Verver zit nog een keer 90 kilo. Tegen de morgen 

liggen we weer in de Dove Balg. Henk doet hier nog een trek van 100 kilo. Een etmaal ervoor 

lagen we wij hiervoor 40 kilo. Je krijgt er soms geen hoogte van. 

De 

 weerberichten zijn verrot WNW 7-8 De garnalen zijn allemaal omhoog en uitelkaar gegaan 

dus om 14.00 uur houden we er mee op. 

Als we het spul aan dek zetten begint het op te briezen. We lossen 831 kilo voor ¦ 6,85. 

Inmiddels is het vies weer en we stappen om 15.30 uur in de auto naar huis. De rest van de 

week is het scharrelen op het andere bootje en 's avonds in de schuur met nieuwe netten bezig. 

 

De afgelopen week gaven ze een dikke bries op voor de hele week. We varen niet en we gaan 

maar weer netten maken.  

Vrijdag hebben een vergadering in Emmeloord. We gaan met z'n vieren heen. De vraag is hoe 

het verder moet in de volgende jaren. Dit is een moeilijk punt de ene kotter kan zich redden 

van een beetje de ander moet meer. Maar de voorraad moet eerst weg en dat zal wel een tijdje 

in beslag nemen. 

Er is wel verteld dat de handel twee weken voor de kerst 3000 kilo per kotter kan gebruiken 

voor de fisse markt, maar het zal wel een hele toer worden om ze te vangen, hoewel het 

natuurlijk geen verplichting is om ze te vangen. Het is wel december en het lijkt nog niet op 

winter en oostenwinden. 

 

Johan Rispens, ZK 18. 



 

Jaarvergadering van vereniging ijsbaan “De Eensgezindheid”  
gehouden op 3 december 1999 in café ‘t Garnaaltje. 

Aanvang 20.00 uur 

 

m.k.g. afwezig Schorre, Andries, Tjark 

 

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur na even het Zoutkamp’s kwartiertje te hebben 

afgewacht.  

De voorzitter heet allen van harte welkom op deze jaarvergadering en is niet ontevreden over 

de opkomst. 

Hij memoreert de afgelopen winter waarin we wel geteld 2 dagen hebben kunnen schaatsen in 

het beging van winter. 

2.  Na deze korte en bondige opening geeft hij het woord aan de secretaris, die tot zijn spijt de 

notulen van vorig jaar niet kan voorlezen omdat deze voortijdig bij het oud papier zijn 

terecht gekomen, hiervoor zijn oprechte excuses waarna de notulen van 1950 worden 

voorgelezen. 

3.  Hierna krijgt de penningmeester het woord, die in een rap tempo de kosten en baten 

opgenoemd, wat ondergetekende helaas niet allemaal kon bijhouden maar aan het eind 

bleek dat we ongeveer 150,= vooruit geboerd zijn. 

4.   Na het voorlezen van de cijfers door de penningmeester is het woord aan de 

kascommissie. Peter Postma en Freddy Bos hebben de boeken gecontroleerd op 

onrechtmatigheden. Peter voert het woord en heeft veel lof voor de wijze waarop de 

penningmeester de boeken beheert, alleen kwamen ze een dubbeltje meer op de bank tegen 

dan in de boeken staat vermeldt. De penningmeester zegt dat hij dit dubbeltje heeft 

meegekregen van de vorige penningmeester K. Stoutmeijer en laat daarom traditiegetrouw 

dit verschil staan. Hierop wordt door de kascommissie de penningmeester decharge 

verleend. 

5.  De voorzitter gaat verder met de bestuursverkiezing. H. van Oosterom, P. Lukkien en T. 

Visser zijn allen herkiesbaar en worden zonder tegenstemmen weer herkozen voor een 

periode van 4 jaar. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet en wenst hen veel sterkte de 

komende bestuursperiode. 

6.  Aftredend in de kascommissie is Peter Postma. De voorzitter bedankt hem en vraagt om 

een nieuw kascommissielid. Met zo’n volle zaal is dat geen probleem en Treja Rispens 

gaat Freddy Bos volgend jaar bijstaan in deze verantwoordelijke taak. 

7.  Hierna hebben we pauze met een gratis verloting en een sigaar aangeboden door De 

Boeter. Pet Lukkien deelt de loten uit en onder het genot van een sigaar en een consumptie 

begint de verloting. De karbonades worden gewonnen door Klazina Bolt, Gjalt Roorda en 

Freddy Bos. De 2x een half liter gedistilleerd worden gewonnen door Gerrit van de Veen 

en Paul Settelaar. Als de rookwolken een beetje zijn opgetrokken gaan we verder. 

8.  Onze ijsbaan verkeert in een slechte staat, vooral de verlichting is een bron van zorg en 

ergernis. We kunnen niks opknappen omdat de gemeente i.v.m. de structuurvisie zegt geen 

investeringen te moeten plegen in de ijsbaan. Zelf willen we wel een nieuwe verlichting 

maar deze kost al gauw Fl 10.000,-. Misschien is dit te betalen via renteloze leningen of 

huis aan huis aandelen uit te geven. De voorzitter en Harm Pettinga zijn bij de wethouder 

geweest. Deze beweert dat de ijsbaan daar weg moet om plaats te maken voor een 

brandweerkazerne. Volgens een insider lult hij uit z’n nek. Waar moeten we heen., noem 

eens een alternatief? We vragen de gemeente om dit op schrift te zetten. Voor Oud en 

Nieuw zullen we hier namelijk uitslag over hebben. De volgende vergadering moeten we 

gewoon doorgaan met de nieuwe verlichting. Maak deze desnoods mobiel. Verder gaan we 



allerlei fondsen aanschrijven en een brief naar de gemeente sturen waarin we hen 

verantwoordelijk stellen voor de toestand van de ijsbaan en de verantwoording bij hen 

neerleggen. 

9.  Is de ijsbaan millennium proof? Jazeker, ondanks alle negatieve dingen is de ijsbaan klaar 

voor 2000, mits het maar goed gaat vriezen. 

10. Dan zijn we eindelijk toe aan de rondvraag. Klazina vraagt of de kaarten voor de World 

Cup zijn besteld. Dat is gebeurd door de secretaris. Gerrit van de Veen wil een aandeel van 

de ijsbaan kopen. Dit gaat nog niet, omdat we misschien gaan verhuizen. Peter P. zit nog te 

zeuren over de notulen van vorig jaar, maar de voorzitter kapt dit af en neemt de secretaris 

in bescherming. Peter vraag waarom er geen water op de ijsbaan is. Daar zijn we mee 

bezig: pompen en het regent dat het giet. Maar als het niet snel genoeg gaat moet de 

brandweer maar bijspringen. Verder hoopt hij op een goed schaatsseizoen met leuke 

wedstrijden. Komt er geen ijs dan kunnen we alsnog misschien een kanowedstrijd houden 

en toch aan wat extra inkomsten komen. Peter Lukkien vraagt of het kan met deze statuten 

en weinig opkomst dat we deze investeringen kunnen plegen. Het antwoord is ja, dit is 

mogelijk.  

11. Om 21.58 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn en haar 

aanwezigheid en inbreng en wenst allen wel thuis, waarna we nog even napraten in het 

café. 

 

 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Op de parkeerplaats aan de Reitdiepskade, bij het VVV-kantoor is een gouden ring met 

donkerrode steen (waarschijnlijk een herenring) gevonden. 

Informatie te verkrijgen bij VVV-kantoor, Reitdiepskade 1. 

 

 

 

 

DUIVENSPORT EEN MOOIE HOBBY 
 
De wedstrijden beginnen in maart en gaan door  tot en met septernber. Vanaf die tijd begint 
de grote rui en dan zijn de duiven niet meer in staat om lange afstanden af te leggen. Daar 
deze wedstrijden verdeeld zijn in verschillende groepen worden ook de beste liefhebbers (of 
wel de kampioenen) op hun prestaties geklasseerd, per groep. 
Groep 1 zijn de Vitesse afstanden tot 350 kilometer. De beste vijf liefhebbers waren; M. 
Westerhuis -Sauwerd, fi. van Straten - Zoutkamp, G. Bodde - Sauwerd, R. Meijer - Eenrum 
en H. Postma - Den Andel. 
Groep 2 zijn de Midfondvluchten, afstanden van 350 t/m 500 kilometer. Over deze 9 
wedvluchten waren de volgende 5 liefhebbers de besten; G. Bodde - Sauwerd, M. Westerhuis 
- Sauwerd, H. van Straten -Zoutkanp, R. Meijer - Eenrum, en W. Houwen - Zoutkarnp. 
Groep 3 zijn de Dagfondvluchten, afstanden van 500 t/m 800 kilometer. Over deze 5 
wedvluchten waren de volgende 5 liefhebbers de besten; H. van Straten - Zoutkamp, R. 
Meijer - Eenrum, W. Houwen - Zoutkamp, H.K. Postma - Eenrum en G. Bodde - Sauwerd. 
Groep 4 zijn de Jonge duivenvluchten, afstanden van 100 t/m 400 kilometer. Hier waren de 
beste 5 liefbebbers; M. Westerhuis - Sauwerd, H. van Straten - Zoutkamp, R. Meijer - 
Eenrum, H. Mulder en zn. - Wehe-Den Hoorn en P. Ensink - Pieterburen. 
Groep 5 zijn de Natoer wedvluchten, afstanden van 100 t/m 350 kilometer. Op deze vluchten 



waren de 5 beste liefhebbers; H. van Straten - Zoutkamp, 0 Bodde - Sauwerd, A. Sieverts - 
Baflo, H. Mulder en zn. 
- Wehe-Den Hoorn en E. Rispens - Wehe-Den Hoorn. 
Groep 6 zijn de Overnachtfondvluchten. Deze duiven worden zo gelost, dat zij een nacht 
moeten rusten om thuis te komen. Deze afstanden zijn vanaf 850 t/m 1230 kilometer. Hier 
waren de beste 5 liefhebbers; H.K. Postma - Eenrum, P. Gast - Grootegast, J. Gast - 
Lauwerzijl, J. Drent - Pieterburen en J. Bos -Munnekezijl. 
Groep 7 zijn de liefhebbers die over al deze groepen het beste hebben gevlogen. De 10 besten 
over alle vluchten waren; 1. H van Straten, 2. R. Meijer, 3. M. Westerhuis, 4. H.K. Postma, 5. 
W, Houwen, 6. 
R. Dost, 7. G. Bodde, 8.  P. Ensink, 9  S. Krol en 10. H. Mulder en zn. Al deze kampioenen 
komen met hun duiven naar onze tentoonstelling op 10 en 11 december. Hier bent u ook van 
harte welkom in het clubgebouw, Mernaweg 18, Wehe-Den Hoorn. Aanvang 10 december om 
20.00 uur en 11 december om 15.00 uur. Er is een rad van avontuur, waar veel prijzen zijn te 
winnen. 

 
 
 
 

 
WAT HEEFT DE KERSTMAN MET SINTERKLAAS TE 
MAKEN? 
 
Sinterklaas begon zijn openbare leven als Nicojaas, de bisschop van Myra, in wat nu 
zuidwestelijk Turkije is. De ruines van zijn kerk zijn nog te vinden op zo'n anderhalve 
kilometer afstand van het dorpje Demre. Hij werd in 280 geboren in de stad Patara en stierf op 
6 december 345 in Myra. Later werd zijn lichaam overgebracht naar Eari in Italiè, waar het nu 
nog ligt en waar elk jaar een groot feest te zijner ere wordt gehouden. 
Er is weinig bekend van zijn leven, afgezien van een aantal  legendes,  waarin hij soms wordt 
afgeschilderd als iemand die zijn rijkdom aan de armen schonk. In een verhaal komt hij bij 
een herberg waar de herbergier de weerzinwekkende gewoonte had kleine jongens in vaten te 
pekelen, om ze vervolgens als varkensvlees op te dienen aan zijn klanten. Nicolaas slaagde 
erin drie Aziatische jongens dit lot te besparen. 
Vanwege zijn gulheid en bescherming van kinderen werd hij in heel Europa een bijzonder 
populaire heilige en werden duizenden kerken aan hem gewijd. De traditie ontstond, dat als 
kinderen op zijn feestdag, 6 december, wat te eten voor zijn paard (of ezel) neerlegden, hij iets 
lekkers voor ben achterliet. Dat was de eerste stap tot de geboorte van Sint Nicolaas en de 
Kerstman, zoals we die nu kennen. 
Het meest geëerd werd hij in ons land. Misschien omdat Nederlandse schepen als eersten 
berichten over hem meevoerden naar Noord Europa. Bij ons werd zijn naam  Sinterklaas  of 
'Sinter Claes”. Toen Nederlandse kolonisten naar de Nieuwe Wereld vertrokken en daar in het 
begin van de zeventiende eeuw Nieuw Amsterdam - bet latere New  York  -  stichtten,  namen  
ze  hun Sinterklaasgebruiken mee. De eerste kerk die ze daar bouwden, werd naar hem 
genoemd. 
De Amerikaanse uitspraak van Sinterklaas was "Santa Claus". Al snel werd Santa Claus over 
de hele wereld bekend en behoorde hij aan iedereen toe. In dit stadium was de christelijke 
kerk blijer met hem dan met menig heidens folkloristisch figuur. Hij was immers gebaseerd 
op een echte heilige en dus zeer geschikt voor de rol van onzelfzuchtige gever. 
Daarna besloot men de midwinterfestiviteiten te vereenvoudigen door zijn komst achttien 
dagen uit te stellen en van 6 december te verschuiven naar kerstavond. Hij kon dan worden 
opgenomen in het kerstfeest.  Om  de  weerstand  daartegen  te verminderen,  vertelde  men  
de  kinderen  hun verlanglijstjes voor hem klaar te leggen op zijn feestdag, 6 december. Dat 
gaf hem dan voldoende tijd alles voor kerstavond bij elkaar te krijgen. De kinderen kregen 



intussen ook al lang niet meer alleen snoep, maar ook speelgoed en allerlei soorten presentjes. 
Beetje bij beetje werd de oude Sint de moderne Santa. 
Daarbij verloor hij zijn slanke, rechte en strenge gestalte en werd hij ronder, breder en 
vrolijker. Hij werd ook vergevensgezinder, net als onze eigen Sinterklaas. De oude 
Sinterklaas namelijk, gaf alleen lieve kinderen een cadeautje. Hij testte zelfs of ze hun 
gebeden wel goed kenden. Voor stoute kinderen had hij een roe bij zich om mee te slaan. 
Meestal bleef het echter bij dreigen. Het gebruik werd dan ook helemaal afgeschaft, hoewel 
de roe hij ons nog steeds in sommige Sinterklaasliedjes ter sprake komt. 
Santa  Claus  werd  vriendelijk,  goedlachs  en vaderijk. Zijn enige taak was nu nog kinderen 
met Kerstmis blij te maken, ongeacht hoe ze zich het afgelopen jaar hadden gedragen. 
Omstreeks 1870 kwam deze beminnelijke nieuwe figuur vanuit Amerika in Engeland aan, 
waar hij al snel werd samengevoegd met de Kerstman. 
De oude Kerstman had het nadeel dat hij niet bepaald vrijgevig was. Hij was ook niet echt 
begaan met kinderen. Dat werd in de Victoriaanse tijd door de Engelsen gecorrigeerd door 
zijn naam te koppelen aan de persoonlijkheid van Santa Claus. Zo creëerden ze hun eigen, 
buitengewoon populair geworden kerstfiguur. 
Tot grote afkeer en woede van de vromere geestelijken werd de Kerstman populairder dan 
Jezus. De kerk kon echter niet voorkomen dat hij uitgroeide tot het middelpunt van het 
kerstfeest. In 1950  nog  werd  zijn  beeltenis  door  Franse geestelijken verbrand. In 1969 
werd hij door paus Paulus VI zelfs  gedegradeerd', maar niets kon hem nog tegenhouden. De 
Kerstrnan was een blijver. 
Ook in ons land is de Kerstman sterk in opkomst, zij het niet in plaats van, maar naast 
Sinterklaas. 
 
 

 VERKOPING D.O.R.C.A.S. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 T.B.V. NEDERLANDS HERVORMD JEUGDGEBOUW ZOUTKAMP 

 
Ondanks het slechte weer was er veel publiek. Ook mensen uit de omliggende dorpen 

trotseerden de regen en kwamen binnen gelopen.  

Er was veel vraag naar gebreide sokken en mutsen.  

Jammer dat die er niet waren, maar ze konden  worden besteld.  Volgend jaar zijn ze er beslist 

wel. 

De opbrengst was ¦ 1160,=. Er is veel gegeven door de plaatselijke middenstand en ook veel 

particulieren hebben hun spulletjes afgestaan. Hiervoor namens de dames van DORCAS onze 

hartelijke dank.  

De sjoelbak was ook weer goed in trek, Corry regelde het. Geertje Rispens was de hoogste 

met 121 punten. De prijs was een elektrisch mes. 

Ook gingen de loten goed van de hand. Aafke Heinstra won het diner voor twee, dat was 

aangeboden door H.C.R. 't Reitdiep. De pop met de naam Tamara werd gewonnen door Hilde 

Oosterhuis en Boukje Zwart was de gelukkige voor het geborduurde tafellaken, gemaakt door 

Corry Kornelisen.  

Verder werden er nog zelf gemaakte kussentjes en kaarten aangeboden en dat was ook een 

succes.  

Al met al was het een geslaagde middag. De koffiehoek mogen we ook niet vergeten te 

vermelden. De elektrische waterkoker is nog niet afgehaald, het nummer is 948. U kunt dit 

afhalen bij Zijlstra's warenhuis Zoutkamp. 

 

 

 

 



VOORWOORD 
 

Voor u ligt weer de Schudzeef. De laatste van dit millennium.  In de afgelopen eeuw is de 

Schudzeef ontstaan. Door een aantal 

enthousiaste mensen opgezet. Verscheidene redactieleden hebben ons verlaten maar gelukkig 

hebben wij hier voor weer nieuwe leden teruggekregen die met evenveel enthousiasme het 

werk doen.  

Wij willen ook onze vrijwilligers, Roelf Heinstra, Hilde Oosterhuis, Beitske van den Heuvel, 

Cobie Faber en Karina Zijlstra niet vergeten die elke maand de Schudzeef rondbrengen. En 

niet te vergeten Jantina Broersma en Joke Broere die  het kopiëren van de Schudzeef 

verzorgen. Door deze mensen wordt het voor ons ook gemakkelijker. Wij waarderen het ten 

zeerste wat jullie voor ons doen. 

 

In het nieuwe millennium gaan wij iets aan de Schudzeef veranderen. We hopen dat mensen 

die bij ons copy inleveren en zelf een computer hebben dit op een schijfje willen aanleveren. 

Heeft u geen computer dan kunt u ook geschreven tekst aanleveren. Wij typen dit dan zelf uit.  

Wij willen daarmee bereiken dat wij het zelfde lettertype kunnen gaan gebruiken. 

Verder verandert er niet veel en gaan we op dezelfde voet verder zoals u van ons gewend 

bent. 

  

We gaan naar de kerstdagen toe. Vanmorgen (13/12/99) hoorden we op de radio dat het gaat 

sneeuwen. Misschien dat we nu eens een witte kerst krijgen. Zo niet, dan wensen wij al onze 

lezers en vrijwilligers Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.  

 

De redactie. 
 


