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MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
-WARME BAKKER “DE BROODMAND” Sluisweg 2c, tel. 401066.
-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.
-CHINEES INDISCH REST. “FON SHUN”, Spuistraat 24, tel. 402435.
-COSMETICS YVONNE,Dorpsplein 3. Behandel. op afspr.
tel.402417.
-DIERENSPECIAALZAAK "DOMMEL", Sluisweg 2b,tel. 401066 Ma.
gesl.
-GRILLROOM “OASIS”, dorpsplein 1c, tel. 402316.
-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.
-LAKESIDE, Sluisweg Zoutkamp, tel. 401112.
-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 13.00-16.00.
-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, Dorpstraat 1, tel 401382. Iedere dag open.
-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 zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729.
-VEENWIJK AUTOSERVICE, Stationsstraat 4b. tel. 402410.
-VOLBEDA BOVAG Garagebedrijf, Stationstraat 4b. Tel.0595
402410.
-V.V.V. LAUWERSMEER-OOST, Reitdiepskade 11, tel.401957 fax
402714.
Open: ma t/m vrij. 10.00-12.00 en 13.00-16.00.
-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
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Einde Schipbreuk
Spelweek

OUD PAPIER
Het aantal kilo’s oud papier wat in de maand mei is opgehaald is 7420.
Hiervoor dank namens oud papier ophalers.

HELP DE POLEN
26 juni a.s. tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u weer oude kleding inleveren bij “de
Gereformeerde kerk”, Verbindingsweg te Zoutkamp t.b.v. Help de Polen.

BEDANKJE
Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor de vele kaarten, attenties en
persoonlijke felicitaties voor ons 40-jarig huwelijk. Deze dag is mde door u,
voor ons een onvergetelijke dag geworden.
Heel veel dank namens,
Rense en Maaike de Vries.

Post uit Duitsland
Bij De Schudzeef kwam in de afgelopen weken per e-mail onderstaand bericht binnen.
Hallo aus Deutschland. Ich habe eine lecker CD von Zijlstra ‘Olie en Rook’ gehört. Ich weiß
nur daß der Mann aus Zoutkamp kommt. Wie kommt man an seine Adresse oder an die CD?
Vielleicht können Sie mir weiterhelfen.
At a sail trip on board of the Dutch sailship Safier in the last week I have heard a lecker CD
from Zijlstra with the title ‘Olie &Rook’. I only know that the interpret is living in or from
Zoutkamp. How can I get his adress or where can I buy this CD. Are you able to help me?
With best wishes from Germany, Andreas Dietzel
Dhr. Dietzel uit Duitsland is dus op zoek naar de CD ‘Olie en Rook’ en gemaakt door een
Zoutkamper genaamd Zijlstra. Wie meer informatie heeft kan dhr. Dietzel per e-mail bereiken
op mail@norddesign.com of via de redaktie van De Schudzeef.

HOE LANG NOG...

Zoo verliep de eene dag na de anderen en - hoewel ze betrekkelijk
veel vrijheid genooten- was hun toestand verre van benijdenswaardig. Ze kregen
telkens minder te eten en aan hun smeekend verzoek om enig kleeding werd niet
voldaan, en bedelende moesten ze rondgaan om het noodige te vinden. Bij de
vrouwen vonden ze het meeste meedelijden maar toch, zoo ze zich een weinig te
ver van het dorp verwijderden, werden ze aanstonds door een troep mannen
teruggedreven. Dat ze nog altijd gevangenen waren begrepen ze maar al te wel.
Hoe lang zou dit alles nog duren? Hoe lang zou dit duldeloos lijden nog moeten
geleden worden? Wie Zou het zeggen? Moedeloos kropen ze 's nachts weer in
hun schuilhoek, om in den slaap zoo mogelijk eenig yergetelheid te zoeken.
Maar als de morgen aanbrak begon 't verschrikkelijk leven weer van de vorigen
dag. En dan jong te zijn en krachtig zich te gevoelen en dan hunkeren naar
vrijheid en naar arbeid. En toch, de koopman had goed gezien: er kwam een
storm opzetten, die weldra aangroeide tot een orkaan. Hoog zweepten de baren
op tegen 't strand en toen de golven weer aftrokken lag het strand met stukken
wrakhout bedekt, en daaronder ook een en ander van de “Cornelis Smit” droevig
symbool hunner verlatenheid en ellende.
Maar er kwam een eind aan het wachten. Toen de storm bedaarde werd een
boot, soort van Chineesche schouw, uitgerust, met vijf inboorlingen bemand en
de schipbreukelingen werden in dat vaartuig gebracht, om naar andere kusten te
worden overgezet.
De branding stond hoog, de lucht was buiig en grauw, het armelijk scheepje
scheen niet bestand tegen de oppermacht der Zee, maar wat deerde dat alles!
Er trilde een juichtoon in de ziel der ongelukkigen toen ze het strand
verlieten, dat mogelijk herbergzaam was geweest, maar waar ze toch zoo
veel, zoo onnoemelijk, zoo onuitsprekelijk veel geleden hadden.
En toch, nieuwe gevaren wachten hen. Eerst roeiden ze binnen
branding langs het strand, maar eindelijk moest de kans gewaagd
worden: het zeil werd geheschen en het bootje stoof door de
branding heen naar zee, 't Land zonk al spoedig geheel uit het
gezicht weg, maar het scheepje raakte vol water, de avond viel.
't werd al donkerder en donkerder en allen vreesden eenige
oogenblikken dat hun laatste uur geslagen was. De
inboorlingen brandden telkens offerpapiertjes aan hun
godheid en toen dat niet hielp en 't vochtige papier ook niet
meer ontbranden wilde, strooide hij, die hun gezagvoerder
scheen te zijn, eenige korrels rijst voor zich en sloeg telkens
al biddend het hoofd tegen de planken van ’t schip.

Mogelijk hielp het een weinig en werd de Zeegod wat vriendelijker, althans toen de nacht inviel bedaarde de wind en konden ze weer door de branding heen
naar de kust gaan om daar in stiller water den nacht door te brengen.
Maar welk een nacht! Geheel naakt waren ze meedoogenloos, blootgesteld aan
de koude van den nacht en den voortdurenden invloed van het water.
Bibberend van koude wachtten ze het grauwen van den morgen af, maar de hoop
gaf krachten, gaf moed om alles te doorstaan. Eindelijk daagde het. Weer door
de branding heen naar Zee en zoo weer den ganschen dag en zoo weer een
eindeloos langen nacht en nog een dag. Toen de avond dien derden dag viel
werd nogmaals de felle branding getrotseerd en kwamen ze eindelijk in de haven
van Cox-Si-Kwang, een soort stadje op een eiland, dat door een smallen zeearm
van Tai-Wan-Fu, de hoofdstad van Formosa gescheiden is.

CHINEZEN
Een aantal bootjes van allerlei vorm en afmeting lagen hier aan den wal en
de schipbreukelingen verlieten hun bootje, hopende hier een Europeaan of
althans eenige hulp te vinden. Ze dwaalden door de onbekende stad en zagen
eindelijk, onder meerdere steenen gebouwen een huis van Oud Hollandsch
model, met een onder-en bovendeur, kleine in lood gevatte ruitjes enz.
Aan beide zijden van het huis waren vleugels uitgebouwd, waarop steenen
leeuwen rustten. Zou hier een Nederlander - maar dat kon niet – of althans een
Europeaan wonen? Behoedzaam openden ze de deur en traden binnen. Geen
geluid trof hun
oor, maar eindelijk bemerkten ze achterin het huis drie Chineezen, die hen
verbaasd aanstaarden en doodelijk verschrikt door de verschijning
dier naakte ontredderde wezens hen met geweld verdrijven wilden. Maar
heengaan konden ze niet meer: er moest redding komen of de dood.
Zoo goed ze konden maakten ze kenbaar, dat naar de Factorij wilden en
eindelijk scheen het medelijden de overhand te krijgen op de schrik. Er werd een
man ontboden met een lantaarn, die hen gelastte hem te volgen. Ze werden
buiten de stad gebracht, over een brug geleid, die over een rivier scheen te
liggen en zoo
naar Tay-Wan-Fu geleid. De weg liep door den ondiepen Zee-arm, zoodat ze
twee uur lang tot de lendenen, soms tot aan de schouders door liet water
moesten waden. De schepelingen waren volkomen moedeloos en wilden soms
pogingen aanwenden om zich te verdrinken, maar de kapitein en zijn broeder
hielden moed en wisten ook hun lotgenooten te bemoedigen. .
Eindelijk bereikten ze de stad, dwaalden, hun gids volgende van de eene plek
naar de andere en kwamen eindelijk voor een hoogen, breeden muur, waarin een
poort was, door een stevige deur gesloten.

Een groote menigte volks omringde hen toen ze vruchteloos aan de deur
klopten. Tegen het donker werd verdween de menigte, ook de gids had zich uit
de voeten gemaakt. Een uit de hoop bracht een paar matten, opdat ze daarop de
nacht zouden kunnen doorbrengen. Maar te gaan liggen zou hetzelfde zijn als
zich te vermoorden. Daar staat nog een winkel open! daarheen! Op hun verzoek
geeft men hun een weinig rijst en wil hen dan dwingen weer heen te gaan, doch
dat willen zij niet. Er kome van wat er wil, ze gaan niet meer naar buiten.
Eindelijk komen een paar gewapende mannen die hen boeien en naar een hok
overbrengen, de gevangenis. Maar ze klaagden niet, wachtte hen morgen de
dood, dan zou die welkom zijn. Ze hadden althans dien nacht een dak en wat
morgen geschieden zou wachtten ze koel en onverschillig af. Ja, onverschillig,
want het leven werd een ondraaglijke last.

EINDE
Dit was het einde van een waar gebeurd verhaal van Jan Hessels Wiedenaar.
dhr. Wiedenaar is gelukkig weer teruggekeerd naar Enumazijl. Hij is overleden
d.d. 31 juli 1896.

EEN AARDIGHEIDJE
In een oude encyclopedie staat het volgende vermeld onder “Zoutkamp”:
Dit dorp (1062 inwoners) aan de monding van het reitdiep, heeft een haven,
visschersvloot van 6 stoom- en 4 motorvaartuigen voor de garnalenvangst
(1936), ‘s zomers stoombootdienst op schiermonnikoog. Er zijn visch- en
garnalendrogerijen, een vischmeel- en concervenfabriek.

KINDERSPELWEEK 2001
van 14 augustus tot en met 17 augustus
Net als voorgaande jaren organiseert het Spelweek Comité een spelweek voor alle kinderen
van Zoutkamp. De kleuters zullen dit jaar voor het eerst de hele week meedoen. Voor hen is
er een apart programma. Als thema hebben we gekozen ‘Ridders en Jonkvrouwen’. Het
programma ziet er als volgt uit:
Dinsdag

Het maken van een ‘kasteel’ en hutten timmeren.

Woensdag

Spelletjes en knutselen voor de markt op donderdag.

Donderdag

Knutselen en spelletjes.
Van 16.00 uur tot ongeveer 19.00 uur is er een ‘Kindermarkt’.

Vrijdag

Met z’n allen ontbijten.
Survival door en om het dorp. Kleuters houden een speurtocht.
Na afloop een barbecue.

Verdere informatie vinden jullie in De Schudzeef van de maand juli.

Collecte Nationaal Epilepsie Fonds
De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het Kleine, heeft in Zoutkamp
f 941,90 opgebracht. Collectanten bedankt voor jullie inzet en de gevers voor de financiële
bijdrage!

Levensrecept
Neem een kop vol opgeruimdheid,
En een dosis goeden moed,
Daags twee lepels lijfbeweging,
Even gauw gebuikt als goed.
Vijftig pillen vaste spijze,
Aangemengd met goeden wijn,
Een tinctuur van vergenoegen,
‘t Is de beste medicijn.
Twintig droppels geest van vreugde,
Met een poeder levenszout,
En wat balsem van vertroosting,
Is een raad zoo goed als goud.
Doch ziet gij bij dit receptje,
Nog uw wenschen niet vervuld,
Neem dan, voor het allerleste,
Nog zes poeders van geduld!

VOORWOORD

De redactie.

