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OPOFFERING  LOONT…

Op het moment van typen is het prachtig septemberweer en moeilijk om 
de draad na de vakantie weer een beetje op te pakken. Op een dergelijke 
houding zit u, als lezer, natuurlijk niet te wachten want het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat “De Stadsomroeper” dit jaar een keertje minder 
verschijnt.
De redactie heeft ook genoeg stof om te verschijnen, al vergt het elke 
keer weer een fikse inspanning. Het enthousiasme van vooral veel 
Sleattemers om utens is vaak zo motiverend dat de moed er optimaal 
ingehouden wordt. 
Over een beetje sportmentaliteit moet de redactie zeker wel beschikken 
want zonder discipline zou dit blad geen lang leven meer beschoren zijn. 
Een voorbeeld kunnen we nemen aan de sporters die in dit nummer 
rijkelijk aan bod komen want Hans Lolkema, Zeno Folkertsma en Walter 
de Vries kwamen deze zomer tot fantastische prestaties op drie 
verschillende sportdisciplines. Hans en Zeno werden nationaal kampioen, 
terwijl Walter de Vries met zijn skûtsje op hoog niveau strijd leverde met 
enkele gerenommeerde skûtsjesschippers en volgend jaar als 
promovendus in de hoogste klasse van de IFKS mag uitkomen. 

Natuurlijk zijn deze jongens niet al bier drinkend, lallend en roes 
uitslapend tot hun geweldige prestaties gekomen. Daar moesten op 
voorhand de nodige inspanningen voor worden geleverd. Vaak arbeid in 
stilte wat ook door weinigen wordt waargenomen. Ieder mens wil graag 
de glorie maar is vaak niet bereid of zelfs te beroerd daar wat voor op te 
offeren. Vooral als het een beetje tegenzit, wil de handdoek bij een grote 
categorie mensen nog wel eens in de ring worden geworpen.
Onze jonge Sleattemer sportmensen weten intussen wel dat je niet mag 
verzaken en als het dan tegenzit er vaak nog een schepje bovenop 
gedaan moet worden. Tegenslag maakt je meestal alleen maar sterker, 
tenminste als je daarna de kop niet laat hangen en bereid bent de 
mouwen nog eens extra op te stropen. 

Hans, Zeno en Walter hebben ons laten zien dat we bereid moeten zijn 
ons volledig in te zetten voor datgene waar we ons mee bezighouden en 
daar is voor een Jan Saliegeest zeker geen plaats. 

Wij, als redactie, zullen ons deze wijze lessen van de drie jonge, 
succesvolle Sleattemers ter harte nemen. 
Dit tot eer en meerdere glorie van ons onvolprezen stadsblad “De 
Stadsomroeper”.

Gerben Stegenga
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HJIR  EN  HJOED

Berne:     
 Sleat:   15 juny     Jorren Fekke, sf Theunie van Dijk en 
          Johan Stegenga 
       9 july    Fokke, sf Anneke Ida Lambertha  
          Gersjes en Jan Hamstra 
     22 july    Iebe Jelle, sf Trea van der Goot en 
           Conrad Leegstra 
Stoarn:     
 Sleat:   14 july    Elske Visser-van der Meer,  
          Wijckelerweg 178/A, 48 jier. 

 om utens:  20 juny    Elfrieda Visser-Mulder, Wijckel,  
          66 jier. 
Ferhuze     
yn ‘e stêd:  Fam. H. Alting   nei M. v. Coehoornstr. 22 
     
Nij inkommen: Fam. Hokwerda-Akkerman ‘t Buitenland 34 
     Lianne van der Velden 
     en Herre Bakker  B.H. Mulierstraat 4 
     Fam. G.R. Seinstra  Lytse Jerden 1 
     Maaike van Dijk 
     en Ludo Buter   Wijckelerweg 168/B 

Ôfreizge:   Fam. F. van Beuningen nei ???? 
     Immetje Kuipers  nei Grins 
     Grietje Weijs   nei Balk 
     Saskia van Netten  nei Haarlim 
     Fam. Sj. Albada  nei Harns 
      

Sa lang troud:   12 aug.  50 jier fam. J.P. Cnossen-Algera 
       22 aug.  25 jier fam. P. Risselada-Feenstra 
       24 aug.  45 jier fam. K. De Groot-Leffertstra 
       26 aug.  40 jier fam. F. Oenema-Bouma 

Sa lang troud:   26 sept.  70 jier fam. J. De Vreeze-Mous 
(om utens)
           

Hawwe jo ynformaasje dy't absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, 
jou dy dan efkes troch oan de redaksje.  Allinnich op dy wize slagje wy 
deryn om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy't Sleat 
oanbelangje. Bern dy’t om utens berne wurde, sille allinnich yn dizze 
rubryk pleatst wurde as dat efkes troch de âlders trochjûn wurdt troch 
bygelyks in bertekaartsje te stjoeren. 
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ZENO  FOLKERTSMA  NATIONAAL  KAMPIOEN
GOLFFAMILIE  FOLKERTSMA  SLEEPT  WEER  VEEL

EREMETAAL  MEE  NAAR  SLOTEN.

28 mei: Geldrop en 29 mei: Venray 2005
Nederlandse Kampioenschappen afd. 2
Dat weekend werden de Nederlandse Kampioenschappen afd. 2 
verspeeld op de korte banen van Geldrop en Venray. Voor Leeuwarden 
deden Alex Jasper, Zeno Folkertsma, Sven Folkertsma en Wesley Bakker 
mee. Alle vier de spelers kwamen in de prijzen. De jeugdspelers maakten 
er een spannende strijd van. Zo wist Sven bij de scholieren na de eerste 
dag een gedeelde eerste plaats in beslag te nemen samen met Ilona de 
Kok van EMG De Putters, maar ging uiteindelijk de winst naar Ilona de 
Kok met een totaalscore van 241 slagen. Sven zakte terug naar een 
derde plaats met een score van 247 slagen en moest clubgenoot Wesley, 
voor laten gaan met een totaalscore van 244 slagen. Bij de junioren 
begon Zeno na de eerste dag op een derde plaats achter de broers Rene 
en Arno Bos, beide van MGC Geldrop. Het onderlinge verschil was echter 
minimaal en moesten de jongens zondags nog flink aan de bak. 
Uiteindelijk moest Zeno genoegen nemen met een zilveren medaille met 
maar 2 slagen achterstand op Rene Bos, 230 slagen voor Rene en 232 
slagen voor Zeno.
Uitslagen:
Meisjes en jongens scholieren: 1e Ilona de Kok, 2e Wesley Bakker, 
3e Sven Folkertsma. 
Meisjes en jongens junioren: 1e René Bos, 2e Zeno Folkertsma, 
3e Arno Bos. 

11 juni Oirschot + 12 juni Geldrop 2005
Nederlandse Kampioenschappen Afd. 1
Op de lange banen van MGC Oirschot en MGC Geldrop werden dat 
weekend de Nederlandse Kampioenschappen afd.1 gehouden. MGC 
Leeuwarden was vertegenwoordigd met maar liefst 10 deelnemers.
Bij de scholieren namen Wesley Bakker en Sven Folkertsma deel en met 
succes. Na de eerste dag in Oirschot was er een 2e plaats voor Wesley 
met 174 slagen en een 3e plaats voor Sven met 175 slagen, de 1e plaats 
was voor Ilona de Kok van EMG De Putters met 161 slagen. De tweede 
dag in Geldrop wist Wesley met zeer goed spel en een laatste ronde van 
28 slagen Ilona nog van de 1e plaats te verdringen en mocht zichzelf met 
een eindtotaal van 331 slagen voor het eerst in zijn carrière Nederlands 
Kampioen noemen!!! Tweede werd Ilona met 332 slagen en 3e werd 
Sven met 335 slagen, hij wist met een mooie slotronde van 30 slagen 
net Ilona niet te verslaan.
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Zeno Folkertsma, nationaal kampioen 

Bij de junioren nam Zeno Folkertsma deel. Hij had, zo bleek, zijn 
weekend niet. Na de eerste dag legde Zeno nog wel beslag op de 3e 
positie met 176 slagen. De 1e plaats was voor Gerco Berentsen van MGC 
Bilthoven met 168 slagen en de 2e plaats was voor René Bos met 172 
slagen. De tweede dag ging Arno Bos van MGC Geldrop Zeno nog voorbij 
en moest Zeno genoegen nemen met een 4e plaats en greep dus net 
naast de medailles. De gouden medaille was voor Gerco met een totaal 
van 325 slagen.  
Uitslagen:
Meisjes en jongens scholieren: 1e Wesley Bakker, 2e Ilona de Kok, 
3e Sven Folkertsma. 
Meisjes en jongens junioren: 1e Gerco Berentsen, 2e René Bos, 
3e Arno Bos en 4e Zeno Folkertsma 

Ridderkerk 2+3 juli 2005: Nationaal Kampioenschap Combi
In Ridderkerk werd dat weekend het Nationale Kampioenschap Combi 
gespeeld. Verdeeld over twee dagen werd er om en om vijf rondes op de 
korte en vijf rondes op de lange baan gespeeld. MGC Leeuwarden  kwam 
uit met een groot deelnemersaantal, waaronder een aantal kanshebbers 
voor de diverse medailles.  

Bij de scholieren speelde 
Wesley Bakker een zeer 
goede wedstrijd. Van het 
begin af aan nam hij de 
leiding in handen en stond 
deze niet meer af. Met een 
totaal aantal slagen van 
305 mocht hij zich 
Nationaal Kampioen 
noemen. De zilveren 
medaille was voor Sven 
Folkertsma met een mooi 
totaal van 317 slagen, ruim 
voor Marco Berentsen van 
MGC The Holedrivers met 
354 slagen. Aernout 
Folkertsma greep met een 
4e plaats net naast de 

medailles, hij sloeg een 
totaal van 369 slagen.  
Bij de junioren pakte Zeno 

Folkertsma na de eerste dag de leiding samen met René Bos van MGC 
Geldrop, beide 135 slagen. Vlak daarachter met 139 slagen en daarmee 
ook medetitelkandidaat, Mariusz Ciesielski van MGC Zoetermeer. Deze 
drie jongens maakten er op de tweede dag nog een spannende strijd 
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van. René Bos kende de tweede dag een slechte start en daar maakte 
Zeno dankbaar gebruik van en nam de leiding alleen over. In de 
volgende drie rondes speelde Mariusz Ciesielski zeer sterk en nam de 
leiding weer over van Zeno. De laatste ronde liet Zeno zien dat hij toch 
beter met de spanning overweg kan. Met een slotronde van 29 op de 
lange baan en een totaal aantal slagen van 280 eindigde hij uiteindelijk 
toch nog op de 1e plaats en mag zich een jaar lang Nationaal Kampioen 
Combi noemen. 
Uitslagen:
Jongens scholieren: 1e Wesley Bakker, 2e Sven Folkertsma 
3e Marco Berentsen en 4e Aernout Folkertsma 
Jongens junioren: 1e Zeno Folkertsma, 2e Mariusz Ciesielski,
3e René Bos.

10 t/m 13 augustus: de Europese jeugdkampioenschappen te 
Pombal (Portugal). 
Tijdens de Europese Jeugdkampioenschappen midgetgolf voor teams en 
individueel in Pombal te Portugal waren de vier aldaar verblijvende 
Nederlandse talenten (3 jongens en een meisje) al een week daarvoor 
aanwezig te Portugal om dagelijks veel trainingsuren te maken. Dit alles 
onder de begeleiding van de heren E. en P. Tiekstra. Daar er voor 
Nederland dit jaar geen team afgevaardigd was zou het voor alle spelers 
gaan om het individuele evenement. 
Twee aanwezig factoren zou het voor de midgetgolfspelers er niet 
gemakkelijker op maken. Ten eerste waren de temperaturen zeer 
onaangenaam. In de trainingsperiode van een kleine week gaf de 
thermometer dagelijks temperaturen aan van boven 40 graden Celsius. 
Ook tijdens de wedstrijddagen was de zon nog volop aanwezig, al was de 
temperatuur iets lager met een dikke 35 graden. Daarnaast was de baan 
en het hotel niet al te ver verwijderd van de diverse bosbranden. De 
rookpluimen waren zeer goed te zien en regelmatig waren sirenes 
hoorbaar. Toich werd door de begeleiding en de spelers in de week voor 
het evenement alles uit de kast gehaald om een zo goed mogelijke 
prestatie neer te zetten. 

Vorig jaar was er één Nederlandse speler (René Bos) die in finale mee 
mocht spelen, Zeno eindigde toen op een plaats achter in de 40. 
Op de 1e wedstrijddag werden er 2 ronden op vilt gespeeld en 1 ronde op 
etherniet. Op vilt had Zeno 2 ronden van 33 slagen en op de korte baan 
kwam hij met 22 slagen rond. Zijn totaal van 88 slagen betekende op dat 
moment een 30e plaats. De 2e wedstrijddag klom Zeno middels 24 en 22 
op kort en 29 op vilt zelfs naar een prachtige 21e plaats met 163; maar 3 
slagen achter de latere kampioen Karel Molnar uit Tsjechië. Op dat mo-
ment was Zeno van de Nederlandse deelnemers de enige die nog goed 
uitzicht had op het behalen van de finale (9e en l0e ronde) en zelfs een 
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superfinale was nog mogelijk. Vrijdag zou de dag van de waarheid wor-
den. De 7e ronde op kort liep het naar behoren en Zeno stond met 185 
slagen en een ronde 22 nog steeds rondom de 20e plaats met goede 
uitzichten op finaleronden en zelfs nog kans op een superfinale. Toch zou 
de laatste ronde deze dag Zeno de das omdoen. Het liep vanaf het begin 
niet in deze ronde en toen hij ook nog een 6 moest incasseren op baan 
15 en binnenkwam met een ronde van 41 slagen, leek het sprookje 
voorbij. Uiteindelijk zou zijn totaal van 226 slagen over de 8 ronden 1 
slag teveel betekenen voor een finaleplaats. Alle spelers met een totaal 
van 225 slagen gingen nog door naar de finale. 
Toch mag Zeno terugkijken op een geslaagd kampioenschap. Ten 
opzichte van vorig jaar heeft hij, met een 34e plaats en over 7 ronden 
een goede score, duidelijk progressie gemaakt en binnen de categorie 
jeugd (t/m 19 jaar) heeft hij nog 3 jaren te gaan.  
Uitslagen:
1. Karel Molnar, CZ, 2. Csaba Palinkas, HU, 3. Martin Jecny, CZ, 
31. Zeno Folkertsma, NL. 

24 t/m 27 augustus: WK algemene klasse te Steyr (Oostenrijk). 
Van 24 t/m 27 augustus werd het team- en individueel WK midgetgolf 
gehouden in het Oostenrijkse Steyr. Zoals al eerder aangegeven heeft 
ook Zeno Folkertsma uit Sloten tijdens dit WK deelgenomen als één van 
de 7 Nederlandse teamspelers. 
Dit keer moest er gespeeld worden op een (korte) ethernietbaan die 
overdekt was en op de veel grotere ‘betonbaan’. Vanaf het begin liep het 
voor het Nederlandse mannenteam over de breedte niet lekker, al waren 
er zeker op de eerste dag goede individuele scores van de Nederlanders 
Ernst Jan Meijer en Zeno Folkertsma. In het individuele klassement 
stonden beide op dat moment bij de beste 30. Op de 2e en 3e 
wedstrijddag liep het bij Zeno iets minder goed maar zijn totaalscore van 
210 na 8 ronden was voldoende om in de eerste 2 finaleronden op 
zaterdag mee te mogen spelen. Uiteindelijk zou hij een verdienstelijk 57e 
plaats behalen in het zeer sterke deelnemersveld van maar liefst 125 
spelers.
Als team eindigden de Nederlanders als 7e, terwijl er vooraf gehoopt was 
op een 5e plaats. Gezien het feit dat het WK in 2006 in Nederland zal 
worden gehouden (te Geldrop), zal er nog hard gewerkt moeten worden 
om te proberen dichter bij de top te komen om eventueel mee te dingen 
naar de medailles. 
Uitslagen:
Teams: 1. Zwitserland,  2. Duitsland,  3. Oostenrijk,  en 7. 
Nederland (Alex Jasper, Zeno Folkertsma, Ernst-Jan Meyer, André 
van Vliet, Erik Tiekstra, Roland Klarenbeek en Rene Bos).  
Individueel: 1. Michel Rhyn SUI,  2. Carl-Johan Ryner  SWE,  3. 
Harald Erlbruch GER en 57. Zeno Folkertsma NED. 
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STERKE  BEER  HANS  LOLKEMA  OPNIEUW
NEDERLANDS  KAMPIOEN  HIGHLAND  GAMES

In het Noord Brabantse Hank 
werden 4 september jl. de finales 
van de Nederlandse kampioens-
schappen Highland Games 
gehouden met aansluitend de 
Europese kampioensschappen. 
Hans Lolkema wist zijn titel van 
2004 te prolongeren en liet het 
daar niet alleen bij. Zo wist de 
beresterke Sleattemer zich op 
alle nummers sterk te 
verbeteren. Was hij in het begin 
van het seizoen zeer sterk op het 
nummer steenstoten; in de laat-
ste wedstrijden werd het duide-
lijk, dat zijn beste nummer toch 
wel het hamerslingeren is. 

Na de ochtendfinale winnend te 
hebben afgesloten, nam Lolkema 

als Nederlands kampioen, samen met de nummers twee, drie en vier van 
de NK, deel aan de Europese kampioensschappen. De verrassing kwam 
bij het laatste onderdeel van de dag, het hamerslingeren. Bij elk 
onderdeel worden de recordafstanden in het veld gemarkeerd. Zo ook 
het Europees en Nederlands record. Voor elk onderdeel krijgen de 
deelnemers drie pogingen en na de eerste ronde lag Hans heel dicht bij 
het Nederlands record van Wout Zijlstra uit 1998. In de 2e beurt was de 
verrassing compleet. Hans gooide technisch een prima worp en ging over 
het record van Wout Zijlstra heen. Zijlstra had daarna nog twee 
pogingen, kwam nog wel dichtbij, maar slaagde uiteindelijk niet zijn 
record te behouden. Hans Lolkema is nu Nederlands recordhouder met 
28,69 m. Zijlstra kwam op dit onderdeel tot 28,18 m. en verloor voor het 
eerst op dit onderdeel van een andere Nederlander. Een geweldige 
opsteker voor de Sleattemer dus. 
Europees kampioen werd wereldkampioen Gregor Edmunds uit 
Schotland. Wout Zijlstra werd tweede, derde Bruce Aitken, de we-
reldrecordhouder hamerslinger (ruim 36 m.!), terwijl de Oekraïner Kyrylo 
Chuprinin (7e op discus bij de Olympische Spelen 2000) 4e werd. Gregor 
Edmunds is de wereldkampioen Highland Games van 2005, terwijl Bruce 
Aitken dat in 2004 was. Audunn Johnson uit IJsland werd vijfde en direct 
daarachter Hans Lolkema dus zesde. 
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SKÛTSJESILEN  2005: WALTER  DE VRIES
PROMOVEERT  OP  PRACHTIGE WIJZE

Onze sympathieke stadgenoot Walter de Vries, schipper op De Goede 
Verwachting, leverde deze zomer tijdens het skûtsjesilen bij de IFKS een 
topprestatie in de B-klasse. Hij leverde strijd op hoog niveau met 
topschippers als Eelke Dijkstra en Sieb Meijer. Deze twee schippers 
hadden grote waardering voor de prestaties van Walter en zijn 
bemanning. Omdat het voorseizoen niet daverend was, werd met vrees 
en beven toch wel aan de IFKS-zeilerij begonnen. En met daverend 
succes tot onverwacht gevolg. 
De uitslagen op het Slotermeer op dinsdag 26 juli jl. waren als volgt: 

Daguitslag A-klasse 
1) Jeroen de Vos 
2) Tony Brundel 
3) Michiel Kalsbeek 

Daguitslag B-klasse 
1) Sieb Meijer 
2) Eelke Dijkstra 
3) Walter de Vries 

Daguitslag A-klein 
1) Pieter Osinga 
2) Fonger de Vlas 
3) Karel Kuiper 

Daguitslag C-klasse 
1) Maarten Dirks 
2) Ben Booths 
3) Haije Pijl 

De resultaten van de Goede Verwachting 
in de zeilweek waren als volgt: 
22/7: Stavoren, afgelast   
23/7: Hindeloopen, 2e  25/7: Heeg, 2e

26/7: Sloten, 3e  27/7: Echtenerbrug, 1e

28/7: Lemmer 3e en
29/7: Lemmer (2e dag), 1e.  
Dit leverde Walter de Vries een 
uiteindelijke 2e plaats in het 
eindklassement op met maar 0,1 punt 
achterstand op de kampioen in de B-
klasse Eelke Dijkstra. 
De prestaties van heit Hilbrand de Vries 
met de “Stêd Sleat” waren omgekeerd 
evenredig met die van zijn zoon want hij 
mag met zijn 16e plaats in het 
eindklassement volgend jaar zelfs niet 
meer in de B-klasse uitkomen maar moet 
zijn kunsten in de C-klasse vertonen. 
Hilbrand heeft wel eens betere jaren op 
zeilgebied gekend. 
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Het skûtsje De Goede Verwachting ligt afgemeerd in het Diep na haar
glorietocht in de IFKS-zeilweek. 

Foto: Sjouwe Leffertstra

Ook Omrop Fryslân televisie schonk aandacht aan de Sleattemer schipper 
Walter de Vries en zijn bemanning. Walter zei in dat interview: 
“Mei dy twa grutte mannen (Eelke Dijkstra en Sieb Meijer, red.) sile te 
meien is in dream foar my. Ik ha by ferskate skippers syld, sa as ús heit, 
Wim van Dalen, dêr’t ik kampioen mei wurden bin. Ek ha’k twa jier mei 
Ulbe Zwaga en Eddy de Vries syld. By al dy skippers kinst dyn foardiel 
dwaan, want kinst fan elkenien wat leare. Ulbe is myn grutte foarbyld. 
Docht der ek alles oan om better te wurden. Kinst him ek altyd wat 
freegje want hy wol dy altyd wol helpe.” 

Het Sleattemer publiek kijkt al met spanning uit naar de competitie van 
2005 want dan zal de A-klasse zeker met grote belangstelling worden 
gevolgd. Stille man achter het succes is natuurlijk de nestor van de club, 
Sjoerd Seffinga, die zijn jarenlange zeilervaring inbrengt en het plezier in  
“it prachtige spultsje”, zoals hij het skûtsjesilen noemt, uitdraagt naar de 
rest van de bemanning. Over teambuilding hoef je Sjoerd niets meer te 
leren.
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PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Sommige Sleattemers en âld-Sleattemers zijn in het bezit van 
oude foto's van Sloten, waarop personen staan afgebeeld, die 
voor hen moeilijk meer thuis te brengen zijn. Daarom is  “De 
Stadsomroeper” enige jaren geleden een rubriek met oude 
afgedrukte foto's genaamd “PAKE’S SLEATTEMER FERLINE” 
gestart. De lezer wordt hierin gevraagd om de ontbrekende 

na(a)m(en) op te sporen en/of de wel gevonden maar van verkeerd 
geschreven namen voorziene personages door te geven aan de redactie 
van dit blad. Ook wordt er gevraagd of lezers nog verhalen weten over 
oude afgebeelde personen, verenigingen of situaties etc. 

Een aantal reacties kwam er dit keer binnen op oudere foto’s in deze 
rubriek en de foto’s die in ons vorige nummer stonden afgedrukt. 

Ultsje Venema, Klokmakkerij 17, De Jouwer: “It driget ientoanich te 
wurden mar ik kom dochs noch ien kear werom op myn reaksje op de 
molkriders fan Sleat. Ik liet jimme witte, dat op 'e molkwein fan De 
Winter ek faak Maurits Flapper te finen wie. 
Letter tocht ik, kloppet dit wol en doe't ik mei myn broer Jelle yn Kanada 
skille, haw ik dy dêr nochris nei frege, want dy hat Rikus de Vlugt yn 
Kanada noch wolris opsocht en hy kin de famylje de Vlugt dus dochs 
noch efkes better as ik dy kin. It die bliken dat it net Maurits Flapper wie 
sa as ik jim earder witte liet mar Gelf van der Brug. Dat wie dus dan ek 
de broer fan 'e frou fan Rikus de Vlugt. Mei oare wurden de namme fan 
Maurits Flapper kin dus trochskrast wurde.” 

Tineke Alberts-Klinkhammer uit Emmen merkt n.a.v. de vorige 
Stadsomroeper op dat het niet Sjaan Kalkman was die als evacué groot 
is geworden bij Albert Zuiderhof en weer later bij de fam. Kolhoff maar 
dat het Sietske Hamstra moest zijn. 
Tineke reageert eveneens op de foto die in de laatste editie van dit blad 
stond afgedrukt van K.V. De Jonge Samüel. Deze werd vlak na de oorlog 
gekiekt voor de “berg”, naast de R.K.-kerk. De afgebeelde personen 
waren Sleattemer jongens  uit de hoogste klassen van de basisschool en 
vormden de “Knapenvereniging”. Tineke kwam tot de volgende namen: 
1. Frans Smits, 2. Klaas Vos, 3. Jelte Kolhoff, 4. Uiltje Venema, 
5. Onbekend, 6. Piet Vader, 7. Kerst Nijdam, 8. Piet Spoelstra, 
9. Onbekend, 10. Theunis Kraak, 11. Klaas Verhoeff, 12. Theunis 
Leentjes, 13. Jan Kraak (broer van Theun), 14. Gurbe Poepjes, 15. 
Henkie Poepjes, 16. Onbekend en 17. Verhoeff of Deinum. 

Baukje Ewoldt uit Leeuwarden reageerde eveneens op deze foto. Zij 
noteerde het volgende:
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1. Frans Smits, 2. Hiely Visser, 3. Jelte Kolhoff, 4. Uiltje Venema, 
5. Onbekend, 6. Piet Vader, 7. Kerst Nijdam, 8. Piet Spoelstra, 9. Ludolf 
Vos, 10. Henk Kraak, 11. Klaas Verhoeff, 12. Theunis Leentjes, 13. Jan 
Kraak (broer Theun), 14. Gurbe Poepjes, 15. Henkie Poepjes, 16. Cees 
Smits en 17. Ferry Verhoeff. 

Tjitte Zandstra, Monnickendam kwam tot het volgende lijstje: 
1. Frans Smits, 2. Klaas Vos, 3. Jelte Kolhof, 4. Uiltje Venema, 5. Anne 
Spoelstra, 6. Piet Vader, 7. Kerst Nijdam, 8. Piet Spoelstra, 9. Rudolf 
Vos, 10. Henk Kraak, 11. Klaas Verhoeff, 12. Theun Leentjes, 13. Jan 
Kraak, 14. Gurbe Poepjes, 15. Henk Poepjes, 16. Kees Smits en 17. Ferry 
Verhoeff. 

Piet Spoelstra, Joure wist onderstaande namen:
1. Frans Smits (leiding), 2. Klaas Vos, 3. Jelte Kolhoff, 4. Ultsje Venema, 
5. Anne Spoelstra, 6. Piet Vader (leiding), 7. Kerst Nijdam, 8. Piet 
Spoelstra, 9. Ludolf Vos, 10. Hindrik (Henk) Kraak, 11. Klaas Verhoeff, 
12. Theun Leentjes, 13. Jan Kraak, 14. Gurbe Poepjes, 15. Henk Poepjes, 
16. Kees Smits en 17. Ferry Verhoeff.  
Volgens Piet werd Frans Smits als dienstplichtig militair uitgezonden naar 
het toenmalige Ned. Indië. Reden om van de "hele club" nog een foto te 
maken. 

Ook zegt Piet Spoelstra over de foto op pag 27 van het vorige nummer 
(Foto opening Van der Wal's Rusthuis ):
“Rechts van burgemeester Alta zit mijn vader Marten Spoelstra, in die 
tijd samen met Jan Kraak wethouder in Sloten. Volgens mij zat Kraak net 
achter de burgemeester.”

Tiny Vet- Wignand, Zaandijk: 
“In het onderwerp de 'Sleattemer paden fan it ferline' wordt gesproken 
over ene Klamer maar volgens mij kan het ook Kramer zijn. Destijds 
woonde er namelijk op de Lindengracht ene Puck Kramer die ook wel 
Pukkie Planta genoemd werd. 
In het onderwerp 'Sleattemer nijs en nijs om utens', het punt de Lytse en 
de Grutte Tsjerke. Volgens mij werd er vroeger in de volksmond ook al 
gesproken over de Grutte en de Lytse Tsjerke. 
Nog even over de foto van 'Pake’s Sleattemer ferline'. Ik dacht in no. 2 
Klaas Vos te herkennen en in no. 15 Henk Poepjes. Verder herken ik 
niemand en ik ben benieuwd of het de juiste personen zijn omdat zelfs 
mijn man, een echte 'Zaankanter' in no. 2 iets bekends zag en ook 
meende dat dit Klaas Vos moest zijn. En dat na zoveel jaar!!!!! 
Ik kom nog even terug op het ingezonden stukje in de vorige 
Stadsomroeper; over het 9 pagina tellende artikel van de schaatsende 
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jeugd in Sleat. Ergens heb ik een beetje spijt van mijn oordeel en snap 
best wel dat Sloten ook een heden heeft. 
Tot mijn 12de  jaar heb ik in Sloten gewoond; niet eens zo lang,  maar 
toch geniet ik heel erg van de verhalen over vroeger.”

Tot zover de reacties die deze keer bij de redactie binnenkwamen. Mocht 
u nog willen reageren op al geplaatse foto’s in deze rubriek dan is uw 
reactie van harte welkom. 

Telefonisch kan dat bij Gerben Stegenga (telef.: 0514-531432). Ook
kunt u ons e-mailen (destadsomroeper@freemail.nl) of gewoon 
schriftelijk uw bevindingen bij de redactie Dubbelstraat 190, 8556 XG 
Sloten melden. 
U helpt  “De Stadsomroeper” op die manier mede, om een stukje uit 
“Pake’s Sleattemer Ferline” op te lossen. 

Geachte lezer, help mee om met “De Stadsomroeper” de puzzels uit het 
verleden op te lossen. Bent u ook in het bezit van een foto uit "PAKE’S 
SLEATTEMER FERLINE”, waarvan u graag wat meer zou willen weten?  
Schroom beslist niet deze naar de redactie van ons blad te sturen. 

G. St. 

TRAINEN  MET  HANS  LOLKEMA

Als geboren Slotenaar is het toch merkwaardig en ook nog toevallig dat 
je mee mag werken in de ontwikkeling van Highland Gamer Hans 
Lolkema. Het was een toevalligheid. 
Bij het opruimen van oude spullen, augustus 2004, kwam ik een aantal 
oude recordboeken tegen en enkele foto's van Wout Zijlstra uit de tijd 
(1988) dat we in Sneek de eerste NK Highland Games hadden.  
Daarbij waren naast Wout, Erik de Bruin (nog steeds Nederlands 
recordhouder discuswerpen), Robert de Wit (is nog steeds Nederlands 
recordhouder tienkamp!), de  bekende Sneeker Rudy Feenstra aanwezig.
Verder was er een drietal Schotten (o.a. de jonge Bruce Aitken, nu 
wereldrecordhouder hamerslingeren) en de vroegere sterke man Ted van 
der Parre bij betrokken.  
De opbrengst van deze wedstrijden kwam ten goede aan de organisatie 
van een Olympische dag voor 800 verstandelijk gehandicapten, door ons 
op touw gezet. In die tijd al een uniek feest. 
Wout won van Erik de Bruin en het vervolg was, dat er meer gericht 
getraind werd met de Highland Gamers. Onze verhuizing naar Balk medio 
1995 maakte een eind aan de HG trainingen.  
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Bij het terugbrengen van die foto's en recordboeken kwamen verleden en 
toekomst aan de orde. Mijn interesse voor begeleiding was weer gewekt 
en Hans belde (toevallig?) een week later. Na een overleg over hoe en 
wat werden er afspraken gemaakt. 
Vanaf september 2004 wordt er in de omgeving van Sloten regelmatig 
getraind; dat wil zeggen onze ruime vakanties gaan uiteraard door.
Mijn ervaringen als trainer komen uit de atletiek. Er zijn veel 
overeenkomsten tussen de werpnummers in de atletiek met de 
onderdelen van de Highland Games. In het bijzonder bij het steenstoten 
(kogelstoten), het hamerslingeren (in de atletiek kogelslingeren 
genoemd) en het gewicht ver gooien. Op het laatste onderdeel, in de 
vaktaal "weight  for distance" (WFD) genoemd mag men enige 
vergelijking maken met het discuswerpen, waar mijn trainersspecialiteit 
ligt. Laat Hans nu net op dat nummer de minste vooruitgang hebben 
geboekt! 
Discuswerpen is een zeer technisch onderdeel en datzelfde kun je zeggen 
van WFD. 
In het wintertrainingsprogramma zal met het 12,5 kg zware slinger 
werpgewicht flink geoefend moeten worden, want er zullen daar zeker 
een paar meters bij moeten komen. 
Het hamerslingeren werd op het eind van het jaar zijn beste nummer. 
Hans heeft van nature meer souplesse dan zijn tegenstanders en kan 
door veel draaisnelheid te ontwikkelen, heel, heel ver de hamer met steel 
gooien. Hij is op dit nummer Nederlands recordhouder.  
Kwam van 27 m. ineens op 28,69 m. en snoepte het Nederlands record 
van Wout Zijlstra af. Het was meteen de eerste nederlaag voor Wout op 
dat nummer, het hamerslingeren. 
Met het over de kop gooien van een boomstam (80 kg zwaar en 6 m. 
lang) heeft Hans een zeer goed gevoel. Hij is sterk en kan het juiste 
moment van gooien uitstekend timen. 
Op dit typische en spectaculaire onderdeel moet hij wel zijn kracht blijven 
onderhouden, nee sterker nog meer ontwikkelen. Want bij de grote 
jongens, de wereldtop, worden nog zwaardere en nog langere bomen 
gegooid.
Het meeste kracht vergende onderdeel is het 25 kg gewicht hoogwerpen. 
Wout Zijlstra heeft het wereldrecord (5,70 m!) op zijn naam staan. Wint 
dat nog steeds, al komt de rest van de wereld dichterbij. Hiervoor zal 
hard en met zware gewichten getraind moeten worden om richting 5,00 
m. te komen. Gooi je tegen die 5 m., dan doe je flink mee. Hans is nog 
niet zover, heeft nog iets te weinig power en zal daar deze winter met 
gerichte krachttraining vooruitgang kunnen maken. De afgelopen winter 
heeft Hans zich een nieuwe techniek in het steenstoten aangeleerd. 
Was het eerst aanglijden, nu stoot hij middels één draai. De intentie is 
om die draai te verfijnen en de anderhalve draai, de kogeldraai toe te 
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Deze foto is gemaakt in 2004 na afloop
van de prijsuitreiking in Hank. Hans
Lolkema wordt door Ineke van Dijk
gefeliciteerd. 

Foto: Lub Wiarda

gaan passen. Als alles gaat zoals Hans zich dat wenst, zal hij in 2006 met 
de anderhalve draai het steenstoten afwerken.  
Daarvoor heb je een begeleider, een trainer, zoals u wilt, nodig. Daarbij 
gebruiken we hulpmiddelen als foto's, maar vooral video-opnames van 

gerenommeerde kogelstoters 
(gelukkig kan ik de beelden 
van een vroegere collega 
bondscoach krijgen) nodig. 
Kijken wat je doet, voelen 
hoe het gaat, een beeld 
opnemen hoe het werkelijk 
zou moeten en veel oefenen, 
dat is de opdracht. Aan de 
instelling van Hans zal het 
niet liggen.
Iedere zaterdagochtend om 
09.00 uur staat hij ergens in 
een weiland in de buurt van 
Sloten de hamer te gooien of 
steen te stoten. Hans is nooit 
tevreden. Het kan, het moet 
altijd beter en dat alles om in 
2006 mee te kunnen draaien 
in het Schotse circuit. De ene 
keer gaat het voor geen 
meter, terwijl een ander 
moment de techniek 
voortreffelijk gaat. Gaat het 

echt niet, dan heb je als trainer de taak om terug te gaan naar de 
elementaire opbouw van de techniek. 
Dat weet de atleet, maar die prestatie.........., die is oh zo belangrijk. Bij 
het trainen niet! In de training wordt gewerkt aan techniek, vastheid in 
de beweging, vertrouwen in eigen kunnen. 
Er wordt altijd getraind, ook al is het slecht weer. Dat kun je ook in de 
wedstrijden tegenkomen. Ook slechte omstandigheden opzoeken, dat 
geeft vertrouwen als ze zich ook tijdens wedstrijden voordoen. Je leert 
daar mee omgaan en de atleet wordt dan minder onrustig. 

Ja en dan het belangrijkste tussen trainer en atleet. Het vertrouwen. Is 
dat er, dan alleen kun je verder met elkaar, dan kunnen er afspraken 
gemaakt worden. Openheid naar elkaar, zeggen wat je denkt en vooral 
niet wachten met je gevoelens te uiten. 
Als trainer moet je de sterkste punten van de atleet nog meer uitbouwen 
dan dat je de zwakste onderdelen weg probeert te halen. 
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Je kunt als begeleider rust brengen, vertrouwen in de mogelijkheden 
opbouwen en zo nodig (Hans heeft dat nauwelijks nodig) emoties 
oproepen. Hoe je dat doet? Dat is niet uit te leggen want dat is bij iedere 
atleet anders, het hangt van het moment af. 
Bij Hans ligt het meer in het "buiten" gebeuren. Hij maakt zich soms 
zorgen of de organisatie wel o.k. is; er wel goed materiaal is e.d.

Welke mogelijkheden heeft een atleet als Hans. Hans zegt wel eens: 
"Hadden we elkaar maar wat jaartjes eerder gezien!" Voor Highland 
Games begrippen is Hans nog vrij jong. De wereldtop is tegen de veertig 
jaar. Hans heeft behoorlijk vooruitgang geboekt en er zit op alle 
onderdelen nog veel meer in. Met de draaitechniek, de anderhalve draai 
steenstoten zal er zeker winst geboekt kunnen worden. 
Nu stoot hij 12.05 m. en met 50 cm erbij behoort Hans tot de 
wereldtoppers. De Caber, de boom over de kop gooien, is geen enkel 
probleem, mits hij sterker (zal flink op duur getraind moeten worden!) 
wordt deze winter. 
De hamer zal zijn beste onderdeel worden. Hij is op weg (zal souplesse 
met snelheid moeten vermengen) om de 30 m. te halen. Nu al zit hij op 
dat onderdeel bij de grote jongens. 
Weight for distance, het 12,5 kg zware draaigewicht, kan de meeste 
winst opleveren. Hier mist hij nog duidelijk balans in de techniek.  
Dat gerichte krachttraining ook het gewicht hoogwerpen positief zal 
beïnvloeden, is voor trainer en atleet duidelijk.  
De trainer heeft alle vertrouwen in de mens Hans Lolkema; de atleet die 
daar in schuil gaat en diens mogelijkheden in de Highland Game Sport. 

Tot slot een aardige ontmoeting bij de busreis 2004 naar de finale NK in 
Hank. In het busje zitten ook supporters van Hans. Enthousiastelingen, 
echte supporters! Wie? De zoon van Minne van Dijk de slager met diens 
vrouw en een echtpaar, dat nu in mijn vroegere ouderlijke woning aan de 
Heerenwal, mijn geboortehuis woont. Een leuke en onverwachte 
kennismaking.

Prestaties Hans Lolkema in 2005 
1e Ederveen 30 april 2005 1e Duitse Kampioensschappen 

 (Kempen) 2 juli 2005 
1e Roden 8 mei 2005 1e (2 x) en Belgisch kampioen 

 Destelbergen 27 en 28 augustus 
2e Lisse 28 mei 2005 1e finale NK Hank  

4 september 2005 
2e Lisse 29 mei 2005 6e EK Hank 4 september 2005 
1e Vrouwenparochie 24 juni 2005  

Lub Wiarda 
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DE  SLEATTEMER  PADEN  FAN  IT  FERLINE  (10)

Met mijn wandeling bleef ik stilstaan “op de hoek”. In het hoekhuis 
woonde Sjoerd Stilma, die daar een kapperszaak dreef.
De streek meer richting R.K.-kerk; in het eerste huis, dat weet ik zo goed 
niet meer, maar wel dat Ieke Poepjes er heeft gewoond. Dan kreeg je 
Hendrik Tromp. Vervolgens naast de steeg familie van timmerman Smits, 
de moeder of schoonmoeder. Dan de markante woning van Smits zelf en 
vervolgens, iets meer naar achteren gebouwd, Ale de Boer. De 
bebouwing eindigde met de R.K.-pastorie en kerk, nieuw gebouwd in de 
dertiger jaren door timmerbedrijf Smits. De pastorie werd bewoond door 
pastoor Kater. Altijd in het zwart gekleed met een gleufhoed op en altijd 
voorzien van zijn onafscheidelijke sigaar. Het “open terrein” was de 
Schans, geëigende plaats voor volksspelen en dan de niet weg te denken 
“berg”. En achter “de berg” in de gracht twee woonarken, die werden 
bewoond door de familie Stroband. 

Vanaf “de hoek” kreeg je in de Dubbelstraat, naast Stilma, de 
kruidenierswinkel van Sondervan, bakker Risselada en Sikke Koopmans. 
De dan volgende woning is niet meer goed in mijn herinnering, wel dat 
daar later Sjouke Altena ingetrokken is. Dan kreeg je Tjeerd Folmer, 
assistent-directeur van de fabriek en jarenlang DE Sinterklaas, die hij in 
een bijna niet te evenaren rol vertolkte. Dan kreeg je Neeltje de Jong. 
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Van het huis daarachter, van de straat af niet te zien, weet ik mij de 
bewoners niet meer te herinneren. 
Dan kreeg je de groentewinkel van Oeds van der Goot. Jelle van der Goot 
bewoonde het “voorhuis”. De steeg in (rechtsaf) achter de groentezaak, 
was de woonruimte waar dan Oeds en Wikke woonden. Verder de steeg 
in, richting bolwerk, kreeg je rechts de familie Harm van Dijk en links als 
laatste woning Johannes Zandstra. Daarvoor nog de woning waar wed. 
Janke Bakker woonde. Linksaf, het bolwerk op, de familie Coldeweijer en 
dan drie woningen onder één kap, respectievelijk bewoond door Durk 
Leentjes, in de middenwoning Minne van Dijk en vervolgens Sjirk 
Koopmans. Terug door de steeg weer naar de Dubbelstraat. Op de hoek 
wed. Van der Wielen, de kruidenierswinkel van Van der Wielen, wed. 
Hottinga, die ook al een winkeltje dreef. Dan Jelle en Piem (de 
achternaam ben ik op dit moment kwijt). Vervolgens Sibbele Reekers, de 
koperslager. Dan rijwielhandelaar Dirk Brouwer. Hierna kwam Kobus 
Nijholt. Zijn vrouw had daar een stoffen- en dameskledingwinkeltje. 
Daarnaast schilder Negerman en tenslotte de schoenmakerij van 
Sieberen Bouwsma. 
Vervolgens kreeg je dan een rij woningen, allemaal onder één kap; zo’n 
stuk of zes, meen ik mij te herinneren. Het kunnen er ook meer zijn 
geweest. “De nieuwe woningen”, zo werd dit rijtje in de volksmond 
genoemd, zijn inmiddels al lang afgebroken. 
In de eerste woning daarvan, naast Bouwsma, de familie Poepjes 
(Siemen, Saakje, Sikke, Pieter enz.). In welke woning zij daar precies 
hebben gewoond, weet ik niet meer, maar je trof daar o.a. aan: 
Johannes Raterman, Jacob de Lange, juffrouw Woudstra, Jolle IJkema en 
Koopmans, bijgenaamd “de Lord”, als laatste in de rij. 
De Wijckelerweg op, eerst de mooie boerderij van Bakker. Dan nog een 
paar woningen, eerst twee onder één kap. De eerste werd bewoond door 
Jildert Westra en de andere helft door de familie Bram Oost. Van het huis 
daarnaast kan ik me de bewoners ook niet meer herinneren, maar dan 
kreeg je “oude” Jan van Tromp Boomsma en Rinkje ten Boom. Dit 
behoeft een kleine aanvulling. Rinkje de Jong, zuster van Age de Jong, 
was getrouwd met Jan ten Boom, die naar ik meen afkomstig was uit 
Balk. Jan ten Boom was marconist op de grote vaart. Even voordat de 
Tweede Wereldoorlog in 1940 uitbrak, was hij juist weer uit Rotterdam 
vertrokken. Gevolg was dat hij niet meer terugkwam. Jaren na de oorlog 
keerde hij toch gezond en wel terug. Het laatste huis werd bewoond door 
Sangers, de man van het postkantoor. De bewoners waren in alle 
richtingen op Sloten georiënteerd, echter bij mijn weten stond het huis 
zelf op het grondgebied van de toenmalige gemeente Gaasterland. 

(Wordt vervolgd.) 

Piet Y. Meinema, Jan van Scorelpark 11, 1871 EV Schoorl 
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ZOMERPROGRAMMA  2005 

Vanaf januari was de Ondernemersvereniging "Sleat" alweer bezig met 
het organiseren van de Zomeractiviteiten. Dit seizoen is het moeizamer 
geweest om orkestjes te vinden die zonder versterking toch redelijk 
hoorbaar zijn. We zijn er wel achter gekomen dat dit bij een 
buitengebeuren op één vaste plek eigenlijk niet mogelijk is. Dit alles 
omdat een bewoner zich bij de gemeente heeft beklaagd over 
geluidsoverlast van onze activiteiten en de gemeente ons alleen een 
vergunning wilde verlenen, mits er niet van enige versterking gebruik 
zou worden gemaakt. Contractueel is dit ook met de nodige orkestjes 
vastgelegd, maar dan blijkt dat muzikanten een heel andere interpretatie 
hebben van het begrip versterker dan wij. Al voor het eerste het beste 
optreden tussen de terrassen ging de klaagster al over de rooie bij het 
zien van de apparatuur. Ons bleek al gauw dat de muzikanten zeiden de 
apparatuur nodig te hebben als lichte ondersteuning van hun klanken, 
van o.a. een viool en hun zang voor hun veelal Ierse muziek. Op ons 
aandringen is in eerste instantie de apparatuur niet gebruikt met als 
gevolg dat de bezoekers van de aan weerszijden gelegen terrassen 
begonnen te klagen dat zij niets konden horen. Om de irritatie niet extra 
aan te laten wakkeren hebben we na een half uurtje toch maar 
ingestemd met een heel lichte versterking. Gevolg: een brief van een 
advocaat bij de gemeente – en wij een berisping. En dit overkomt ons in 
ons toch altijd zo rustige stadje zonder disco o.i.d. En dat allemaal op 
steenworpafstand van een plaats waar bijna sprake is van 
jeugdterrorisme. Mogen wij op de daarvoor meest geschikte locatie nog 
niet een keer of zes per jaar, en dan hooguit tot 22.30 uur, enige 
muzikale ontspanning brengen voor onze toeristen en eigen bevolking?
Nee dus, één persoon kan dit blijkbaar tegenhouden. 

We begonnen dit jaar met een groot openingsconcert met Bigband Cue 
met Piter Wilkens, bijgestaan door nog een zanger en enkele 
zangeressen. Dit alles o.l.v. onze plaatsgenoot Willem Aukema. Dit was 
een groot succes en voor Sloten een uniek gebeuren. Helaas kunnen we 
ons iets dergelijks niet elk jaar permitteren. Skûtsjelûke en Ringrijden 
waren ook dit jaar weer een paar grote trekkers waar veel publiek op 
afkwam en deze evenementen moeten we er voor komend jaar beslist in 
houden. Ook een groot succes was de “gouwe ouwe” eierengooien en het 
tonnetjevaren. De mensen hebben zich bescheurd van het lachen. Bij het 
tonnetjevaren waren o.a. de loopplank en de tonnen niet voor ieder 
gewicht even geschikt, met als gevolg kapseizingen, wat natuurlijk voor 
de nodige hilariteit zorgde. 
Ook de muziekgroepjes waren van goede kwaliteit, doch zoals al 
aangehaald, een paar avonden voor ons weggegooid geld en onvoldane 
muzikanten die zich van deze avonden wel iets anders hadden 
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Mevr. De Vries-Tjalma 

Foto: Gerben Stegenga

voorgesteld. Als uitsmijter was (voor de 6e keer) de Lichtjesavond weer 
een groot succes. Nog niet eerder was hier zoveel publiek op afgekomen. 
We hadden twee fantastische orkestjes die zich voortdurend verplaatsten 
en rondom het Diep brandden wederom de fakkels. Vele bewoners 
hadden ook voor de nodige verlichting gezorgd en er stond aan het Diep 
zelfs een prachtig verlichte en zelfs draaiende molen. Een prachtige 
afsluiting.

Ondernemersvereniging "Sleat" 

FEEST  250 JAAR  OUDE  KORENMOLEN  SLOTEN

Op zaterdag 9 juli was er feest bij de 
Korenmolen in Sloten. Met verschillende 
activiteiten werd gevierd dat de molen dit 
jaar 250 jaar een belangrijke blikvanger 
is op het Bolwerk bij de Lemsterpoort. De 
kenmerkende korenmolen is sinds 14 
januari 1929 in bezit van “De Vereniging 
tot Behoud van de Korenmolen en andere 
monumenten in Sloten" dat een jaar later 
een grote restauratieklus uitvoerde. 
Meerdere restauraties volgden, waarvan 
de laatste in 1994. Tegenwoordig wordt 
er jaarlijks onderhoud gepleegd om de 
kosten over de jaren te verspreiden en de 
molen, als uniek monument, in goede 
staat te houden. Bovendien wordt er weer 
gemalen.  
Deze dag werd mede gevierd in 
aanwezigheid van de Sleattemer 

Schutterij, terwijl muzikale medewerking werd verleend door 
muziekkorps “Stêd Sleat”, de trekzakdames “De Froulju” en shantykoor 
“Gjin C te heech”. Voor de kinderen was er een schilderwedstrijd. Ook 
was er voor hen nog een ballonnenwedstrijd georganiseerd. 

De 250-jarige korenmolen in Sloten heet voortaan De Kaai. Bedenker 
van de naam is niet zoals de kranten vermeldden Jan de Vries van de 
Heerenwal in Sloten maar diens moeder mevr. Sj. de Vries-Tjalma uit 
Mirns. Zij liet haar raderen draaien en kwam tot de volgende motivatie. 
De naam verwijst naar de sleutel in het stadswapen. Omdat de molen 
aan de rand van Sloten staat, is het de sleutel naar de stad. Bovendien 
staat de molen aan de Veermanskaai. Kaai is Fries voor kade. 
Het bedenken van een naam was onderdeel van de festiviteiten rond het 
250-jarig bestaan van de molen. Bestuurslid Conrad Leegstra van “De 
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De prijswinnaars van de schilderwedstrijd. Boven v.l.n.r.: Elise
van der Heide, Martzen Aukema, Froukje de Glee en Nynke van
Midlum. Zittend: Leroy de Vries, Marcel Melchers, Nico Sikkes en
Janiek Laanstra. 

Foto: Hanny Bergsma

Vereniging tot Behoud van de Korenmolen" hoopt dat de bevolking de 
naam zal overnemen: “De mûne stiet al dy jierren bekend as de mole. 
Wy kinne in namme net oplizze; it is ôfwachtsjen wat de minsken no 
dogge." 

Wethouder Joop Meinsma van de gemeente Gaasterlân-Sleat ontving op 
die zaterdag op het molenerf in Sloten de eerste folder over de 
geschiedenis en werking van de plaatselijke korenmolen. 
De ontwikkelde folder is een van de onderdelen om de molen en het 
molenerf op te waarderen in het kader van het project “Sloten, de ideale 
stad”. De realisering van dit project is mede mogelijk gemaakt door co-
financiering van Europese fondsen, de provincie Fryslân en de gemeente 
Gaasterlân-Sleat. Wethouder Meinsma is voorzitter van de 
begeleidingscommissie van het project. In deze commissie hebben ook 
zitting vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, de 
middenstandsvereniging en de Vrienden van Sloten. 
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DE  LAATSTE  MELKRIT  NAAR  SLOTEN
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De melkrijders 
Op de oproep van Geurt v.d. Brink zijn nogal wat reacties 
binnengekomen. Mooi om op een dergelijke manier het "verleden" nog 
weer eens te laten leven. 
Ik miste echter nog een paar namen van melkrijders uit 
Tjerkgaast/Spannenburg e.o. 
Voor mij was b.v. Djurre Postma van de Noed een heel bekende. Mijn 
grootouders van moederszijde woonden "op 'e Finkebuorren" en wij 
(Wieke, Henk en onderget.) gingen in de zomervakanties af en toe een 
dagje naar hen toe.
We reden dan op de melkwagen, getrokken door paarden en gezeten op 
de melkbussen mee van Sloten tot aan de Noed en liepen dan het laatste 
stukje. 's Avonds om plm. 6.00 uur waren we weer op de Noed om mee 
terug te rijden naar Sloten. Dat gebeurde in de jaren 1946/48. 
Eén van de opvolgers van Postma was, naar ik meen, Arend Leentjes van 
Tjerkgaast. 

De laatste melkrit was volgens een aantekening op foto's die nog door 
mijn vader zijn gemaakt, op 28 februari 1958. 

Foto links boven: Ene Hoekstra (?) die samen met Hinderik Kraak aan 
de melkbussen staat te sjorren. 

Foto links midden: Watze de Jong poseert hier voor de fabriek en zijn 
met melkbussen volgeladen vrachtwagen. 

Foto links onder: Geart Ferdinands, hier met paard en wagen, tijdens 
de laatste melkrit op 28 februari 1958 in Sloten  

Piet Spoelstra, De Overspitting 35 in Joure 
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SIPELSNEON

Minsken, minsken, wat in minsken! Het eerste probleem was dan ook: 
"Waar laat ik mijn auto?" Gelukkig vond ik nabij de boerderij van Jurjen 
Breimer nog een plekje en toen kon het "feest" voor mij beginnen. 
Wandelen door en rond Sloten; het feest der herkenning. Schuifelen 
langs de vele kramen aan weerszijden van het Djip tot op de 
Lemsterpoort en het weer werkte mee! 
Wat de mensen aanging; die waren uiteraard "van het heden". Ik trof er 
ook veel Sleattemers om utens. Jongens uit mijn jongensjaren. Nu 
wandelend met de kleinkinderen als deugdelijke opa's. Sommigen wat 
kalend, anderen al wat dikbuikig. Meisjes van toen, nu eerbiedwaardige 
oma's. Grijzend haar met keurig de krul er in. Gedurende al de 
ontmoetingen dwaalden de gesprekken af naar het verleden. Het was - 
al die ontmoetingen - als het ware al een voorproefje op de reünie die 
voor volgend jaar is gepland. En al wandelend kwamen ook de echte 
oude beelden “fan it ferline” weer naar boven.  Pieter Wabes met zijn 
"Hoort, burgers hoort!", Pieter Jut verkocht weer zijn beste 
vliegenmeppers "PATSI" (Hij zag namelijk het uitroepteken achter "pats" 
aan voor een "i"). Ook zag ik ze weer staan in een vurig gesprek; Jan 
Folmer en Kees Visser met hun eigen krachtige stopwoorden. 
Folmer:"Dat sis ik" en Visser "Sil ik mar sizze." Ik zwaaide even naar 
Trui Klinkhamer in haar bedstee.  Gerben Groenhof zat weer in zijn 
roeibootje met twee kinderen aan de riemen. De fiets van Rudolf Visser 
hing weer hoog opgetakeld in een hijpaal die gebruikt werd bij het 
aanleggen van de nieuwe platte brug. "Heger dan ik" stond geschreven 
op een stuk karton. Dirk Delfsma en Bosma liepen er weer in 
(papieren)dameskleding als deelnemers aan het sprietlopen over het 
Djip, ter hoogte van het gemeentehuis. Op de Haverkamp hoorde ik de 
waarschuwende stem van Berend Smid. Een mevrouw die tijdens een 
schaatstocht een stempel had gehaald in De Stadsherberg liep op haar 
schaatsen door een dikke laag stro. Weer op het ijs komend zat er nog 
een strohalm aan één der schaatsen "Pas op vrouw" riep Smid "U hebt 
een rietje voor de reed." Prachtig toch? 

Ik trof er bezoekers uit Brabant met hun Amerikaanse gasten. Ze 
verzekerden mij intens van Sloten te genieten en prezen de schitterend 
onderhouden bouwwerken. Het "Sipelsneonfeest" sprak hen aan. 
Uren heb ik doorgebracht op een bankje voor het huis van Henk 
Spoelstra. Samen met zijn broer Tjerk en Janie Visser. We werden er 
rijkelijk van koffie voorzien. Het was genieten met volle teugen. 
Het werd mij daar duidelijk hoeveel Sleattemers mij volgen bij de 
wandeling op de "Paden fan it ferline”. Dat had ik nooit verwacht. Je 
begint ergens mee, niet onderkennende wat je daarmee kunt of zult 
bereiken. Door sommigen werd ik ook wel gecorrigeerd. Werd mij 
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Gevonden op 12 juli jl. op het strand van “De 
Baaier”: autosleutels en andere sleutels. 
Te bevragen bij: fam. Hornstra, Jachtlustweg 9 
in Wijckel, telefoonnr. 604215.

gezegd dat ik er daar of daar naast zat. Dat is best mogelijk. 
Direct in het begin van mijn wandelverhaal heb ik gezegd dat de periode 
van mijn herinnering is gelegen tussen 1936 en 1948. Dat is ook al weer 
een tijdje geleden. Dat neemt niet weg, dat wanneer je aan 
geschiedschrijving begint, je eigenlijk geen fouten mag maken. In de 
nog verder volgende bijdragen zal er ook nog wel eens een 
tekortkoming zijn. Het zij mij op voorhand vergeven. Maar met de eigen 
verbeteringen van alle belangstellende lezers komen we misschien 
uiteindelijk toch uit op een aangename wandeling. Ontmoeten we 
wellicht nog eens de Apennijnen en zwarte Agatha. Maar er is een 
oprechte dank aan u allemaal voor uw aandacht en belangstelling. 
Belangstelling had ik uiteraard ook nog voor de maquette die mijn 
pleegvader heeft gemaakt en waarvan wij het eigendomsrecht enige 
jaren geleden hebben overgedragen aan het bestuur van stichting 
“Museum Stedhûs Sleat”. Echter, de maquette bleek in Rotterdam te 
staan op een grote tentoonstelling. Welke tentoonstelling precies weet ik 
zo niet meer. Het zal mij wel zijn gezegd, maar ik ben het vergeten. 
Mogelijk dat van de zijde van het museum daar nog iets van wordt 
verteld in “De Stadsomroeper” hoe men daar op die tentoonstelling tegen 
de maquette heeft aangekeken. Naast de belangrijke verzameling van 
Piet Bonnet’s toverlantaarns en wat dies meer zij, herbergt het museum, 
naast de vele andere bezienswaardigheden, dus nu nog een 
bezienswaardigheid van nationale, en misschien dus ook nog 
internationale betekenis. Dan denk je: "Dit had de maker ervan nog eens 
moeten weten, die als meest moderne werktuig een kleine figuurzaag 
had”. De gemeente, die volgens de berichten in de Balkster Courant zich 
nu al weer buigt over tal van bezuinigingen voor de begroting van het 
jaar 2006, zal nu toch wel een goed bestaansrecht van het museum 
dienen na te streven, want zo’n waardevol bezit binnen de 
gemeentegrenzen kan men toch niet laten verloederen.
Vermoeid, maar dankbaar voor alles wat ik op Sipelsneon mocht beleven, 
keerde ik weer huiswaarts met in de grond van mijn hart één wens: 
"0ANT SJEN!".  

P.Y.M.
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DE TIID HÂLDT GJIN SKOFT

Stadich gyng it libben hinne 
en ûntglied ús oer' en dei; 
faak mei kleare loft en sinne 
mar ek rein sa foar en nei. 

Jonkheit mei ús trochstrings heuge 
as in dizenige dream 
en de earste giele bledsjes 
fall' allinken fan 'e beam. 

Oan 'e ein sjocht elts syn libben 
somtiids yn in amerij, 
want de tiid fan bern oant griiskop 
fleach hast yn in sucht foarbij. 

Unmiskenber giet ús wêzen 
mei 't ferskieden net ferlern, 
mar sil grif dêrnei noch gauris 
daagje yn ús eigen bern. 

Kimen dy't hja bij har drage 
ha wij siedde yn har hert 
en dyy sprute út ta plantsj e 
mei wat blomkes ier of let. 

Jûntiid bringt lykwols ek ienris 
harren skipke oan 'e ree, 
doch dêrnei fart harren neiteam 
fierder op de libbenssee. 

En sa is der leau'k gjin libben 
alhiel sûnder doel of sin, 
al lykj' oan 'e mient de jierren 
oan ús taskikt faaks te min. 

                           Jan Folmer
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NIEUWE  FOTO’S  PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Bovengenoemde
foto ontvingen we 

van mevr. 
B. Ewoldt uit 

Leeuwarden. Zij 
weet de namen 

van nr. 12 (Lolke 
Ewoldt), terwijl 

nr. 9 (met zwarte 
muts) Kee 

Verbeek is. Nr. 10 
is Sietze Kraak.

Mevr. Ewoldt zou 
graag willen 

weten wie de 
overige personen 
op deze foto zijn.  

Deze prent moet gemaakt zijn zo rond 1925. 

1
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Geurt v.d. Brink uit Joure stuurde ons een foto uit 1936 van de oostkant 
van de berg, uiteraard nog zonder de nieuwe platte brug in de nog niet 
aangelegde rondweg. Volgens Geurt zou op de achtergrond de woonark 
van Jan en Andries Stroband moeten liggen, terwijl op de voorgrond het 
vissersbootje van Hilbrand Gijsen (??) zichtbaar is. 
Zijn vraag is of de oudere lezers van de Stadsomroeper hier ook nog wat 
meer over te vertellen hebben. 

Gaarne uw reactie aan onze redactie. Telefonisch kan dat bij Gerben
Stegenga (telef.: 0514-531432). Ook kunt u ons e-mailen 
(destadsomroeper@freemail.nl) of gewoon schriftelijk uw bevindingen 
bij de redactie Dubbelstraat 190, 8556 XG Sloten melden. 
U helpt  “De Stadsomroeper” op die manier mede, om een stukje uit 
“Pake’s Sleattemer Ferline” op te lossen. 

Geachte lezer, help mee om met “De Stadsomroeper” de 
puzzels uit het verleden op te lossen. Bent u ook in het 
bezit van een foto uit "PAKE’S SLEATTEMER FERLINE”, 
waarvan u graag wat meer zou willen weten?  
Schroom beslist niet deze naar de redactie van ons blad te sturen. 

G. St. 

2
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WIE  HERKENT  ZE  NOG?

Onze bezorger Sjouwe 
Leffertstra gaf deze 
foto aan de redactie, 
gemaakt door zijn 
vader omstreeks 1960 
op de Haverkamp. 
Sjouwe en natuurlijk 
de redactie is benieuwd 
wie op deze prachtige 
prent staan afgebeeld. 
Volgens Sjouwe zou de 
speelman, nr. 8, ene 
Hofstra zijn. Misschien 
zijn er nog mensen die 
over deze man iets 
meer weten Wij zien 
met belangstelling uw 
reacties tegemoet. 
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DOOR  HET  SLEUTELGAT  GEHOORD…

Deze rubriek kan ook deze keer niet ontbreken. Hoewel 
spreken vaak zilver is en zwijgen goud, moet toch deze keer 
voor het zilver worden gekozen. Immers, als Sleattemers 
onrecht wordt aangedaan wat zelfs in de tot nu toe 
hooggewaardeerde Leeuwarder Courant, uitgemeten wordt 
gepubliceerd, daar dient gesproken te worden….

WY SILLE SE WOL KRIJE – deel 2 
Durf kan onze buurtgenoten uit Tjerkgaast niet worden ontzegd, toen 
een aantal inwoners van dit dorp onlangs de doorgaande weg door hun 
dorp blokkeerde. Eerst werden de Sleattemers thuis op een pamflet 
getrakteerd waarvan de honden geen brood lusten. Geen enkele 
Sleattemer die hier op reageerde onder het motto: “Antwoord den dwaas 
niet naar zijn zotheid.” Dit epistel moet natuurlijk opgesteld zijn door 
Kees Visser, die in plaats van dat-ie verschrikkelijk blij is dat-ie zo dicht 
in de buurt van de parel der Friese steden Sloten mag wonen, al zijn 
gram en frustraties legt in een brief aan de uiterst aimabele inwoners van 
dit eeuwenoude stadje met haar zo rijke geschiedenis. 
Had deze Visser, die ongetwijfeld schoolmeester moet zijn, net één van 
de eerste weken van zijn 10 weken durende vakantie te pakken, gaat-ie, 
in plaats van lekker met vrouw en kinderen te genieten van het prachtige 
strand aan de boorden van het Slotermeer, op zaterdag 23 juli, elke door 
Tjerkgaast rijdende automobilist het leven zuur maken, vooral die uit 
Sloten.
Ook zijn trawanten Jan Boonstra, Cor van Dijk en de gebroeders Visser 
lieten zich meeslepen in de misplaatste tolheffing. Al eeuwen geleden 
waren de Sleattemers met dit fenomeen begonnen en dat heeft indertijd 
flink wat geld in het laatje gebracht. Maar geen mens kon dan ook om 
Sloten heen omdat het het draaipunt van de economie was. Nu zult u 
een sneue opmerking over de Tjerkgaaster economie verwachten maar 
zo zit een Sleattemer niet in elkaar. Die helpt ook in moeilijke tijden zijn 
minder bedeelde broeder. 
Kijk maar naar onze plaatselijke bakker Gerlof Jorritsma. Deze liet zich 
niet intimideren door het soldaten spelende stelletje uit het naburige 
dorp. Manhaftig weigerde hij te buigen, evenals onze plaatselijke 
ondernemer Jan Oenema. Onverschrokken riep hij net als van Speijk al 
weer heel wat jaartjes geleden: “Dan liever de lucht in.”  
Wat verdient de Sleattemer bakker eigenlijk aan die paar broden die in 
Tjerkgaast worden verkocht? Het is allemaal liefdewerk. Tegenwoordig 
lopen de honden op de Tjerkgaaster erven steeds vaker “per ongeluk” los 
en komt onze Gerlof nogal eens met een aanmerkelijk kortere broek 
thuis dan ie ’s morgens richting Tjerkgaast was vertrokken. De keren zijn 
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niet meer te tellen dat vrouw Ineke een stranddag aan De Baaier moet 
laten schieten voor verstelwerk achter haar naaimachine om manlief niet 
helemaal in zijn blootje z’n koeken en broden uit te laten venten. 
En hoe kon het gebeuren dat deze totaal de weg kwijt zijnde 
Tjerkgaasters zo maar de voorpagina van de Leeuwarder Courant 
haalden? Dat is duidelijk! Fotograaf Jan de Vries was juist op weg vanaf 
Spannenburg naar Sloten voor zijn krant voor de zoveelste prachtige 
fotoreportage van deze roemrijke stad toen hij gemolesteerd moet zijn 
door de Tjerkgaasters. Hij had natuurlijk niet de leeuwenmoed van een 
Sleattemer en toen Jan Boonstra bij het zien van een bibberende Jan de 
Vries  vroeg of hij soms graag en snel in het gezelschap van Pier Lupckes 
wilde verkeren, koos de fotograaf eieren voor zijn geld en beloofde de 
geestelijk geweld gebruikende mannen uit het naburige dorp de foto’s 
van de surrogaatsoldaatjes te zullen plaatsen. Dat de redactie deze 
prenten vervolgens ook nog afdrukte, is ons een volstrekt raadsel. 
Zouden de kwade geniën uit Tjerkgaast dan zo’n duistere macht op dit 
befaamde Friese medium hebben uitgeoefend dat deze krant niet meer 
serieus behoeft te worden genomen? Vele Sleattemers overwegen dan 
ook hun krantenabonnement op te zeggen of het moet zijn dat de 
Leeuwarder Courant eerdaags in één van haar edities haar excuses aan 
de Sleattemers aanbiedt voor het hun aangedane onrecht. Anders wordt 
er serieus over nagedacht om De Stadsomroeper dagelijks te laten 
verschijnen en dan ook maar op zondag. Zo die zit, zei de smid. Daar 
hebben ze ook in Leeuwarden niet van terug. 
Jan Boonstra, verveel je je, tuf voortaan lekker met je vrachtwagentje 
richting Siberië. Zien we je voorlopig niet meer terug. Misschien voel je je 
daar ook nog thuis in je soldatenpakje, al moet je niet vergeten een 
flinke thermo-onderbroek mee te nemen. Cor van Dijk, ga toch fietsen 
man. Grootgebracht als keurige meneer in je eigen vertrouwde Sloten. 
Zit je me daar een partij over te lopen naar de vijand die zijn weerga niet 
kent. Ben je wellicht de reïncarnatie van Pier Lupckes zelf? Het begint er 
verdacht veel op te lijken. Kees Visser jongen, ga maar wat rondjes 
lopen in Tjerkgaast om je conditie op peil te houden. Geen wonder dat je 
depressief wordt. Probeer het eens op de Sloter bolwerken en je zult je 
snel een ander mens voelen. En gebroeders Visser, speel toch lekker met 
dat trekkertje van jullie en plunder al die Sleattemers niet die zo 
fatsoenlijk zijn om een appartementje van jullie te huren. 
Eén man is evenwel totaal buiten beeld gebleven, maar moet beslist als 
de aansteker van al het Tjerkgaaster kwaad worden gezien. Zijn naam: 
D.B., installateur ter plaatse. 
Ooit mocht hij deelnemen aan de prima voetbalopleiding bij de v.v. Sleat 
aan de Spanjaardsdijk. Zijn trainer van destijds echter werd totaal gek 
van deze inwoner van het buurdorp. Elke keer de linker voet in de 
rechter voetbalschoen en de rechter voet in zijn linker voetbalschoen te 
zien verdwijnen was nog tot daar aan toe, maar wat er verder op 
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trainingen en in wedstrijden werd gepresteerd door D. was van een 
onthutsend niveau. De enige die blij was dat-ie meedeed was de 
tegenpartij.
Toen hem ook nog door het bestuur van de v.v. Sleat werd gevraagd om 
de lotto en toto in zijn eigen dorp op zich te nemen, was het hek 
helemaal van de dam.
Zelfs de Tjerkgaasters begonnen steeds minder van deze kansspelen te 
begrijpen als D. aan hun deur kwam en het hen probeerde uit te leggen. 
Het werd zelfs zo erg dat ze achter de bank doken als hij de deurbel weer 
eens liet rinkelen, terwijl hij met de lotto- en totoformulieren voor hun 
ramen stond te wapperen. De afrekening met de penningmeester van de 
v.v. Sleat was altijd een crime omdat volgens D. 1+1 best 3 maar soms 
ook 4 of 5 kon zijn. 
Toen dit geen succes bleek is D. gitarist geworden. De door hem 
bedachte bandnaam zal u niet bevreemden: “Och sa dom”. Hij zal deze 
naam ongetwijfeld zelf bedacht hebben. Geen ander mens zou er ooit op 
gekomen zijn. Gitaarhelden als Jimmy Hendrix, Eric Clapton en Jan 
Akkerman zouden door hem totaal de vernieling in worden gespeeld, 
aldus deze Tjerkgaaster fantast. Hij zou de wereld veroveren met zijn 
wonderschone solo’s. 
Ze hebben het geweten daar in die plaats. Alle honden en katten zetten 
het jankend en miauwend op een lopen als D. de snaren van zijn 
instrument beroerde. Zelden heeft zich zo veel dierenleed in dit dorp 
afgespeeld. Martin Gaus zou D. persoonlijk vermoord hebben als dit hem 
ter ore was gekomen. Zelfs de dorpsgenoten van D. kropen bijna 
allemaal in de kelder, die ze inmiddels al wel zwaar geïsoleerd hadden, 
om het oorverdovend valse spel van de beste man te kunnen ontlopen. 
Vele Tjerkgaasters werden in die tijd dan ook op afdeling P in Sneek 
opgenomen en waren de wanhoop nabij. Gelukkig kreeg D. een vrouw 
die van een bijzonder kaliber moet zijn om het met deze man uit te 
houden. Dit tot opluchting van alle Tjerkgaasters. 
Nu moet hij wat anders uitvinden en begint hij de altijd zo aardige 
Sleattemers wat te klieren. Hij schijnt ook de Blubberrace in Tjerkgaast 
te hebben uitgevonden. Beste D., wat voor race moet je anders in 
Tjerkgaast houden? Het wordt toch verschrikkelijk moeilijk om de 
Elfstedentocht op de Tjerkgaaster Poel een kans te geven; is het niet? 
Beste jonge, ga lekker verwarminkjes aanleggen of koelkastjes aan de 
man brengen en drink eens een biertje in je eigen dorpshuis. Maar beloof 
me: bemoei je verder nergens mee en laat de Sleattemers maar ook 
vooral je eigen dorpsgenoten met rust. En verveel je je toch stierlijk: ga 
dan lekker nog eens sprietlopen op de Balkster brug. Daar moet je in de 
jaren ’80 in de Luts waarschijnlijk als mislukte sprietloper je inspiratie 
voor de Tjerkgaaster Blubberrace hebben opgedaan.  

B. T. 
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Dit koe-echte reclamebord van slagerij Van Dijk, schijnt tegenwoordig
steeds minder voor reclamedoeleinden te worden gebruikt. Het kan zijn dat
de karbonades en droge worsten van deze befaamde slager niet meer voor
minder geld de deur worden uitgedaan, maar het kan ook zijn dat de vrijer
van dochter Minke van het slagersechtpaar deze teksten meteen uitwist en
zijn liefde op deze manier aan alle klanten van de Sleattemer slachter wil
laten weten. Johan, wij hopen dat je nog heel lang gek op Minke mag blijven
en niet onbelangrijk voor jou natuurlijk is dat zij het op dezelfde manier in
jou blijft zien zitten. 

Foto: Wibe van der Belt

Voor alle sportieve dames!!!
Ben jij een sportieve meid en ouder dan 16 jaar? 
Heb je zin in een gezellige, sportieve avond, maar ook een 
leerzame en fanatieke avond sporten? 
Meld je dan aan als lid bij de volleybalvereniging "Sleat" 
in Sloten. 
De trainingsavond is op dinsdag van 20.00 - 21.00 uur. 
We kunnen je steun hard gebruiken!! 
Voor informatie en opgave kun je terecht bij: Wilma van Netten, 
in Tjerkgaast. Tel. 0514-531722. 

Het bestuur van volleybalvereniging "Sleat" 
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SLEATTEMER  NIJS  EN  NIJS  OM  UTENS

Stunt piloot Johannes Kooistra uit Sloten 
Piloot Johannes Kooistra uit Sloten heeft weer een nieuwe stunt 
uitgehaald met zijn heteluchtballon. Zondagochtend 19 juni jl steeg hij 
op met aan zijn mandje maar liefst twee ballonnen. Voor zover bekend is 
dat nog nooit eerder gebeurd. Kooistra en zijn copiloot Camiel Zetstra uit 
Arnhem verwarmden met één beweegbare brander eerst de ene ballon 
een beetje, en vervolgens de andere. In de lucht ging dat zo door. Het 
mandje hing daardoor zo nu en dan wat scheef, als de ene ballon iets 
warmer was dan de andere. Ook draaide het gevaarte wat meer om zijn 
as dan gewoonlijk. Het spektakelstuk duurde een kwartier. Om kwart 
voor zes landde hij in de weilanden tussen Broek en Goïngarijp. De 
landing verliep, net als de vaart, probleemloos. 

Vergunning kampeerterrein “Lytse Jerden” 
Burgemeester en wethouders van Gaasterlân-Sleat maakten op 23 juni 
jl. bekend dat zij op grond van artikel 8, lid 1, van de Wet op de 
openluchtrecreatie, vergunning hebben verleend aan de heer G.R. 
Seinstra, Lytse Jerden 1, 8556 XC SLOTEN, voor het toelaten van het 
plaatsen van 100 kampeermiddelen in de periode van 15 maart tot en 
met 31 oktober op het perceel kadastraal bekend gemeente Sloten, 
sectie C, nr. 7 ged. 

Echt ‘merkwaar’ op 25ste Sipelsneon 
Op zaterdag 25 juni jl. lagen zo'n dertig sleepboten afgemeerd bij Sloten. 
Met enkele daarvan konden tochtjes door de stadsgrachten worden 
gemaakt. Dat alles ter gelegenheid van de 25ste 'Sipelsneon', de 
jaarmarkt die traditiegetrouw op de laatste zaterdag in juni plaatsvindt in 
Sloten. Honderdenveertig Sleattemers en oud-Slotenaren hebben tijdens 
een helikoptervlucht hun stadje eens van boven kunnen zien. Verder was 
er in de stad een heuse 'invasie' van oude trekkers. Vereniging 'De 
Krukas' deed de plaats aan met honderdvijftig voertuigen.  
Centraal stond natuurlijk van 10 tot 17 uur de braderie met haar vele 
kramen. Ook was er een kindervrijmarkt, de traditionele rommelmarkt, 
een loterij, dit alle omlijst met live muziek. ’s Avonds was er naast de 
R.K.-kerk vanaf 20.30 uur Tuinfeest met een optreden van de top-40 
band “Lemon". 
Marktmeester Otto de Vries kon tevreden op deze geslaagde 
jubileumviering van “Sipelsneon” terugzien. 

Saved Elegance verrassend winnaar 
Als trainer was Jeroen Engwerda in Wolvega op zaterdag 2 juli jl. in 
Wolvega met twee overwinningen succesvol. In de vierde koers maakte 
hij indruk met de altijd lastig startende Saved Elegance. Na de eerste 
ronde lag de vijfjarige ruin, in bezit van De Mallemok in Sloten, hopeloos 
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achteraan. Tot dan domineerde Utah Oldeson met Eelke Kruis de race. 
Toen het er echt op aan begon te komen was Saved Elegance niet te 
houden. Driedik stoomde hij de laatste bocht door, maakte zo heel wat 
extra meters en flitste net voor Max du Bois Marin (Gerrit de Jong) over 
de finish. 
„Ik had vandaag wat geluk met het startnummer", aldus de winnende 
rijder. „Het tempo lag vanaf het begin hoog, maar we verloren niet veel. 
De laatste kilometer was hij erg goed." Het spelend publiek was zeer 
verrast door de winnaar; het trio leverde maar liefst Euro 2.285,= op. 

Plan voor uitbreiding veemelkfabriek Sloten 
Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 29 juni 2005 een melding 
als gevolg van artikel 8.19 Wet milieubeheer ontvangen van Sloten B.V. 
Jongveevoeders, Koestraat 27 te Sloten. 
De melding heeft betrekking op het plaatsen en in gebruik nemen van 10 
opslagtanks met een inhoud van 35 m3 per tank en het verplaatsen van 
het lospunt aan de zuidzijde. 
Er zijn plannen voor een nieuwe hal bij het bedrijf met deze tanks waar 
wei- en melkproducten kunnen worden opgeslagen. De tanks worden 
7 meter hoog en komen direct naast het historische centrum van Sloten 
te staan.
Volgens bedrijfsleider Peter Veldman van Sloten B.V. wordt bekeken of 
de nieuwe silo's nodig zijn en of de uitbreiding financieel haalbaar is.
Over die schetsen is de welstandscommissie Hûs en Hiem in Leeuwarden 
niet positief. De commissie ziet liever dat de tanks niet in een hal maar 
open en bloot op het terrein komen te staan. “Laat de slankheid en 
rijzigheid van de silo's maar zien”, aldus de welstandsadviseurs. Het 
bedrijf wil de tanks liever in een hal. Veldman: “Anders moeten ze 
weerbestendig worden gemaakt, en bovendien past het zo ook beter bij 
de rest van de fabriek.” 
De stichting Vrienden van Sloten dringt er op aan de nieuwbouw zoveel 
mogelijk aan het zicht te onttrekken, dit i.v.m. het beschermd 
stadsgezicht van Sloten. 

Gaasterlan-Sleat start gescheiden inzameling luiers 
Gaasterlân-Sleat gaat op 1 oktober van start met de gescheiden 
inzameling van babyluiers. Een plan hiertoe was er allang maar het 
afwachten van de uitkomsten van een onderzoek hielden het plan op. Nu 
die uitkomsten er zijn zullen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
worden aangeschreven met het verzoek aan de inzameling mee te 
werken. De gemeente gaat eerst uit van een proefperiode van een jaar. 
Daarna volgt een evaluatie.

Raad torpedeert CDA-voorstel bezuinigingen 
De fractie van het CDA leed dinsdagavond 12 juli jl. een nederlaag 
tijdens de raadsvergadering in Gaasterlân-Sleat. Ze zag haar voorstel om 
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te bezuinigen op subsidies aan verenigingen en instanties zodanig 
getorpedeerd dat er weinig van heel bleef. Alle fracties buiten het eigen 
CDA wezen het voorstel af. Ze vonden het niet juist dat de grootste 
verenigingen in deze opzet ook de meeste steun krijgen.
De raad wees het na een lange discussie af en stemde in met het 
voorstel van de PvdA om vooreerst 15% op alle subsidies te korten. Dit 
moet een bezuinigingsbedrag van 55.000 euro opleveren. Er werd 
vervolgens een werkgroepje ingesteld die zich op de kaders voor 
volgende bezuinigingen en subsidiëringen gaat richten. Daar stemde, met 
uitzondering van de CDA fractie, de gehele raad mee in.

Selectie regioteam verlies van SC Heerenveen 
Op zaterdag 16 juli voetbalde de regio selectie in Elahuizen tegen 
eredivisietopper sc. Heerenveen. Deze wedstrijd werd bezocht door een 
record aantal toeschouwers, want nooit eerder trok de oefenwedstrijd 
tegen Heerenveen in Gaasterlân-Sleat zoveel toeschouwers. Bijna 2000 
man publiek zag de regioselectie heel lang goed partij geven en het leek 
er zelfs op dat met een 1-3 achterstand de rust zou worden gehaald. 
Echter pal voor rust scoorde Heerenveen nog twee keer. Na de thee werd 
de score uitgebreid naar de dubbele cijfers, 1-11. 
Voor Sleat waren de spelers Bakker, P. Vlugter en B. Schotanus 
geselecteerd.

Roeier Sjoerd Hamburger wereldkampioen 
Op zondag 24 juli werd de uit Oldeberkoop afkom-stige Sjoerd 
Hamburger op de Amsterdamse Bosbaan wereldkampioen onder de 23 
jaar. De skiffeur zegevierde in de finale met grote overmacht. De 22-jari-

ge Hamburger, vorig jaar 
nog derde in dit toernooi, 
eindigde met een grote 
voorsprong op nummer 
twee, de Rus Aleksander 
Kornilov en Kristaps 
Bokums, de Letse reus, die 
vorig jaar de titel opeiste. 
Met grote overmacht werd 
hij de allereerste Ne-
derlandse skiffeur met een 
gouden medaille.  
“Winnen is altijd bijzonder, 

maar dit is me niet eerder overkomen”, reageerde de verbouwereerde 
Sjoerd Hamburger na alle huldigingplechtigheden en talrijke felicitaties. 
Gedurende de strijd hadden vader Eduard (afkomstig uit Sloten) en 
moeder Irene het haast niet meer. „Ik stean noch te triljen op myn 
fuotten", roept senior opgetogen. „Ik hie de triennen yn `e eagen", be-
kent Sjoerds moeder. „Ik wist dat er goed wie, dat hie hy yn de 
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Eduard Hamburger 

foarwedstriden al sjen litten. Mar dit is dochs wol 
fantastysk. Fantastysk!", juicht vader, die trots 
zijn zoon omarmt en feliciteert. 
„Mar dy lêste 500 meter wiene net goed foar ús as 
âlden. Soks kostet jierren fan myn libben", is de 
ervaring van moeder Irene. „Ik seach dat dy Rus 
der noch oan kaam. In tredde plak hie ek al moai 
west. Mar no is it goud, dat hat er dochs mar." 
De grote toernooien in de aanloop naar dit WK 
hebben Sjoerd volgens vader Hamburger - zelf 
ooit ook roeier bij het Utrechtse Orca - sterker 
gemaakt. „Dêr learst ferliezen, dêr learst 
fechtsjen. Ik bin der fan oertsjûge dat hy sûnder 
dy wedstriden dizze prestaasje net levere kind 

hie."
Sjoerd Hamburger is de pake- en beppersizzer van Jaap en Bontje 
Hamburger-van der Gaast, die jarenlang in Sloten op de ‘boerepleats’ 
aan de Spaanjaardsdijk woonden. Op deze plek wonen Ype en Nelleke 
Krol al weer een flinke tijd. 
Sjoerd Hamburger miste nipt de finale op het WK roeien in Gifu in Japan. 
Hij kwam in de vroege morgen van 1 september jl. maar 0,41 seconde 
tekort om zich voor de finale te plaatsen. De uit Oldeberkoop afkomstige 
skiffroeier leverde in de halve finale een heroïsch gevecht, maar eindigde 
als vierde. Hij verbeterde wel voor de derde keer in die week zijn eigen 
Nederlands record, nu met maar liefst 8 seconden.

Tjerkgaast dicht voor Slotenaren 
Op zaterdagochtend 23 juli mochten de Sleattemers niet door Tjerkgaast. 
Vanwege een historische vete hield een plaatselijke 'legertje' met een 
slagboom auto's tegen. Kees Visser en Jan Boonstra controleerden bij de 
Gaestdyk of de bestuurders uit Sloten kwamen. Cor van Dijk filmde de 
ondervraging. Slotenaren die verder wilden, moesten 'Sleat is neat' 
zeggen of konden zich met de duim omhoog laten portretteren voor het 
plaatsnaambord van Tjerkgaast.
De reden was een artikel in dit blad „het plaatselijke fergeeskrantje uit 
Sloten", zo meldde het pamflet dat vrijdag 22 juli bij alle stadsbewoners 
door de bus viel. 

Klaas Galama (85) derde bij WK seineharjen. 
Op zaterdag 27 augustus jl. werd het wereldkampioenschap seineharjen 
(zeis slijpen) in Surhuizum gewonnen door een inwoner van het dorp: 
Albert Veenstra. Veenstra (43) doet net als zijn zoon en zijn vader al 
jaren mee aan het ambachtelijke spektakel. Op de tweede plaats 
eindigde Willem Huitema uit Sint Nicolaasga en de oudste deelnemer, 
Klaas Galama (85) uit Sloten, belandde op de derde plek.  
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Gaasterlân-Sleat krijgt loket voor zorg en wonen 
Ook in Gaasterlân-Sleat komt een informatiecentrum voor wonen, welzijn 
en zorg. In Sneek en Lemsterland werd eerder al zo'n centrum geopend, 
net als in in Skarsterlân. Wymbritseradiel deelt mee in de voorziening in 
Sneek. Voor Gaasterlân-Sleat wordt nu een projectmatige aanpak 
voorgestaan. In het begin dit jaar gestarte project Foar Elkoar is een 
model ontwikkeld dat de burgers via een eenvoudige routering leidt naar 
de gewenste informatie. Om het loket een plek te kunnen geven is het 
nodig dat een deel van het gemeentehuis in Balk wordt aangepast. Voor 
de verbouwing wordt 32.000 euro uitgetrokken. De helft van de totale 
verbouwkosten is voor rekening van de gemeente. 

Ontevredenheid over informatieverstrekking  in Gaasterlân-Sleat 
Het minst tevreden zijn de burgers in Gaasterlân-Sleat over de 
openingstijden van het gemeentehuis en de wachttijden tijdens een 
bezoek aan die instelling. Ook over het gebrek aan privacy is de burger 
slecht te spreken. Dit is één van de uitkomsten van het onderzoek van 
studente Tryntsje van der Meer (22) uit Wijckel. Ze deed dit als 
afstudeerproject voor haar studie Toegepaste Communicatie-
wetenschappen aan de Universiteit van Twente. Het onderzoek vond in 
het afgelopen half jaar plaats. Zij deed dit aan de hand van 
groepsgesprekken, gevolgd door een enquête onder de burgers. Met 
name het contact tussen burger en gemeente stond centraal in het 
onderzoek.

DORKAS   NIEUWS

We hebben de zomervakantie er weer opzitten en kunnen als vrijwilligers 
weer met frisse moed beginnen. 
Het afgelopen halfjaar hebben we weer menig uurtje  in de loods aan de 
Wijckelerweg doorgebracht. Honderden grote zakken met kleding en 
dozen vol speelgoed, knuffels en kleine huishoudelijke artikelen zijn op 
transport gegaan. 
Toch moet ons nog iets van het hart. We krijgen nog regelmatig kleding 
die of kapot of vies is, ook knuffels en speelgoed zien er niet altijd even 
fris uit of is niet kompleet. 
Even een kleine bloemlezing over wat we tegenkomen: 
beverfde overalls, bovenstukken van hemden waarvan het onderge-
deelte waarschijnlijk als poetsdoek wordt gebruikt, spijkerbroeken 
waarvan de knieën kapot zijn, overhemden waar alle knopen vanaf zijn 
geknipt, broeken zonder ritsen, sokken zonder hakken of tenen, kleding 
als vodden in zakken gepropt etc. etc. 
U begrijpt dat het voor de vrijwilligers dan niet leuk werken is en het 
belangrijkste is natuurlijk dat uw medemens, die afhankelijk is van 
noodhulp, geen vodden maar nette schone kleding krijgt. 
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Dus bij deze nog even de spelregels: Kleding schoongewassen en 
helemaal heel! 

Schoenen met veters en nog goede zolen! 
Speelgoed schoon en kompleet! 
Knuffels eerst wassen! 
Kleding netjes opgevouwen in zakken of dozen! 

Wanneer vlekken er na de was nog in zitten kunt u de kleding wel 
weggooien.
Vanaf heden kunt u niet alles meer  in de loods kwijt. Ingezameld wordt 
hier alleen nog kleding (heren, dames, kinder en baby), 
beddengoed, huishoudlinnen, gordijnen en vitrages, knuffels en 
speelgoed.

Alle andere artikelen, bijv. huishoudelijke artikelen, kinderwagens, 
ledikantjes etc. kunt u bijv. kwijt in Wijckel bij dhr. Eppinga, Jachtlustweg 
17. Dit wordt dan op de rommelmarkt verkocht t.b.v. muziekvereniging 
Melodia. En anders kunt u het gratis bij het gemeentelijke 
kringloopstation brengen.    
                     Namens de vrijwilligers van DORKAS 
                    Aly de Boer en Grytsje Schotanus   

Een Gaasterlander op het schavot 
Vrijdag 16 oktober 1846. Duizenden mensen zijn uitgelopen om te zien
hoe op het Hofplein in Leeuwarden een 30-jarige man wordt opgehangen.
Het is Ruurd Passchiers van Dijk, een boerenzoon uit Wijckel.  
Hoe kon het gebeuren dat zijn leven eindigde op het schavot? Historicus
Jan de Roos uit Nijemirdum heeft een boekje geschreven over dit drama.
Hij heeft daarvoor in vele archieven en bibliotheken gespeurd naar
gegevens. Het resultaat is een spannend boek, waarin uit de doeken
wordt gedaan hoe Ruurd Passchiers van Dijk op het pad van de misdaad
terechtkwam. Op Sinterklaasavond 1845 vermoordde hij een oude vrouw
in Balk. Ruurd zat enkele maanden in de gevangenis in Sneek. Uiteindelijk
kreeg hij de doodstraf omdat hem geen gratie werd verleend.

Het boekje “Een Gaasterlander op het schavot” vertelt niet alleen het
tragische levensverhaal van Ruurd Passchiers van Dijk, maar geeft ook
een mooi tijdsbeeld van onze streek anderhalve eeuw geleden. In het
boek zijn onder meer beschrijvingen opgenomen van alle Gaasterlandse
dorpen en het stadje Sloten in die tijd. 
Bijzondere vermelding verdienen de aquarellen die Kristin Deinum-Jacobus
uit Sondel speciaal voor deze uitgave maakte.

Het 64 pagina’s tellende boekje kost Euro 12,-. exclusief eventuele
verzendkosten. Bestellen kan door een e-mail te sturen naar
info@janderoos.com.
Wie geen internet heeft, kan bellen naar 0514-572754. 
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65-JARIG  PRIESTERJUBILEUM
OUD-STADGENOOT  PATER  FOLKERT  BROUWER

Op 4 augustus jl. vierde onze oud-stadgenoot Pater Folkert Brouwer het 
heugelijke feit, dat hij die dag zijn 65-jarig priesterjubileum vierde. Dit 
jubileum werd gevierd in het klooster van de Norbertijnen in Heeswijk-
Dinter in Noord Brabant. 

Pater Brouwer 
is inmiddels 94 
jaar. Samen 
met kennissen 
zijn wij getuige 
geweest van dit 
unieke gebeu-
ren.
Het is ongeloof-
lijk hoe iemand 
op deze leeftijd 
nog kan verha-
len over Sloten 
en zijn omge-
ving. Vol-gens 
ons bezit hij 
een fotografisch 

geheugen.

Na zijn priesterwijding kreeg hij de opdracht te gaan studeren aan de 
Rijksuniversiteit in Groningen. In 1948 bekroonde hij zijn studie 
Nederlandse letteren en wijsbegeerte Cum Laude. In 1951 werd hij rector 
van de Latijnse school in Gemert. 
In 1969 begon hij opnieuw en wel in het Generalaatshuis in Rome. 
Vanaf 1 januari 1971 heeft hij daar verschillende functies bekleed: 
econoom, gastenmeester, rector en prior. In 2000 werd hij ernstig ziek. 
Hij werd met een ambulance vanuit Rome naar de abdij in Heeswijk-
Dinter gebracht en men vreesde voor zijn leven, maar hij werd beter en 
geniet van het leven in de abdij. In het voorbije jaar heeft hij beide 
heupen gebroken maar van meet af aan nam hij het gewone 
levenspatroon weer op. Hij verplaatst zich nu met een rolator. Zijn 
gezondheid laat niets te wensen over. 
Bijgaande foto toont een beeld van mijn vrouw en mij tijdens ons bezoek 
aan de abdij Berne in Heeeswijk-Dinter. 

Cor en Swoppe de Lange, Stickerstraat 32, 7721 DP Dalfsen 

"De Stadsomroeper", september 2005 44



MUZIEKVER.  “STÊD SLEAT” IN  BEWEGING

Het is even rustig geweest na 6 weken vakantie, maar nu zijn ze weer 
met “folle nocht en wille” aan het musiceren. Vlak voor de vakantie 
werden er nog 3 optredens verzorgd in de stad zelf. Zo werd er gespeeld 
bij het 250 jarig bestaan van de Korenmolen. Dit optreden was zelfs nog 
gedeeltelijk te horen bij Omrop Fryslân.  
Natuurlijk was muziekvereniging Stêd Sleat ook present bij Sipelsneon en 
als afsluiting van het seizoen werd er een openluchtconcert gegeven op 
de Voorstreek. Het waren nog een paar hele drukke weken zo voor de 
vakantie.  

Maar woensdag 7 september zijn de leden van het korps weer begonnen 
met het nieuwe seizoen. Het eerste concert wat zal worden gegeven is op 
zaterdag 26 november 2005 met als thema “Pepernotenconcert” Wat u 
kunt verwachten blijft natuurlijk nog even een verrassing maar de titel 
zegt al genoeg. Naast het korps zullen ook de leerlingen hun kunsten 
vertonen. Een aantal krijgt les via de muziekschool en een aantal krijgt 
les via de dirigent van muziekvereniging Stêd Sleat, Durk Krol.

2006 is het jaar dat muziekvereniging Stêd Sleat 25 jaar bestaat en  dat 
zal natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Er zal in ieder geval eind 
maart begin april 2006 een jubileumconcert worden gegeven, maar daar 
hoort u vast wel meer over in de komende maanden.

Kortom Muziekvereniging Stêd Sleat is volop in beweging. 

Tekst + foto: Ynschje Eizema, Lemmer.
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OPBRENGST  COLLECTES

De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek van 19 t/m 25 
juni in Sloten Euro 370,= opgehaald. De campagne rond de 
collecteweek stond in het teken van leverziekten. 
Er zijn naar schatting 200.000 mensen in Nederland die aan één of 
andere leverziekte lijden. Een groot deel van deze mensen weet niet dat 
ze een leverziekte hebben, waardoor behandeling onnodig lang uitblijft 
en de ziekte kan verergeren en zelfs fataal kan worden. 
De Maag Lever Darm Stichting wil dit onder de aandacht brengen en 
heeft daarom voor 2005 leverziekten als hoofdthema gekozen. 

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het 
Kleine, heeft in Sloten in de week van maandag 6 t/m 11 juni Euro
337,64 opgebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren 
van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. 
In die week gingen in heel Nederland 40.000 vrijwilligers op pad om huis-
aan-huis te collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds. 
Het thema van de nationale collecteweek 'Laat ze niet vallen' is een 
oproep om mensen met epilepsie te steunen.  

Gulle gevers, heel erg bedankt voor uw gift en collectanten bedankt voor 
uw inzet. 

CURSUSSEN  “DE  POARTE”

Vrijdagavond 16 sept. hield de Poarte weer haar jaarlijkse
presentatieavond voor de verschillende cursussen voor het komende
herfst-/winterseizoen. De animo was verrassend groot. Die mensen
die toch nog aan één van onderstaande cursussen willen deelnemen
kunnen contact opnemen met fam. Klugkist (tel. 531766). 

Mozaïek  4 + 11 okt. 
Vilten   20 okt. + 17 nov. 
Sieraden maken 3 nov. 
Bloemschikken 10 nov. + 15 dec. + 2 febr. 
Snoeien  12 + 26 jan. 
Stone-art  17 jan. 
Pottenbakken  7 maart 
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MAAK  GRATIS  UW  EIGEN  RADIOPROGRAMMA
RADIO  GASTERLÂN  BIEDT U  DE  MOGELIJKHEID

Balk, september 2005 

Geachte heer/mevrouw, jongens en meisjes,

EEN UUR UW EIGEN RADIOPROGRAMMA 
Al zes jaar zendt Radio Gasterlân rond de periode van de kerstdagen en 
de jaarwisseling speciale programma's uit. Tot nu toe verzorgden alleen 
eigen medewerkers op deze dagen een eigen programma. Dit jaar willen 
wij het anders doen en aan iedere inwoner, vereniging, (zang)groep, 
instelling of bedrijf uit Gaasterlân-Sleat de gelegenheid geven om ZELF 
eenmalig een geheel eigen radioprogramma te maken. De omroep stelt 
voor elk programma een technicus en een programmahelper 
beschikbaar. Vindt u een uur alleen teveel? Vraag dan iemand anders om 
mee te doen. 

DENK EENS AAN DE MOGELIJKHEDEN 
Het samenstellen van uw eigen muziekprogramma. U kunt uw eigen 

cd's en platen meenemen. Maar ook grasduinen in onze eigen uitgebreide 
muziekcollectie is mogelijk. 

Gedichten, verhalen of columns (laten) voorlezen. 
Het promoten van uw (belangen)vereniging of instelling. Enkele 

voorbeelden: een school maakt een bijdrage met -één of meer groepen, 
de toneelvereniging verzorgt een hoorspel, een kerkelijke gemeenschap 
zendt een kerkdienst uit of bespreekt een thema, plaatselijk belang 
schenkt aandacht aan haar leden en de eigen omgeving, de ouderenbond 
geeft informatie over lidmaatschapsmogelijkheden, een sport- of 
muziekvereniging belicht het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het 
volgende jaar, een bedrijf kan vertellen over de totstandkoming van zijn 
producten.

Personeelsverenigingen kunnen bijvoorbeeld verzoekplaten draaien. 
Er mag geen bedrijfsreclame op de radio worden uitgezonden, tenzij deze 
boodschappen in een speciaal sponsorblok worden opgenomen. 

Het maken van een (levensbeschouwend) programma. 
Een nieuwjaarswensenprogramma. 
Het organiseren van quizzen en straatinterviews. 
Rechtstreeks nieuws verslaan, zelf journalist zijn. 
Praktisch alles is mogelijk. 

U krijgt minimaal één uur per dag de zeggenschap over de microfoon 
voor uw eigen programma. Indien u meer dan een uur uitzendtijd wenst, 
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dan is dat afhankelijk van de overige aanvragen. 

BOEKJE
Het bestuur van Radio Gasterlân geeft jaarlijks een programmaboekje 
uit. Dit wordt in december huis-aan-huis rondgebracht in de gemeente. 
Uw uitzending komt hierin te staan. Ook worden andere media op de 
hoogte gebracht van de bijzondere uitzendperiode. 

WILT U MEEDOEN? 
Verzend dan voor 1 november onderstaand opgaveformulier of e-mail 
naar info@radiogasterlan.nl (vermeld in ieder geval de informatie die ook 
op de bon wordt gevraagd). Als er meerdere verzoeken voor dezelfde 
dag en hetzelfde tijdstip zijn, moeten wij een keuze maken. Daarom is 
het nodig dat u ook uw tweede en 
derde voorkeursdatum en -tijdstip aangeeft. Uw verzoek wordt door een 
werkgroep in behandeling genomen, die vervolgens ook contact met u 
opneemt. Mocht u meer informatie over het maken van een eigen 
programma? Neem dan contact op met de studio. Er is altijd wel iemand 
aanwezig. Contactgegevens staan onder de bon. 
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