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FAN DE REDAKSJE 
‘No, hie ik ferwachtte dat jimme der wol wat oer skriuwe soene’ is een 
opmerking die we zo nu en dan wel eens te horen krijgen als er een 
gebeurtenis heeft plaats gevonden wat het vermelden waard was 
geweest maar niet is gebeurd. Het is een terechte opmerking! Alles wat 
maar enigszins belangrijk is zou toch minstens in ons blad opgetekend 
moeten worden. Maar …… daar hebben wij jullie, onze trouwe lezers voor 
nodig. Mensen die alert en geïnteresseerd zijn in de samenleving. Die 
hier en daar een verhaal oppikken, wat leuk of interessant is voor de 
gemeenschap, hier een stukje over schrijven en dit doorgeven aan de 
redactie, via een briefje door de bus, via de mail en sinds kort ook via 
een tweet (zie blz. 43). 
Atsje Boersma zegt het zo mooi in het amerijke op blz. 30: ‘in 
Stêdsomropper fan en foar  Sleattemers’. Helaas is Atsje gestopt met 
haar werk voor de SO.  In een  gezamenlijk  amerijke met Patrick de 
Vries die eveneens is gestopt, leest u hen beider beweegredenen. Wij 
zijn Atsje dankbaar voor haar gedrevenheid om De Stadsomroeper goed 
op de rit te zetten na het vertrek van Gerben Stegenga.  Patrick ook 
bedankt voor het maken van de interessante en leuke amerijkes! 
 
Hulde aan onze freelancers en trouwe inzenders want hier is hij dan weer 
een nieuwe uitgave van ús ‘Stêdsomropper’ vol informatie en verhalen 
o.a over: 

 de muziekvereniging die tijdens het Gouden Spiker Festival in 
Ureterp  ‘De Sulveren Spiker’ heeft gewonnen! 

 de 8 jarige Jan Ruurd Leegstra  die Fries judo kampioen is 
geworden. Klasse!  

 basisschool ‘De Klinkert’ die mee heeft gedaan aan een kunst-
project van het museum. 

 de vrienden van Sloten die zich onder andere sterk hebben 
gemaakt voor de karakteristieke lantaarnpalen op het Bolwerk zz. 

 dat Sloten een plein en twee winkels rijker is geworden.  
 het zwemmersplekje dat door een groep vrijwilligers weer op 

orde is gebracht, zodat we  weer naar hartenlust kunnen 
zonnebaden en zwemmen.  

 plaatselijk belang  die zich o.a. zorgen maakt over de geringe 
opkomst van leden bij de ledenvergadering 

 de zeventien sportievelingen die zich elke dag  op hun fiets in het 
zweet trainen  om van de zomer de Alpe d’ Huez te gaan 
beklimmen. Ga er op je gemak voor zitten en lees nog veel meer  
in ‘ÚS STÊDSOMROPPER’ 

Wij wensen iedereen heel veel succes met hun nieuwe uitdagingen 
sportieve acties enz. Veel leesplezier en een fijne zomer toegewenst. 
                         C.L. 
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HJIR EN HJOED  
 
Berne: 
19 april, Jelmer Jan,soan fan Tanja en Jasper Meijer-   
             Reekers, Menno  van  Coehoornstrjitte 29 
2 juny,  Arend,  soan fan Jeltsje en Franke Bangma- 
            Breimer, Wyckelerweg 181 
 
Om utens: 
8 maart, Niels soan fan Douweline Hoekstra en Maikel   
              Klok Koog aan de Zaan 
21 april,  Denny, soan fan Ellen en Perry Hempenius-de Vries, Balk 

 
         Troud:  

20 maaie, Pedro Pander en Sjoerdtje Riemersma,                
                Wijckelerweg 178 
Om utens: 
27 maaie, Jan Johannes Feenstra en Hedwig van    
                Velzen, It Hearrenfean  
 
Sa lang troud:  
16 april, 40 jier, Sjouwe en Corrie Leffertstra 
29 april, 50 jier, Henk en Wil Brandt  
12 maaie, 45 jier Henk en Janny van Netten 
 
Om utens: 

                                4 april, 50 jier, Hans en Nel Kunst, De Lemmer 
         18 maaie, 40 jier, Yeb en Atsje Boersma, Wikel 

 
Stoarn: 
25 maart, Meindert van der Wielen, 91 jier, Dûbelstrjitte 196 
om utens:  
29 april, Durkje Haagsma-Hofstra, 82 jier, St.Nyk 
12 maaie, Pieter Poelman, 89 jier, Balk  
 
Ferhuze yn’e stêd: fam. Harry en Dirkje Alting-Mous nei Dûbelstrjitte 136 
 
 
Hawwe jo ynformaasje dy ’t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, 
jou dy dan efkes troch oan ‘e 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 of troch 
bygelyks in bertekaartsje te stjoeren.  
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IN MEMORIAM MEINDERT VAN DER WIELEN 
 
It is yn ‘e maitiid fan 1927 dat in húshâlding ut Easterein, heit, mem, 
jonkje Meindert en famke Hieke him nei wenjen set yn Sleat. Op de 
Hearenwâl  57 begjinne de âlders in winkeltsje yn,  benammen tekstyl. 
De stêdslucht docht harren grif goed, want nei koarte tiid ferhúzje se nei 
in grutter pân yn ‘e Dûbelstrjitte.  Soan Meindert blykt handel yn te 
sitten. As foege jonge giet er al de boer op mei kachelkleedsjes en hy 
ferkeapet goed. It seit him dan ek fansels dat Meindert letter de saak 
oernimt fan heit. It is in bannich bestean. Benammen it suteljen nei de 
Koai en Brekkenpolder nimt in protte tiid. Simmers mei de skou , winters  
mei de slide oer it iis mar it binne trochsetters, de van der Wielens. 
Men komt by al dat wrotten en skreppen oan de leafde suver net ta, mar 
de leafde wit Meindert al te finen. Efterhûs hat Meindert sicht op ‘e tún 
fan de famylje Koopmans. En yn dy tún bloeit in bekoarlike blom, dy’t 
har graach plokje lit troch Meindert. De blom hjit fan Janna. Se trouwe 
op 19 july 1951. Harren leafde wurdt bekroane mei in lytse poppe; 
dochter Marjan. Yntusken florearret de winkel foar wûnder. Net yn it 
leste plak omt Meindert in winkelman is dêr’t de klanten op oan kinne, 
wylst Janna de minsken oan de saak bynt mei smoute ferhalen by in 
fleurige betsjinning. It is in goede tiid. Sleattemers leare Meindert 
kennen as betrouber, warber en altyd ree ta helpen. In man fan: myn ja 
is ja, myn nee is nee! 
Hy soe model stean kinne foar de fryske siswize; doch dyn plicht en lit de 
lju mar rabje. In boarne fan freugde is syn pakesizzer en genamt 
Meindert, soan fan Marjan en Benno dy’t er graach fan alles leare en 
bybringe mei. Lykwols skowe tsjustere skaden ek oer Meindert syn libben 
as hy syn frou Janna ferlieze moat, 3 oktober 2005. In drege slach dêr’t 
beswierlik oerhinne te kommen is. Lokkich wit er him droegen troch de 
soarch fan Marjan, Benno en Meinder jr. Inkele  jierren letter ûntfâlt 
skoansoan Benno him, Meinder jr. syn heit 
En dan is der de dei dat Meindert sels op hege leeftiid fan likernoch 92 
jier ta heger oarder roppen wurdt, 25 maart 2011. Mei syn 
ferstjerren en it slúten fan it nostalgyske winkeltsje wurdt 
yn Sleat in tiidrek ôfsletten. In tiid fan lytsskalige 
gemoedlikens en omtinken foar elkoar. 
Meindert hat nei in betinkintsjinst  yn de Grutte Tsjerke syn 
lêste rêstplak fûn op it hôf neist it godshûs, dat er yn 
eardere tiden as diaken tsjinne hat. No duorjend feriene 
mei syn frou Janna. Dat Marjan en har soan Meindert frede 
fine meie yn de goede oantinkens oan heit en pake.      
 
Folkert Verbeek 
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SULVEREN SPIKER FOAR MUZIEKVER STÊD SLEAT  
 
Zaterdag 21 mei jl., heeft Muziekvereniging Stêd Sleat 
meegedaan aan het Gouden Spiker Festival in Ureterp. Onder 
leiding van Durk Krol hebben de Sleattemer muzikanten een 
Sulveren Spiker gewonnen.  
Er waren 3 prijzen te winnen bij het Gouden Spiker Festival, 
één voor de beste solist, één voor het verplichte werk en één 
voor het totale optreden 
 
Muziekvereniging Stêd Sleat opende het optreden met een 
koraalbewerking Eternal Father. Dit koraal werd heel mooi uitgevoerd.  
Het verplichte werk was Fjoer en Fidúsje van Carl Wittrock.  Vroeger 
hebben in de omgeving van  Augustinusga (deze streek heet in het Fries 
´de Wâlden’) kloosters gestaan. Het waren veilige plekken in een ruige 
omgeving. Sfeer van angst en onrecht worden in deze compositie 
voelbaar vertolkt. De Slag om de brug bij Blauferlaet (2e wereldoorlog) 
speelt een belangrijke rol in Fjoer en Fidúsje. - Fjoer (vuur) geeft de 
gedrevenheid, doorzettingsvermogen en sterke betrokkenheid van de 
mensen aan om de armoede en het onrecht te bestrijden. - Fidúsje 
(vertrouwen) heeft de bevolking in ´de Wâlden´ altijd gehad, in zichzelf 
en velen ook in God. Het koraal aan het einde in deze compositie geeft 
dit prachtig weer. Voor dit verplichte werk haalde Muziekvereniging Stêd 
Sleat de tweede plaats. 
Ayelt van Zuiden was de solist op trombone in Share my Yoke van Joy 
Webb. Dit werk werd technisch goed gespeeld en klonk heel mooi. Dit 
resulteerde in een tweede plaats in de categorie solisten.  
Het optreden van Muziekvereniging Stêd Sleat werd afgesloten met de 
mars Punjaub van Payne-Mol.  
 
Met het gehele optreden eindigde Muziekvereniging Stêd Sleat op de 
tweede plaats. Dat geeft recht op de Sulveren Spiker. Een hele mooie 
prestatie. De Gouden Spiker ging naar “Voorne en Putten” uit 
Hellevoetsluis.  
 
Muziekvereniging Stêd Sleat zal de komende tijd weer in de buurt van de 
stad optreden en wel op zaterdag 4  juni bij de start van de Oldtimer 
Alvestêdetocht in Wijckel en zaterdag 25 juni op Sipelsneon om 11.00 
uur in de stad.  
 
Na de vakantie organiseert Muziekvereniging Stêd Sleat op zaterdag 8 
oktober een workshop “Ontdek je talent” voor informatie hierover zie 
onze website www.stedsleat  
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Dit jaar bestaat Muziekvereniging Stêd Sleat dertig 
jaar en dat willen ze ook vieren en daarom geven ze op 
zaterdag 19 november 2011 een jubileumconcert. Aan 
dit concert zal worden meegewerkt door zangeres Jannie 
Brandsma. Noteert u alvast deze datum in uw agenda. 

Ynschje Eizema 

 

FUNDAG VOOR JONGE MANTELZORGERS 
 
Ben jij 10 jaar of ouder en help jij thuis zorgen voor je zieke of 
gehandicapte vader, moeder, broer of zus? Dan ben jij een jonge 
mantelzorger! 
Speciaal voor de jonge mantelzorgers uit Skarsterlân, Lemsterland en 
Gaasterlân-Sleat organiseren Miks Welzijn en Fawaka voor de tweede 
keer gezamenlijk een FUNdag! Op zaterdag 2 juli van 9.30 tot 16.30 uur 
gaan wij Skûtsjesilen. 
 
Opgeven? 
Woon jij in de gemeenten Skarsterlân, Lemsterland of Gaasterlân-Sleat 
en heb je zin om te komen?  
Je kunt je t/m 1 juni opgeven bij: Francien Bekius, 0519-292223 of mail 
info@fawaka.nu.  Joost de Caluwe, tel: 0513-414593 of mail 
JdeCaluwe@miks-welzijn.nl.                              
 
Kosten 
De deelname is gratis. Het enige wat jij hoeft te 
doen is je aanmelden en van de partij te zijn. En 
je mag een vriend of vriendin meenemen! 
Mocht je geen vervoer hebben, geef dit dan even 
door. Wij kunnen dit dan voor je regelen. Ben je 
zelf geen jonge mantelzorger maar ken je wel 
iemand die thuis moet helpen zorgen? Wil je 
hem of haar dan op deze FUN-dag attenderen? 
 
Wat is Fawaka? 
Fawaka is de organisatie voor de jonge 
mantelzorgers in Friesland.  
Voor meer nieuws over Fawaka en deze FUN-dag 
kun je kijken op www.fawaka.nu 
Deze FUN-dag is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de 
drie genoemde gemeenten. 
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KEUNSTPROJEKT BASISSKOALLE DE KLINKERT 
 
Museum Stedhûs Sleat hat elk jier in 
simmertentoanstelling. 
Fan ’t simmer is der in eksposysje fan de wurken 
fan Gert de Winter fan Sleat. Hy sjocht de dingen 
om him hinne troch “De Bril van Gert”. Dat is dan 
ek de namme fan dizze tentoanstelling. 
Om bern yn de kunde komme te litten mei it museum fan Sleat en mei 
skilderkeunst hat de basisskoalle ‘de Klinkert’ yn gearwurking mei de 
wurkgroep edukaasje hjir in projekt oer op set. Op skoalle is der wurke 
oer skilderkeunst yn syn algemienens, oer ferskillende stilen yn de 
skilderkeunst, oer de histoarje, ensfh. Nei dizze ynformaasje mochten de 
bern sels oan de gong ûnder lieding fan Jeftha Jeremijasse. Hja is 
skildertherapeute yn Snits. De skoalle hie foar elk bern in panieltsje 
kocht en de wurkgroep hie sa ‘n 20 “briltsjes à la Gert” kocht, sadat elk 
bern, troch de bril fan Gert op in panieltsje skilderje koe. It wiene twa 
moaie middeis op skoalle mei dizze kreative frou. De bern ha genoaten 
fan it skilderjen. En de resultaten meie der wêze. It binne prachtige 

skilderijkes wurden. De 
muoite wurdich om se út 
te stallen. Dat is dan ek 
bard.  
Gert de Winter wie ree om 
de bern yn it museum te 
ûntfangen en rûn te 
lieden. Ik ha der efkes 
west te sjen en murk dat 
Gert handich is mei bern 
en prachtich fertelle kin 
oer syn skilderijen. Doe ’t 
de bern nei it museum 
rûnen, stiene de 
skilderijkes útstald lans de 

rûte by de minsken oan de binnenkant efter de glêzen. Sa koene de bern 
alle wurkjes bewûnderje. De skilderijkes binne stean bleaun oant en mei 
de Peaskedagen, sadat ek de âlders, pakes en beppes en in elk se besjen 
koe. 
Freed 29 april hat Gert de skoalbern fan de boppebou fan de skoallen fan 
Sondel en Wikel ûntfongen en ferteld oer syn wurken. 
Atsje Boersma, út namme fan de tentoanstellingswurkgroep museum 
Stedhûs Sleat. 
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ZOMERPROGRAMMA FEESTCOMMISSIE 
 
Tijdens de zomervakantie organiseert de Stichting 
Feestcommissie Sloten een viertal woensdagavonden met 
zomerspelletjes voor toeristen. Ook eigen inwoners mogen 
uiteraard deelnemen. Opgeven kan iedere keer ter plaatse. 
 
De data zijn: 27 juli, 3 augustus, 10 augustus, en 24 
augustus.   Komt allen en doe mee!! 

 
Op 17 augustus zijn er geen spelletjes maar staat er op het 
evenemententerrein een grote feesttent i.v.m. het IFKS-skûtsjesilen. 
 

LICHTJESAVOND 
 
Vrijdagavond 26 augustus a.s. wordt wederom de afsluiting van het 
zomerseizoen met de zgn. lichtjesavond georganiseerd. Bewoners 
rondom het Diep ontsteken alle waxinelichtjes, fakkels, vuurkorven met 
hout die ze nog voorradig hebben en zorgen zo voor een prachtig, 
sfeervol verlicht Sloten. De stadsschutterij zal die 
avond ook hun zomerseizoen afsluiten  d.m.v. een 
fakkeloptocht waaraan eenieder onder hun 
begeleiding deel kan nemen. En om de sfeer nog te 
verhogen  zal er ook livemuziek aanwezig zijn. 

 
MODELSPOORWEEKEND OP CAMPING DE JERDEN  
 

Aansluitend op de traditionele jaarmarkt (Sipelsneon), 
zal Modelspoorclub Noord Nederland in samenwerking 
met Watersport & Recreatie Camping de Jerden te 
Sloten een modelspoorweekend houden. Dit vindt plaats 
in de evenementenhal van de camping,  
op: zaterdag 25 juni (10-17 u.) 
en  zondag   26 juni (10-16 u.) 

 
MCNN zal hier een grote modelbaan (in schaalgrootte HO) presenteren 
met vele rijdende modeltreinen. Uiteraard zullen de MCNN leden graag 
tekst en uitleg geven over hun hobby.  
De demonstratie is vrij te bezichtigen voor jong en oud. 
 
Adres: Watersport & Recreatiecamping de Jerden  
          Lytse Jerden 1 

8556 XC Sloten. 
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Zaterdag 25 juni 2011 

SIPELSNEON  
 Jaarmarkt te Sloten 

van 10.00 – 17.00 uur 

‘s Morgens om tien uur begint de BRADERIE; er worden ca. 60 stands 
rondom de gracht van Sloten verwacht, waaronder antiek, curiosa, 

kleding, bloemen en vele andere waren. 

De markt wordt muzikaal omlijst door muziekkorps  
                'Stêd Sleat' en ‘de Swalkers’ 

Op het grasveld, naast de R.K.-Kerk, is weer plaats voor 
de KINDERVRIJMARKT 

Daarnaast draait de KORENMOLEN op volle toeren. De molen kan 
vanzelfsprekend van binnen ook worden bezichtigd. 

’s Avonds kan men zich vanaf 20.30 uur vermaken met live muziek 
tijdens het tuinfeest in de weide naast de R.K.-Kerk (slechtweer-
voorziening aanwezig), met in het voorprogramma partyzanger 

'Jan Joost' en later de bekende top-40 band 

“Stageline" 

KOMT ALLEN!!! 

 

 

 

Organisatie: Stichting Feestcommissie Sloten 
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ZWEM- EN SURFGELEGENHEID LYTSE JERDEN 
 
Na in 2001 te zijn aangetreden als voorzitter, vond Cor Schotanus het dit 
jaar tijd worden om het stokje over te dragen aan iemand anders. Cor 
heeft dit zoals hij zelf  zei;  ‘mei in protte nocht  dien’ en heeft zijn 
vertrek niks te maken met zijn alleen maar vrouwelijke mede 
bestuursleden, Lysbeth Rypkema, Geartsje Breimer, Wilma van Netten 
en Siepie Aukes. Integendeel zelfs. In de persoon van Conrad Leegstra is 
een vervanger gevonden. Cor langs deze weg willen we je nogmaals 
bedanken voor je inzet, motivatie en voorbeeldfunctie die je de 
afgelopen jaren had voor de stichting. 
In de winter is de dijk bij de Lytse Jerden voorzien van damwand. Dit 
alles in het kader van dijkversterking en verhoging. Dit betekent dat er 
nog wel gras moet gaan groeien, maar met het weer van de afgelopen 
tijd verwachten we dat dit goed gaat komen. 
Op 7 mei heeft de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak plaatsgevonden. De 
boeien (drijflijnen) zijn weer in het water geplaatst, de prullenbakken op 
hun plek gezet, de wc-gelegenheid schoongemaakt en er is veel 
gesnoeid. Kortom ‘de Baaier’ is weer netjes opgeruimd en daarmee is 
ons zwemplekje weer klaar voor, naar laten we hopen, een lange warme 
zomer. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet om alles weer tip 
top voor elkaar te maken. 
Helaas hebben we ook moeten constateren dat er toch wat zaken zijn 
vernield en dat er nog mensen zijn die denken dat ze hun eigen rotzooi 
niet te hoeven opruimen. Erg jammer omdat we met onze unieke plek 
voor veel mensen een uitstekende 
voorziening hebben. Met zijn allen zullen we 
er ook voor moeten zorgen dat dit zo blijft, 
want de Lytse Jerden is er tenslotte voor ons 
allemaal. 
Ook dit jaar zorgt Klaske Booy er weer voor 
dag de wc-gelegenheid open is en dat deze 
wordt schoongemaakt. 
Omdat we ons zelf financieel moeten 
onderhouden, is een donatie uiteraard altijd 
welkom. Mocht u nog geen bijdrage hebben 
gegeven en dit wel zou willen, dan kunt u 
contact opnemen met Lysbeth Rypkema of 
één van de andere bestuursleden. 
Wij hopen op een mooie zomer waarbij we 
weer veel plezier zullen beleven van onze zwem- en surfgelegenheid 
Lytse Jerden. 
 
C.Leegstra 
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DE JEUGDFOTO  
 
Deze keer kwamen er twee oplossingen binnen voor de jeugdfoto. De 
ene was afkomstig van Teatske van Dijk van de Voorstreek. Zij herkende 
haar collega-saxofoonspeler Sietske de Graaf van de Heerenwal. 
Teatske was daarmee de enige die de juiste oplossing instuurde en zij 
wint dan ook de Stadsomroeper wijn. Gefeliciteerd! 
De andere oplossing was afkomstig van ‘lêzer om utens ’Beth Breimer uit 
Canada. Haar mailtje wilden we u niet onthouden. De oplossing was niet 
juist maar ze zat toch een eind in de goede richting, getuige het 
onderstaande. Sietske lijkt blijkbaar sprekend op haar moeder. Haar ‘yn 
petear mei’ kunt u verderop in deze Stadsomroeper lezen. 
 

Jan Breimer wants you to know that the girl in the picture is: 
 
Roelie de Graaf-van Dijk . I found that your magazine is able to be 
translated into English and Jan keeps me hopping to send e-mails. We 
are planning to come to Friesland in August for the big wedding. 
  
Beth Breimer, March 30, 2011 
 
 

 
De redactie is er weer in geslaagd een persoon 
te vinden voor deze rubriek. Wie herkent hem 
op deze foto? De omschrijving daarbij is als 
volgt:  
 
De betekenis van zijn voornaam is 
‘bewerker van de aarde.’ Zijn vak oefent hij 
uitsluitend nog uit tijdens het maaien. Zijn 
‘pakesizzers’ brengt hij de liefde voor de 
aarde graag bij. 
 
Wie de juiste oplossing denkt te weten, kan die 
schriftelijk of per e-mail melden bij de redactie. 
Uiteraard maakt u dan weer kans op de    
‘Stadsomroeper wijn’ 
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YN PETEAR MEI ...  SIETSKE DE GRAAF 
 
‘Je moatte alles sizze kinne, mar it hoecht 
net altyd’. 
 
Ze gunt iedereen net zo’n mooie, vrolijke jeugd als ze zelf heeft 
gehad. Ze was een ster in het bedenken van spelletjes. Ze 
‘trouwde’ al meerdere malen op jonge leeftijd, evenals 
hartsvriendin Elly Brouwer. Als ‘mem’ was Geartsje Breimer haar 
grote voorbeeld. Als puber noemde zij zichzelf een draak. En 
tijdens ons ‘petear’ ging haar aandacht regelmatig uit naar zoon 
Harmen. ‘Hy liket op my’, vertelde ze en ik bedacht dat haar dan 
vast nog een en ander te wachten staat. Op haar zeventiende 
leerde ze om te gaan met gevoelens die nieuw voor haar waren. 
Naarmate ze ouder wordt – en volgens eigen zeggen steeds meer 
volwassen – leert ze beter om te gaan met het dilemma: Alles 
mag gezegd worden, maar het is niet altijd noodzakelijk. 
 
Sietske is de dochter van Jan de Graaf en Roelie van Dijk. Haar moeder 
is een echte Sleattemer en haar vader is afkomstig uit Ruigahuizen. Ze is 
getrouwd met Jan de Vries en moeder van een zoon, Harmen. 
 
Sietske ‘Ik heb een hele mooie jeugd gehad en ben geboren in het 
Tolhuis, dat vroeger bij de brug stond. Toen ik ongeveer drie jaar oud 
was, moesten wij die woning verlaten. Mijn vader was in die tijd 
brugwachter en daardoor woonden wij in dat huis. Het is toen 
afgebroken en daar zijn twee nieuwe woningen voor in de plaats 

gekomen. Wij 
hebben ver-
volgens een jaar 
in de NH-
pastorie ge-
woond, aan de 
Heerenwal 53 
waar nu de 
familie Vlessing 
woont. Het was 
een enorm groot 
huis en het 
kleine aantal 
meubels van 
mijn ouders 
verdwenen daar 

in het niet. Het was prachtig, voor kinderen natuurlijk een waar paradijs; 



“De Stadsomroeper” Sloten, juni 2011                       13 

wij voetbalden in de hal. Ik was de jongste van drie kinderen. Coby en 
Harm zijn mijn oudere zus en broer. 
Toen het nieuwe huis klaar was, zijn we weer aan het water gaan 
wonen.’ 
 
Wat was typerend voor die tijd in jullie gezin? 
Sietske ‘Het was heel gezellig, warm huis met veel humor dat altijd 
open stond voor vriendjes en vriendinnetjes. Eerlijkheid stond hoog in 
het vaandel. Ik speelde veel buiten en was niet zo van de poppen zoals 
andere meisjes. Wij speelden vaak op de voormalige ijsbaan, waar nu de 
Menno van Coehoornstraat is. Daar bouwden we een heel dorp met 
hutten en wij speelden ook wel in het ‘twadde boskje’. Iets wat mijn 

moeder liever niet had, maar waar wij 
heel graag naar toe gingen. Mijn 
vriendinnen destijds waren Jelstje 
Spoelstra en Elly Brouwer.’  
Sietske schaterlachend: ‘We speelden 
heel vaak ‘bruiloftje’. Ik trouwde altijd 
met Arie Mink Verhoeff en Elly met Gerrit 
Wiebe Haringsma en wij kregen dan 
dezelfde dag nog kinderen. Op school zat 
ik in een klas met vijf meisjes en de rest 
was jongens maar wij speelden wel heel 
veel samen. Als vriendin was ik veel met 
Elly. Destijds was bij Geartsje Breimer 

dochter Jeltsje geboren en Liesbeth Muizelaar had ook een dochter, 
Renske, gekregen en als zij dan gingen wandelen met de kinderwagen 
dan gingen wij er achteraan. Elly was Liesbeth en ik speelde dan 
Geartsje. Alles wat zij deden, deden wij ook. Zelfs de manier van lopen 
imiteerden we. 
Dode dieren verzamelden we ook wel. Mussen, konijnen, zodat wij 
‘begrafenisje’ konden spelen’. 
 
Een fantasierijk kind? 
Sietske: ‘Klopt, ik had veel ideeën. In de lente maakten we prachtige 
boeketten en verkochten die vervolgens ook weer. Ik was ook een 
enorme dromer en kon heel gemakkelijk de tijd vergeten en in mijn spel 
opgaan. ‘Ik was nooit van tijd en op tijd.’  
Ik zat op de christelijke lagere school maar speelde ook met kinderen 
van de openbare school en dat was een hele leuke tijd. Mijn moeder 
vindt het belangrijk dat je geen onderscheid maakt tussen mensen. Het 
maakte haar niet uit op welke school je zat. Van huis uit heb ik mee 
gekregen dat iedereen gelijk is en niet beter of meer is dan de ander.’ 
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Wat kreeg je nog meer mee van huis uit? 
Sietske: ‘Rechtvaardigheid en ruim denken stonden bij ons thuis hoog in 
aanzien. Mijn jeugd heb ik als een groot feest ervaren. Ik kwam ook veel 
bij mijn pake en beppe over de vloer. Zij woonden in het Van der Wal 
rusthuis. Er waren altijd mensen en er werd veel muziek gemaakt. Het 
was er altijd erg gezellig. Mijn moeder speelt de bariton, mijn zus piano 
en klarinet, mijn broer gitaar en ik de saxofoon. De muzikaliteit komt 
vooral van mijn moeders kant. Tijdens verjaardagen en 
sinterklaasfeesten was er altijd muziek.’ 
 

 
 
Eén groot feest dus? 
Sietske:’ Voor mij wel. Misschien niet altijd voor mijn ouders want ik 
ben de jongste maar – volgens mijn moeder – ook de lastigste! 
Ontzettend vasthoudend ben ik. Anderen noemen dit koppig. Vaak ging 
ik net zolang door met zeuren tot ik mijn zin kreeg. Gelukkig was mijn 
moeder consequent, dus die vlieger ging niet altijd op. Aan Harmen merk 
ik het ook, die heeft het vasthoudende karakter van mij.  
Overigens ben ik als kind wel veel ziek geweest, ik had last van mijn 
nieren en er is in mijn jeugd een nier verwijderd. Van mijn zevende tot 
mijn zestiende jaar heb ik veel in het ziekenhuis gelegen, waardoor ik 
van mijn ouders iets meer aandacht kreeg.’  
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Hoe ging het met je school carrière? 
Sietske: ‘ Nou carrière, in tegenstelling tot mijn zus, was ik niet zo’n 
studiehoofd. School zei mij nooit zoveel maar doordat ik veel in het 
ziekenhuis heb gelegen, wilde ik verpleegster worden. Na de lagere 
school ben ik naar de huishoudschool gegaan. Destijds was dat het LHNO 
(Lager Huishoudelijk en Nijverheids Onderwijs). 
Dat was wederom een groot feest! Veel spijbelen 
en ik bracht regelmatig mijn tijd door in een 
cafeetje in Sneek. In deze periode kreeg ik een 
hele goede mentor waar ik veel aan heb gehad. 
Hij liet me inzien dat als ik iets wilde bereiken er 
iets voor moest doen. Hij liet mij een agogische 
school zien waar ik graag naar toe wilde en heeft 
mij gestimuleerd om een goede schoolprestatie 
neer te zetten om op die manier het doel van de 
agogische school te behalen. Hij had vertrouwen 
in het niveau wat ik kon bereiken en dat stimuleerde me enorm in wat ik 
wilde. Vervolgens ben ik naar MDGO AW gegaan.’ Sietske begint 
smakelijk te lachen: ‘Daar ben ik een jaar op geweest; het was te vrij 
voor mij en ik werd daar niet gestimuleerd om aan de lessen deel te 
nemen. Als je niet kwam, merkte je dat aan de cijfers en die logen er 
aan het einde van het jaar niet om. Toen ben ik van school gegaan.’ 
 
En toen?  
Sietske: ‘Ik heb een werken-leren baan gezocht in Den Haag. Het was 
goed om op mezelf te wonen. Ik had toen de vrijheid nodig om mijn 
vleugels uit te slaan, vond mijzelf heel erg zelfstandig en wilde zelf 
bepalen hoe ik mijn leven wilde inrichten. In Den Haag ben ik mezelf erg 
tegen gekomen en snel volwassen geworden. Daar ben ik erachter 
gekomen dat een goede thuisbasis heel belangrijk is. Ik kreeg last van 
heimweegevoelens die daarvoor niet kende en realiseerde me, in die 
harde stad, dat ik terug wilde naar Sloten. Maar ik was ook te trots om 
meteen aan dat gevoel toe te geven.’ En weer begint ze te lachen: ‘Ik 
wilde de opleiding wel afmaken. Maar in het tweede jaar in het 
verpleeghuis maakte ik dingen mee die je mensen niet aan doet. Graag 
mocht ik muziek maken en met mensen zingen maar van mijn begeleider 
moesten de nachtkastjes schoon gemaakt worden terwijl ik persoonlijk 
contact veel belangrijker vond. Dáár deed ik het voor.  
In de stad heb ik overigens wel de liefde voor eten ontwikkeld. Het leren 
eten en koken voor elkaar en voor vrienden. Eten verbindt gezelligheid 
met het voor vrienden iets kunnen betekenen.’ 
 
Maar hygiëne is toch ook belangrijk voor oudere mensen? 
Sietske: ‘Natuurlijk, maar huur daar dan een schoonmaakbedrijf voor in, 



“De Stadsomroeper” Sloten, juni 2011                       16 

als de schoonmakers de vloer dweilen, kun je ze net zo goed de 
nachtkastjes laten schoonmaken. Ik ben iemand die als er iets gezegd 
moet worden het dan vervolgens ook doet. En ik had een duidelijke visie 
op zorg. Die klopte niet met wat ik meemaakte. Tijdens de theorielessen 
waren de ideeën wel in overeenstemming met mijn gevoel maar de 
praktijk was heel anders. Het was heel hard werken en je kreeg als 
tweedejaars al heel veel verantwoordelijkheid opgelegd. Als 
achttienjarige werkte ik al met dertig dementerende bejaarden. ’s Nachts 
moesten die mensen dan gewassen en dan werden ze ’s ochtends rond 
half vijf al weer gewekt. Dan lagen ze tot zeven uur met de panty’s aan 
te wachten op de dagdienst. Mensonterend vond ik dat. Ik ben er 
overspannen van geworden en kon het werk niet meer aan’ 
 
Toen weer terug naar Sloten? 
Sietske: ‘Nee, ik wilde niet ziek in Sloten terugkeren. Liever probeerde 
ik mijn zelfvertrouwen weer terugvinden en niet in de ziektewet te raken. 
Zo kwam ik te werken bij een slager in Leidschendam. Daar heb ik een 
jaar gewerkt en toen ben ik met een goed gevoel naar Sloten terug 
gegaan. Inmiddels was ik eenentwintig en volwassen geworden en heb 
toen een jaar weer thuis gewoond. Dit ging goed. Vervolgens ben ik bij 
Albert Heijn aan de slag gegaan. Maar daar bleef ik niet lang. Een collega 
die drieëntwintig werd, werd vanwege het hoge arbeidsloon ontslagen. 
Dat vond ik onrechtvaardig en meldde bij de chef dat het ook mijn 
laatste dag was. Zo ging ik met baantjes om; als het niet beviel dan 
vertrok ik. Overigens had ik altijd redelijk snel weer ander werk want ik 
wil niet mijn hand ophouden en een uitkering aanvragen.’  
 
Waar komt het vandaan dat je van onrecht iets moest zeggen? 
Sietske: ‘Tegen onrecht kan ik niet, dan moet ik daar iets aan doen. 
Mijn ouders willen ook graag een rechtvaardige samenleving. Wij hadden 
het thuis niet breed maar er ging altijd geld naar goede doelen zoals 
‘Memisa’ en ‘Gast aan tafel’. Wij kregen van huis uit mee dat je iets voor 

de medemens over moet 
hebben.  
Na een aantal baantjes 
ben ik bij Sterk, het 
visverwerkingsbedrijf in 
Lemmer, terecht 
gekomen. Daar werk ik al 
negentien jaar met veel 
plezier. Begonnen in de 
productie en later bij de 
kwaliteitsdienst. Nu zit ik 
al tien jaar op het 
laboratorium.’ 
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Even heel iets anders: Hoe heb je Jan leren kennen? 
Sietske: ‘Mijn vriendinnen vinden dat nog steeds een mooi verhaal. Zijn 
vrienden kende ik wel maar hem niet. Ik zag hem voor het eerst in bar 
dancing the String in Balk. Hij had een wit T-shirt aan dat oplichtte door 
blauw discolicht. In mijn ogen leek hij op een engel. Toen vertelde ik 
mijn vriendin: Met die man ga ik later trouwen en dat is ook gebeurd. Bij 
hem had ik het gevoel: DIT IS HEM!  
Mijn moeder was ook een graadmeter. Zij was duidelijk heel betrokken 
bij mijn partnerkeuze. Als de jongens bij mijn moeder door de selectie 
kwamen dan zat het wel goed. Meestal viel ik op van die 
probleemgevallen waarvan ik dacht dat ik ze moest helpen. Jan was de 
eerste nuchtere Fries uit een goed nest zonder problemen. Een goede 
relatie is belangrijk voor me. 
Toen ik Jan leerde kennen was hij beroepsmilitair en ging hij al snel naar 
Irak. Hij vetrok voor vier maanden maar de liefde bleef. En na een 
vakantie van twee weken op een klein bootje in Friesland wisten wij 
beiden dat de liefde wel blijvend zou zijn.  
Jan wilde wel naar Sloten en wij wonen hier inmiddels alweer zo’n 13 
jaar gelukkig getrouwd. We gaven toen destijds, zoals wij dat beiden 
wilden, een groot feest in het gereformeerde kerkje.  
Nu wonen we met veel plezier op de Heerenwal 66 in het voormalig huis 
van Jentsje Schilstra,  de groenteboer.  In 2006 werd Harmen geboren 
en hij is al weer vijf jaar. Hem wens ik net zo’n gelukkige jeugd toe als ik 
heb gehad.’ 
 
Wat wil je hem meegeven? 
Sietske:’ Lief zijn voor elkaar, wees eerlijk en oprecht. Het is een 
heerlijk kereltje, waar we heel erg trots op zijn. We willen hem ook 
spelenderwijs de liefde voor de natuur bij brengen en ondernemen veel 
samen. Regelmatig gaan we de natuur in en wandelen graag in de 
bergen. Ook proberen we de liefde voor Italië en het heerlijke eten daar 
aan hem door te geven.  
Wat ik naast een goede relatie heel erg belangrijk vind, is dat je ook 
vriendschap met anderen kunt hebben. Met een groep vriendinnen kook 
ik regelmatig. Soms gaan we op stap maar door de komst van de 
kinderen blijft dit er momenteel een beetje bij maar wij gaan dit zeer 
zeker weer op pakken. Verder hoop ik ook dat ik hem de passie voor 
muziek kan overbrengen, Al dertig jaar speel ik met veel plezier 
saxofoon en doe dit al jaren bij de muziekvereniging Stêd Sleat. Maar het 
allerbelangrijkste is, dat je als mens goed in je vel zit. Harmen zit dat en 
daar kan ik heel erg van genieten. Ik probeer de waarden die mijn 
ouders me bij brachten ook op hem overbrengen, ’zo besluit Sietske. 
 
HdeH 
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FOAR DE TREDDE KEAR  IT EARSTE LJIPAAI FÛN 
 

Dat oerkaam Marten Brouwer fan de Hearenwâl, hy fûn 
tongersdeitemoarn  om 8.42 oere, 17 maart ll. it earste 
ljipaai fan Gaasterlân–Sleat op in stik lân oan de Jerden 
by Sleat. Noch de selde moarn waard it aai oanbean oan 

boargemaster Willem Hoornstra. Brouwer krige der in oarkonde en in 
tientsje finerslean foar . Ek in 1999 en 2007 fûn Brouwer it earste ljipaai 
van de gemeente GaasterlânSleat. Brouwer fan herte lokwinske mei 
dizze dochs wol spesjale prestaasje! 

 
PAKES’ SLEATTEMER FERLINE 
 
Geurt van den Brink uit Joure stuurde ons wederom een 
prachtige prent uit lang vervlogen tijd waarvoor wij hem 
hartelijk danken. 
Bijgaand een foto uit midden jaren vijftig van de vorige 
eeuw. De personen op ‘de Hoeke’ zijn van links naar rechts:  
Tjeerd Folmer, Gerard Visser, Geurt van den Brink, Berend Delfsma,  
Corrie Pander, dan waarschijnlijk Jan Wignand, en de wazige persoon op 
de voorgrond is mij onbekend. Mocht u als lezer dat wel weten dan graag 
doorgeven aan de redactie. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de ‘Hoeke’ (Dubbelstraat/Kapelstreek) 
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Op de foto van het jaarlijkse uitstapje van de ouden van dagen van 
Sleat, hieronder nog eens afgedrukt, werd gereageerd door Mieke 
Pander-Zandstra van de Breedstraat. Zij kwam tot de volgende 
namenlijst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de achterste rij van links naar rechts:  1.-,  2. Mevr. De Boer-
Wildschut, 3. Afke, echtgenote van Bruin,  4.Bruin? 5. Hielke de Jong, 6.  
Folmer ? 7.-  8. Neeltje Wignand-Wildschut , 9. Echtgenote W. de Vries, 
10. W. de Vries, 11.-,  12.-, 13. Afke Poepjes- Bouma ? , 14. Marie 
Gijzen, 15. Mevr. Koopmans, 16.-,  17.- , 18. Akke Oenema,  19. 
Bernardus Gijzen 
Op  de tweede rij v.l.n.r.:  20.S. Bouwsma, 21. R.Jongsma, 22 S. 
Koopmans, 23. Mevr. Migchels, 24. J. Migchels, 25. Mevr. van der 
Wielen, 26. B. van der Wielen, 27. L. Wiarda, 28. Bokma, 29. Haarsma ?, 
30. A. Smit (bakker) 31.Murkje Smit, 32. Gorrit Smit, 
Op de derde rij v.l.n.r.:  33. Mevr. U. de Jong,  34. Mevr. Teatske de 
Jong, 35. –, 36. Marten Hofman, 37. Peke van der Goot, 38. -,  39.-, 
40.-,  41.-,  Sibbele Wignand, 42. -, 43. J. van Dijk, 44. -, 45.G. Effing, 
46. -, 47. -  
Op de vierde rij van v.l.n.r.:  48. -,  49. Neeltje Schilstra, 50. Jetske van 
der Goot ?, 51. Makke Koopmans, 52. Jetske Jongsma ? 53. -, 54. 
Roelevink ?,  55. Mevr. Roelevink ?, 56. - 57.- ,58. – 59. -, 60. Antje 
Stroband, 61. Mevr . Antje van Dijk, 62. Mevr. P. de Vlugt 
Op de vijfde rij v.l.n.r . : 63.  Mevr. Jantje de Vries-Bosma, 64. -, 65. 
Mevr. Klijnsma, 66. Mevr. Kuperus,  67.- ,  68.-,  69.-, 70. Mevr. 
T.Smits,  71. - 
         
Hiermee is weer in stukje ‘Sleattemer ferline’ opgelost. Aanvullingen zijn 
altijd welkom bij de redactie. Mevr. Pander hartelijk bedankt voor uw 
reactie. 
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JAN RUURD FRIES KAMPIOEN JUDO 2011 
 

Op de Heeren-
wal woont sinds 
kort een kam-
pioen. De acht-
jarige Jan Ruurd 
Leegstra is op 9 
april 2011 Fries 
kampioen judo 
geworden in zijn 
poule. In sport-
centrum de Trije 
te Franeker wist 
Jan Ruurd alle 
voorronde wed-
strijden en de 
halve finale te 
winnen met 
ippon (hoogste 
score per wed-

strijd/partij). 
Ook in de finale 
wedstrijd was 
Jan Ruurd met 
een ippon de 
sterkste en zo 
mag hij zich een 
jaar lang Fries 
kampioen judo 
noemen. Toen 
Jan Ruurd tegen 
zijn supporters, 

heit, mem, broer Iebe Jelle, pake en de beppe zei dat hij de kampioen 
was geworden, wilden ze dat niet geloven. Pas toen Jan Ruurd als eerste 
op het podium stond met de beker in zijn hand waren de supporters 
overtuigd. Jan Ruurd Leegstra is lid van Judoschool Roelevink Sport uit 
Lemmer en traint daar twee keer per week. Hij heeft ongeveer zes judo 
wedstrijdtoernooien per jaar. De Friese kampioenschappen zijn voor de 
negentiende keer georganiseerd en er deden maar liefst ruim 600 
judoka’s aan mee in verschillende categorieën. Jan Ruurd gefeliciteerd 
met deze prestatie! We zullen je zeker blijven volgen tijdens je verdere 
sportcarrière. 
 
                                                                                                    R.L. 
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VV SLEAT 50 JAAR  
 
Zoals de meeste mensen wellicht al weten viert voetbalvereniging vv 
SLEAT zijn 50 jarig jubileum zaterdag 27 augustus 2011 De 
Jubileumcommissie heeft over de gehele dag een zeer gevarieerd  
programma opgesteld met tal van activiteiten voor jong en oud. Zo zal 
‘s ochtends een jeugdtoernooi worden georganiseerd en zijn er ‘s 
middags spel activiteiten, met o.a. een ballonnenwedstrijd. Een 
springkussen zal ook niet ontbreken. De commissie is nog druk doende 
met een definitief programma voor de middag. Zeker is dat het voor ‘elck 
wat wils’ wordt. Om 17:00 uur zal er een officiële receptie zijn met 
aansluitend een barbecue en een optreden van een ‘Mystery Guest.’ 
Daarna wordt de avond feestelijk en muzikaal  afgesloten. 
 
Via de Stadsomroeper willen wij dan ook alle belangstellenden en 
iedereen die iets heeft of heeft gehad met de vv.SLEAT van harte  
uitnodigingen voor het meevieren van ons 50-jarig  jubileum. 
 
Programma 50 jaar jubileum vv SLEAT: 
 
10.00 uur tot 13.00 uur Jeugdtoernooi 
 
13.30 uur tot   14.00 uur Inloop van de(oud)leden 
 
14.00 uur tot 16.00 uur Diverse spel activiteiten 
 
16.45uur tot  17.00 uur Ontvangst van de gasten  
 
17.00 uur tot  18.00 uur Officiële receptie 
 
18.00 uur tot 19.00 uur Barbecue 
 
19.00 uur  tot 20.00 uur Mystery Guest 
 
20.30 uur tot 24.00 uur Optreden 

van  de band Sixpack 
                                                                                                                             
                                                                                              R.L. 
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FIETSEND DE ALPE D’ HUEZ BEKLIMMEN  
 
Er zijn zeventien Sleattemers die deze zomer hun grenzen willen 
verleggen door al fietsend de Alpe d’ Huez te beklimmen. De berg die 
bekend is van de tour de France wordt ook wel de Hollandse berg 
genoemd omdat jaarlijks duizenden Nederlanders de berg fietsend 
beklimmen. De lengte van de klim is 13,2 km met de start op een hoogte 
van 744 m en de rit eindigt op een hoogte van 1815 m. De Sleattemers 
moeten een hoogteverschil van 1071 m overbruggen met een gemiddeld 
stijgingspercentage van 9%. Het steilste gedeelte 11% is. Met deze 
keiharde feiten zijn een twaalftal Sleattemers in november 2010 de 
sportschool in gegaan. Om daar via spinnen (fietsen op ritme van 
muziek) hun conditie op peil te krijgen. Enkelen zijn zelfs enkele keren 
gaan fietsen in de omgeving van Nijverdal om daar te trainen op de 

Holterberg en andere aanwezige heuvels. 
Toch zijn erook mensen die denken zonder 
training de Alpe d’ Huez fietsend te kunnen 
beklimmen. Zelf heb ik gehoord dat er 
iemand bij zal zijn die niet in het bezit is van 
een fiets. Nu schijnt dit geen groot probleem 
te zijn omdat op de camping waar de 
Sleattemers verblijven fietsen worden 
verhuurd. In de volgende Stadsomroeper zal 
zijn te lezen hoe het is gegaan met zeventien 
Sleattemers. We zijn heel benieuwd. 

 
 
 

JEUGDSPONSORACTIE VAN POIESZ SUPERMARKT 
 
Na een tip van onze penningmeester J.S. Poortema, hebben wij 
(jeugdbestuur vv SLEAT) ons ingeschreven om mee te doen in de loterij 
voor de jeugdsponsoractie van de Poiesz supermarkten. En dat is gelukt. 
We mochten mee doen. 
We konden promotiemateriaal ophalen bij de supermarkt in Balk. Na wat 
knutselwerk moest er weer een poster in de winkel worden terug 
gebracht. Tot twee keer toe hebben we een poster ingeleverd maar op de 
één of andere manier raakten die steeds zoek. Toen hebben we een oud 
vv SLEAT shirt gebracht en dat werd direct opgehangen. De actie kon 
van start gaan. Bij alle boodschappen werden muntjes uitgegeven en die 
konden dan in de buis van de verenigingen worden gedeponeerd. Totaal 
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deden er acht verenigingen uit de omgeving mee. 
Op een vrijdag in de namiddag/avond zijn we nog met zes jeugdleden 
naar Balk geweest om twee en een half uur mensen te helpen met  het 
inpakken van boodschappen en muntjes te vragen voor onze vereniging. 
Dit leverde ook nog extra muntjes op. 
Na de actieweken zijn we uitgenodigd om met twee volwassenen en zes 
jeugdleden naar het geweldig slotfeest in het WTC te Leeuwarden te 
komen en onze cheque op te halen t.w.v. € 867, - . 
Na een leuke avond met Monique Smit, Gebroeders Ko, Nick en Simon 

gingen we voldaan naar huis. Totaal heeft Poiesz 
supermarkten ongeveer € 450.000 aan alle 
verenigingen uitgedeeld. Een top actie!! Hopelijk 
mogen we volgend jaar weer mee doen. 
Bij dezen iedereen bedankt voor het inzamelen 
van de muntjes. 
 
Jeugdbestuur vv SLEAT 

 
 

THOR NIEUWS                                             
 
De jeugd van gymnastiekvereniging THOR is afgelopen tijd druk bezig 
geweest. Op zaterdagmiddag 5 februari was er weer een gymfundag in 
de Gearte te Bakhuizen. Met 24 kinderen van Thor zijn we daar om 
13.00 van start gegaan met het circuit wat was uitgezet. Vol 
enthousiasme gingen alle 100 (van verschillende verenigingen) 
deelnemers langs alle onderdelen. Om 16.00 werd de zaal ruim gemaakt 
en deden ze met zijn allen nog een demonstratie van de geleerde 
streetdance dans. De dag werd afgesloten met een wel verdiend ijsje. 
 
Op zaterdag 19 maart reisden we alweer af naar Bakhuizen. Hier had de 
jeugd een onderlinge wedstrijd samen met BEO (Bakhuizen), NOK 
(Oudemirdum) en de Wâlde(Oudega). Weken van te voren hebben ze 
druk geoefend om zo goed mogelijk alle onderdelen onder de knie te 
krijgen. De onderdelen bestonden uit balk, lange mat, brug en rekstok. 
Wat waren ze allemaal gespannen op de grote dag. Sommigen konden 
van de zenuwen van te voren geen hap door de keel krijgen. Van de te 
verdelen achttien prijzen zijn er elf mee gekomen naar THOR, Sloten. Dit 
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is een geweldige prestatie met dank aan de inzet van juf Sennie, Jelmer, 
Reint en Margriet. 
 
Dit jaar was THOR ook uitgeloot om mee te doen met de 
jeugdsponsoractie van de Poiesz Supermarkten. Hier was het de 
bedoeling om in acht weken tijd zoveel mogelijk muntjes in de koker te 
verzamelen. De koker van THOR zat elke week aardig vol en dit heeft 
een mooi bedrag opgeleverd. Op vrijdagavond 15 april werden de 
cheques in het FEC in Leeuwarden uitgereikt. Met zes jeugdleden en 
twee bestuursleden zijn we bij de prachtige feestavond geweest. Er 
waren geweldige optredens. Na afloop mochten wij onze cheque in 
ontvangst nemen. We hebben het geweldige bedrag van € 864, - 
gekregen!! 
 
Nog een paar weken en dan loopt het seizoen alweer ten einde. In juni 
houden we nog een sponsorloop voor de jeugd zodat we straks nieuw 
materiaal aan kunnen schaffen. We hopen dat jullie onze jeugd dan weer 
willen steunen. 
 
In het nieuwe seizoen gaan we op maandag 5 september weer van start. 
Nieuw is dat we ook beginnen met de peuters vanaf 3 jaar op 
vrijdagmiddag. 
 
MAANDAG: 19.30-20.30 u.  Dames steps/aerobics 
  20.30-21.30 u.  Heren conditie 
 
VRIJDAG: 16.00-17.00 u.  peuters 3 jaar en groep 1 en 2 
  17.00-18.00 u.  groep 3 en 4 
  18.00-19.00 u.  groep 5,6 en 7 
  19.00-20.00 u.  groep 8 en voortgezet onderwijs. 

 
                                                                                                     R.L 

 
SKÛTSJESILEN 2011 
 
  
SKS-skûtsjesilen: 30 juli – 12 augustus 2011 

  
 
 
 
IFKS-skûtsjesilen: 13 augustus – 20 augustus 2011 
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JAARVERSLAG 2010 VRIENDEN VAN SLOTEN 
 
Het jaar 2010 was een bijzonder jaar. De Stichting Vrienden van Sloten 
bestond veertig jaar. Het stichtingsbestuur besloot daar een feestelijk 
tintje aan te geven en riep een jubileumcommissie  in het leven om ‘iets‘ 
te organiseren. 
Dat werd een bescheiden symposium waarin zaken als de waarde van 
historisch erfgoed  en het wonen in een historische omgeving met de 
huidige woonnormen en wensen aan bod zouden komen. 
De uitgenodigde sprekers waren enthousiast en bereidden zich voor, 
maar het ontbrak aan gehoor. Het aantal inschrijvingen was te klein om 
sprekers –van verre - over te laten komen.  
Het bestuur besloot dan ook  om het symposium af te blazen  en van een 
‘feestje‘ af te zien. 
Dat is jammer, maar gelukkig zijn er wel genoeg redenen om de 
Stichting Vrienden van Sloten voort te laten bestaan. 
 
Een delegatie van het bestuur heeft  jaarlijks haar reguliere overleg met 
Plaatselijk Belang en de Gemeente Gaasterlân Sleat. Dit zijn nuttige 
gesprekken waarbij allerlei zaken aan de orde komen die ten goede 
komen aan het behoud en leefbaarheid van de historische stad Sloten. 
Met name het tweede woningen bezit in de oude stadskern van Sloten 
wordt een probleem. Sloten mag geen spookstad worden.  
 
Nieuwe  recreatieplannen komen ter tafel en worden bekritiseerd. Sloten 
heeft de status van Beschermd Stadsgezicht en daar moet zorgvuldig 
mee omgegaan worden.  
 
Aan het project  Kattesteeg – herinrichting - wordt een laatste hand 
gelegd met nieuwe bestrating. Het betekent een mooi stukje herstel van 
de stad. De verouderde gemeentewerkenloods is afgebroken en nieuwe 
garages en schuurtjes voor direct ’aanpalende‘ bewoners zijn daarvoor in 
de plaats gekomen. Een stukje leefbaarheid erbij! 
 
De authentieke lichtmasten hebben kort geleden hun beslag gekregen. 
Veertig jaar is daar aan gewerkt en vooral getrokken maar zijn dus nu 
een feit. In 2011 zal er officieel aandacht aan worden besteed door de 
gemeente. Het resultaat mag er zijn. 
 
Nieuwe aanvragen voor subsidie voor restauratie na gebouwen en 
herinrichting van delen van de stad zijn weer binnen gekomen en worden 
bestudeerd en verder uitgewerkt. Daarover volgend jaar meer. 
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De Stichting Vrienden van Sloten zet zich in om meer Vrienden te 
werven.  Nieuwe bewoners van Sloten zullen worden benaderd en in het 
blad de Stadsomroeper wordt aandacht besteed aan de doelstelling van 
de Stichting. Ook Vrienden maken onder de toeristen is een optie. 
Maar ook familie en kennissen van Vrienden zijn zeer welkom als Vriend 
van Sloten. 
 
Met dit verslag bent U weer op de hoogte van de activiteiten van  de 
Stichting Vrienden van Sloten 2010. 
Wij nodigen U uit tot het storten van Uw bijdrage  op rekeningnummer 
30.52.61.694 ten name van de Stichting Vrienden van Sloten te Sloten. 
 
Wanneer U verhuist of er is een andere reden om ons informatie te 
geven, geeft U dat  alstublieft door. Bij de laatste post naar de Vrienden 
toe zijn er vele niet juist geadresseerde teruggekomen. Dat is jammer! 
 
U doet ons ook een plezier met het opgeven van Uw e-mail adres, zodat 
wij U met minder kosten van nieuws kunnen voorzien. 
 
Rest ons U hartelijk te bedanken voor Uw trouwe vriendschap. 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Bestuur van de Stichting Vrienden van Sloten , 
 
Hanneke M. Luijtze-van der Wal, secretaris 
Oasingaleane 1,  
8525 EL Langweer 
0513 - 850352 

 
 
PROJECT KARAKTERISTIEKE LANTAARNPALEN  
 
Op 9 mei 2011 is het project karakteristieke lantaarnpalen Sloten 
voltooid. 
Reeds bij de oprichting van de stichting Vrienden van Sloten, 40 jaar 
geleden, was het thema lantaarnpalen een hot item. Destijds waren de 
bovengrondse leidingen verwijderd en de geplaatste uniforme 
lichtmasten waren de stad Sloten onwaardig. In de afgelopen 40 jaar 
werden er op incidentele plekken lichtmasten geplaatst. In samenspraak 
en instemming met de gemeente Gaasterlân Sleat kon projectmatig, 
wanneer bepaalde gebieden moesten worden heringericht, dezen worden 
voorzien van karakteristieke lantaarnpalen. Uiteindelijk bleven er nog 
negen aluminium lichtmasten en twee muurarmaturen over.  
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In eerste instantie werd getracht de laatste fase in het masterplan 
‘Sloten, de ideale stad’ te voegen. Maar hiervoor was geen geld 
beschikbaar en dreigde de gehele vervanging van de lichtmasten op de 
lange baan te worden geschoven. De stichting Vrienden van Sloten wilde 
tijdens haar 40-jarig jubileum toch een mijlpaal bereiken. 
Er werd in overleg met de gemeente een subsidievoorstel bij het bureau 
Plattelands projecten van de provincie Fryslân ingediend. Dit voorstel 
werd gehonoreerd. Dankzij een bijdrage van jongveevoederfabriek 
Sloten BV en een bijdragen van het van der Wal restauratiefonds kon de 
stichting Vrienden van Sloten zich garant stellen voor de onbrekende  
€ 15.000,-- 
Na 40 jaar kon op 9 mei jl. het project worden afgerond en zijn er 
zestien historisch verantwoorde  lichtmasten en twee muurarmaturen 
(aan de muur van de Poarte) in onze stad geplaatst. 
De voorzitter van de Vrienden, de heer Ben Klinkhamer, kon op deze 
feestelijke dag de cheque van € 15.000,- overhandigen aan de 
wethouder Bram Bonnema. 
   

 
PHILIP KUIJPERSPLEIN 
 
Op de vrij gekomen grond van de voormalige gemeenteloods van de 
gemeente Sloten en van de latere gemeente Gaasterlân Sleat, achter het 
woonhuis van familie Henk Brouwer aan de Kapelstreek, zijn twee 
garages en een drietal bergingen nieuw gebouwd. Toen de loods al 
enkele jaren leegstond werden er door de omwoners van de Kattesteeg 
in Sloten naar oplossingen gezocht om een mooie passende invulling te 
geven aan de lege plek, die zou ontstaan na het slopen van de loods. 
Philip Kuijpers, één van de omwonenden, werd gevraagd om een eerste 
schets te maken van de plannen. De bedoeling was hier garages en 
bergingen te bouwen voor de omwonenden. Hiermee was het project 
herinrichting Kattesteeg gestart. Met behulp van het van der Wal 
restauratiefonds en de stichting Vrienden van Sloten kwamen er 
financiële middelen beschikbaar, die de bouw mogelijk maakten. Helaas 
heeft Philip Kuijpers de voltooiing van de bouw niet meer mee mogen 
maken. Om hem te eren hebben de omwonenden besloten het ontstane 
plein het Philip Kuijpersplein te noemen. Op 7 mei 2011 kon zijn 
echtgenote, Marjan Stottelaar, het bord onthullen. En zo werd de stad 
Sloten een mooi plein rijker. 

    C.L. 
 
Op de volgende twee pagina’s zijn bovenstaande twee artikelen te 
bekijken in een mooie fotocollage gemaakt met foto’s van Fred Haarsma. 
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IN TWAPERSOANS AMERIJKE                      
 
Ja minsken, wy, Patrick en Atsje hâlde op as meiwurkers fan De 
Stadsomroeper. As aardichheidsje ha we betocht dat dit Amerijke oer ús 
gean sil en hawwe we inoar befrege. 
1. Wa binne wy? 
Ik bin Atsje Boersma-Van der Veen. Ik bin troud en mem fan trije bern, 
Atsje (30 jier), Marijke (29 jier) en Meinte (27 jier). Dat liket hiel 
wat:trije bern yn fjouwer jier, mar ik ha der tige fan genoaten. 
Ik bin Patrick de Vries, 23 jier, tige fereale op myn freondinne.  
Fjirde jiers studint oan Stenden Hegeskoalle, Ljouwert, ôfdieling Pabo. 
Atsje:Do sitst op Stenden, de Kristlike Pabo en net op de NHL. Hat dat in 
bewuste kar west? 
Patrick: Ja, dat hat in positive keuze west. Myn freondinne siet op 
Stenden en it foldie har goed. Ik fûn de NHL faach, wist net wat ik dêr 
ferwachtsje koe. Boppedat ha ik keazen foar  kristlik ûnderwiis. As basis 
ha ik de kristlike identiteit fan hûs t mei krigen. Op de legere skoalle yn 
Sleat fûn ik de Bibelferhalen, benammen dy fan juffer Jeltsje Gerbrandy 
tige moai. Ik bin juffer Jeltsje noch altyd tankber foar dizze basis. 
2. Wat ha we dien? 
Atsje: Ik sit sûnt novimber 2009 yn de vut. Dérfoar ha’k krapoan fjirtich 
jier yn’t ûnderwiis sitten, wêrfan sân jier yn Sleat. Dernei ha’k altiten 
foar de klasse stien yn Wergea, foar mear as minder oeren wyks. Wat ik 
as kroan op myn karrière beskôgje is de fúzje tusken de Katolike en de 
Iepenbiere skoalle yn Wergea yn 1996. Dat wie nedich om’t der hieltyd 
minder bern op ús skoalle kamen. Sa sieten wy it iene jier noch op 72 
bern, it jier dêrop hiene wy noch mar sa ‘n 50 bern. Hoe ‘t dat koe? Der 
gie in grutte groep 8 fan skoalle; der giene twa grutte húshâldings 
tagelyk werom nei Suriname en der kaam ien nije beuker. Dan giet it 
hurd. Doe hat de gruttere Iepenbiere skoalle tsjin ús Katoliken sein: jim 
kinne wol mei ús fusearje. It hat twa jier duorre ear’t  de fúzje in feit 
wie. It is úteinlik in iepenbiere skoalle wurden yn de breedste sin fan it 
wurd. Alden kinne kieze om harren bern yn in streaming te setten nei 
harren kar: der is in Katolike, in Protestantske, in Humanistyske en in 
algemiene streaming. Sa is der romte foar elkenien. Noch hieltyd bin ik 
der grutsk op dat ik hjir oan meiwurke ha! 
Patrick: Ik ha fan alles al by d’ein hân. Nije dingen daagje my út. Sa mei 
ik graach toanielspylje. Dus as der earne yn de Súdwesthoeke  ferlet is 
fan in spiler, komme se by my. Ek musyk is in stikje fan my. 
Myn lêste projekt is it meiwurkjen oan de Praat-mar-Frysk-kampagne fan 
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de skoallen fan Súdwest. Dit projekt hat ta doel om it deistich brûken fan 
it Frysk te stypjen.  It is in kombi fan de fakken Frysk en musyk. Dizze 
fakken wurde faak ûnderbeljochte. Foar my wie it in útdaging om hjir 
mei oan de gong te gean. We ha in musykfoarstelling makke neffens The 
Voice of Holland. De skoallebern betochten in Fryske tekst foar in 
“fideoklip”. De 3 groepen mei de bêste tekst krigen in “workshop” 
oanbean mei in bekende sjonger.( Piter Wilkens; Anne Hoogendoorn en 
Janneke Brakels) It hiele proses sit no yn de einfase.  Jo kinne de klips 
sjen op: Praat mar Frysk.nl. Ein maaie komt út, welke skoalle wûn hat. 
Foar my komt de ein fan it projekt moai út y.f.m. myn ôfstudearjen. Myn 
beleanning is in tal frije punten, dy ‘t ik brûke kin foar myn stúdzje. 
 
3. Wat hawwe we by d’ein? 

Atsje: Sûnt ik yn de vut 
sit ha ik de frijheid om 
samar projekten te 
begjinnen en ek wer fan 
my los te litten. Sa hâld 
ik fan rinnen, fytsen, silen 
en hânwurkje ik graach. 
Dêrby moatst tinke oan 
naaie en kwilte 
Sa sit ik no yn de ten-

toanstellingswurkgroep 
fan it museum hjir yn 
Sleat. Dat is in nij projekt 
no’t ik opholden bin as 
redakteur fan de Stêds-
omropper. Werom ik 
opholden bin? Sjoch, 
doe’t Gerben Stegenga 
ophâlde, foel der in gat 
yn de redaksje. Gerben 
wie de Stêdsomropper (it 
blêd, want Pieter 
Haringsma is fansels de 
echte Stêdsomropper!) It 
like my tige aardich om 
redakteur te wurden by 

de Stêdsomropper, mar dat soe my nea sa slagje sa as Gerben dat 
altiten dien hat. Yn’t earste plak om’t ik net in echte Sleattemer bin. 
Dêrneist wie, datjinge dat Gerben die foar de Stêdsomropper unyk. 
Sûnder him moast der in oare ynfolling oan it krantsje jûn wurde. Wy 
woene der op oan dat de Stêdsomropper fan en foar alle Sleattemers is 
en dat in elk ferantwurdlik is foar in stikje ynhâld. Wy ha dat foarm jûn 
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yn rubriken mei foar elke rubryk in freelancer. Om’t we wenje en wurkje 
yn Gaasterlân, fûnen we it ek fijn, dat de Stêdsomropper hjir yn dizze 
krite drukt waard ynstee fan yn Drachten. Nei folle tefredenens wurdt de 
Stêdsomropper no by Rein Flapper yn Sondel drukt. No’t we it sa opset 
ha, ha ik it gefoel dat it him wol rêdt sûnder my. 
 
Patrick: Op dit stuit bin ik noch dwaande mei 3 grutte saken: 
a. de ôfrûning fan myn stúdzje ta  “ leraar basisonderwijs”. 
b. in projekt: de Praat-mar-Frysk-kampagne.( Sjoch hjir boppe) 
c. Sult. Om mei it leste te begjinnen: SULT. We sette krekt útein mei in 
nij stik: REDBAD, in Keningsdrama. Redbad is ferballe toch syn heit 
Aldgillis. As de heit ferstjert, komt Redbad oan de macht. Ik spylje 
Leafwyn, de soan fan Redbad; ik bin grutbrocht troch ús pake Aldgillis. 
It stik is in famyljedrama. It giet úteinlik om: Hoefolle wolsto dysels 
feroarje?    

 
 

Teatergroep SULT spilet it stik REDBAD 
fan 15 oant 24 septimber yn STARUM 

Sjoch op www.teatergroepsult.nl 

 
 

Wêrom hâldsto op mei dyn wurk by De Stadsomroeper? 
Patrick: Ik hâld op omdat ik net genôch tiid frijmeitsje kin/wol foar dit 
barren. Uteinlik bin ik in perfeksionist en it stribjen nei perfeksje kostet 
in soad tiid. Dêr komt by, dat ik gau de útdaging mis en gau ta bin oan 
wat nijs. As ik de útdaging mis, kom ik somtiden net ta in begjjn. Dat 
wol ik de minsken fan De Stadsomroeper net oan dwaan. Dêrom liket it 
my wiis, om no op te hâlden. 
 
4. Hoe sjocht de takomst derút? 
Atsje: Fan’t winter bin ik dwaande west mei in edukatyf projekt foar it 
museum. It doel wie om bern en harren âlders mear yn de kunde te 
bringen mei museum Stedhûs Sleat. Tusken de bedriuwen troch sit ik 
noch wol ris by tuskententamens (assessments) op de Pabo fan de NHL. 
Dat hâldt my skerp wat it ûnderwiis oanbelanget. Fierder bin ik fan doel 
om fan ‘t winter útein te setten mei it meitsjen fan in kwilt. Dêr binne je 
al gau in hiele winter mei dwaande. Ek wol aardich om te fertellen is it 
naaien. In nicht fan my makket al jierren huodsjes. Út de gekkichheid 
ha’k doe ris sein: ”We kinne wol in kreamke hiere op Sipelsneon. Do 
ferkeapest dyn huodsjes en ik meitsje sjaaltsjes om te ferkeapjen”. Dat 
no sille we fan’t jier op Sipelsneon stean. Ik soe sizze: kom mar del en 
besjoch it resultaat!  En wy meie graach sile. Dat sadree ‘t it gaadlik 
waar is, farre we de haven út en sjogge we wêr ‘t de wyn ús bringt.    
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Patrick: Myn stúdzje: ik hoopje yn septimber klear te wêzen mei myn 
stúdzje.Ik tink dat it ûnderwiis dan myn basis wurde sil; yn alle gefallen 
myn finansjele basis. Dêr neist sil der, hoopje ik, tiid oer bliuwe foar bg 
in projekt; in projekt as hobby neist it wurk. In stille winsk fan my is 
noch altyd om Theater Wetenschappen te studearjen yn Amsterdam. Ek 
dreame myn freondinne en ik der fan om nei in pear jier hurd wurkjen op 
skoalle in wrâldreis te meitsjen. Hoe ’t it allegear fierder útpakke sil, 
witte we net.  De tiid sil it ús leare! 
Patrick, ik winskje dy, in man mei safolle talinten, sukses foar de 
takomst.  
 
Bêste minsken, we ha mei in soad nocht mei jim gearwurke oan De 
Stadsomroeper. We betankje jimme dan ek foar de meiwurking en 
winskje jimme alle goeds ta. 
Groetnis fan Patrick de Vries en Atsje Boersma. 

 
OPENING PEDDELS IN DE ‘PC DUBBELSTRAAT’ 
 
De gemiddelde toerist/watersporter/ 
bezoeker van Sloten liep tot voor kort 
vanaf ‘De Hoeke’ de Dubbelstraat in, 
om bij de winkel van wijlen Meindert 
en Janna van der Wielen om te keren 
met de opmerking: ‘Hier is verder niks 
meer, we gaan terug.’ 
Maar de Dubbelstraat is aan het veranderen. Schuin tegenover de 
kaaswinkel van Wytske Borger en André Alting openden 15 april Sita 
Buurstra en Iebe van Dijk hun nieuwe modewinkel voor stoere 
vrijetijdskleding genaamd:  ‘Peddels’ 
 
Sita liep al langer rond met het idee om in Sloten een modewinkel te 
beginnen: ‘Als het in andere (watersport) plaatsen kan, waarom dan niet 
in Sloten, zo denkt Sita. 
Zelf is ze geen type om voor een baas te werken. De laatste vier jaar 
was ze samen met Lilly Vlugter werkzaam in de scheepsstoffering. 
Het pand Dubbelstraat 191, waar tot hun overlijden Pier en Ine Krol 
woonden, stond al enige tijd te koop. In april 2010 heeft ze het samen 
met levenspartner Iebe (van Minne-Sietske) van Dijk gekocht en na een 
jaar (ver)bouwen is de winkel nu klaar. Op ± 50 m2 vloeroppervlak 
voeren Sita en Iebe o.a. het kledingmerk Roosenstein-Wolke (RW), wat 
bijna iedereen wel kent van de Rooscap (de authentieke Friese 
schipperspet) en de originele Friese schipperstruien. 
De achterzijde van het pand werd eveneens verbouwd en geschikt 
gemaakt voor bewoning. Dit gedeelte wordt inmiddels verhuurd. 
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Sita en Iebe doen samen de inkoop van de kleding. Volgens Sita heeft 
Iebe een eigen smaak, die goed bij de hare past(de nieuwe mr. 
Humphries?) 
 
De naam ‘Peddels’ is op twee manieren uit te leggen. Het logo in de 
vorm van een peddel is een kleine link naar de watersport, waar de roots 
van Sita liggen. De andere betekenis van ‘Peddels’ verwijst naar een 
vorige, bijna legendarische bewoner van het pand: Wiebe Brouwer, o.a. 
erkend fietsenmaker en vuurwerkverkoper. Bij veel ouderen beter 
bekend onder zijn bijnaam: ‘Wiebe Peddel’. 
Het idee om ‘Peddels’ te gaan starten en ook de naam is afkomstig van 
Iebe’s broer Murk, tot voor kort slager in Sloten en nu in Balk. 
Sita kent Wiebe Peddel alleen van verhalen. Via ‘stadsarchivaris’ Henk 
Spoelstra is ze in het bezit gekomen van een oude foto van dit deel van 
de Dubbelstraat maar ze weet niet zeker of Wiebe zelf op de foto staat.  
Het logo van ‘Peddels’ is door Sita samen met dochter Laura gemaakt. 
 

Door vriendinnen van Sita en Iebe is de straatnaam al omgedoopt tot 
P.C. Dubbelstraat, verwijzend naar de bekendste winkelstraat van 
Nederland, de P.C. Hooftstraat in Amsterdam 
Het originele naambord is, omlijst door breiwerk, in de winkel te 
bewonderen. 
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‘Peddels’ is beslist een aanwinst voor Sloten en het is zeker de moeite 
waard om een kijkje te gaan nemen in het prachtig verbouwde en 
modieus ingerichte pand. Sita en Iebe, nog van harte gefeliciteerd en 
veel succes gewenst met de nieuwe onderneming.                         A.B.       
 

‘LIEVE LIEKE’ GEOPEND  
   
Het winkelaanbod in Sloten is sinds 30 april 2011 opnieuw uitgebreid met 
een winkel in kinderkleding en cadeaus genaamd ‘Lieve Lieke’, 
gevestigd op Dubbelstraat 136. 
Nu zegt een straatnaam + huisnummer alleen nog iets voor postbodes 
met een echt PTT-hart, maar in Sloten hebben de inwoners iets met 
namen. 
 
Wel, Dubbelstraat 136 is bij Sleattemers van vroeger en nu bekend van: 
* …….. (dat wie foar myn tiid) 
* de smederij van Albert Zuiderhof 
* Installatiebedrijf Reekers 
* De Vesting; grenen meubelen van Johannes en Hilly Mous 
En zoals het altijd al gegaan is, over een poos is het alleen nog bekend 
als de ‘klere’winkel van Dirkje en Harry. 
 
Samen met hun drie kinderen Jesse (6), Lieke (4) en Tiemen van 5½ 
maand oud hebben Dirkje(fan Johannes en Hilly) en Harry(fan Dicky en 
Arendje) Alting-Mous er hun winkel in kinderkleding, cadeautjes en 
diverse decoraties geopend. U kunt er terecht voor alles wat maar 
enigszins met kinderen te maken heeft. Dirkje heeft een eigen 
omschrijving: ‘In de winkel wordt alleen iets verkocht wat ik zelf leuk 
vind’. 
Voor het uitzoeken en inkopen van de kinderkleding gaat Dirkje 
regelmatig naar ‘Kleine Fabriek’, een vakbeurs voor kinderkleding in 
Amsterdam.  
Merken die haar voorkeur hebben zijn o.a. ‘Molo’ en ‘Design Heroes’. 
 
Naast ‘Lieve Lieke’ is Dirkje nog een aantal dagen per week werkzaam 
als verkoopster bij Modezaak Steegenga in Balk, op de afdeling ‘Young 
Fashion’. Dus ervaring heeft ze al in die branche. De winkel is tijdens die 
dagen in handen van Harry, die als timmerman toch al van alle markten 
thuis is. 
 
Voor ze hun intrek konden nemen boven de winkel, moest er wel het één 
en ander gebeuren. 
Na een periode van hard werken en verbouwen is het resultaat is er dan 
ook naar. Vier slaapkamers boven de winkel en een grote woonkamer/ 
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keuken boven de werkplaats hebben het pand aan de binnenkant 
onherkenbaar veranderd. Maar ook aan de buitenkant is het nodige 
gedaan al is dat veel minder zichtbaar. Op het platte dak zijn namelijk 
zonnepanelen geplaatst, waaruit een vat water van 300 liter wordt 
verwarmd voor dagelijks gebruik. 
 
Op hun ‘nog te doen lijstje’ staat ook nog de smederij/werkplaats. Na 
ook een grondige opknapbeurt wordt dit binnenkort de (timmer) 
werkplaats van Harry. Het zal dan mogelijk zijn om (tuin)meubelen op 
maat te laten maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De winkel is niet alleen herkenbaar aan de naam ‘Lieve Lieke’, welke 
Dirkje direct al in het hoofd had, maar ook aan een felgele 
verkeersregelaar, die strategisch geplaatst op straat het voorbijsnellende 
verkeer aanspoort een tempo aan te nemen, dat beter bij verkeer in 
Sloten past: SLOW! En voor degenen die het Engels niet machtig zijn; yn 
it Frysk betsjut ‘SLEAU’ it selde sa stadich. Of te wel LANGZAAM. 
 
‘Lieve Lieke’ is een welkome aanvulling op de ‘PC Dubbelstraat’ 
en  zeer zeker ook weer een aanwinst voor de ‘Sleattemer’ 
middenstand. Het is beslist de moeite waard om een kijkje te 
gaan nemen in het praktisch verbouwde en in frisse kleuren 
ingerichte pand. Dirkje en Harry, nog van harte gefeliciteerd en 
veel succes gewenst met de nieuwe onderneming.       

A.B. 
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SLEAT EARTIIDS EN SLEAT HJOED DE DEI 
 
 

 
 
De lokatie tussen de Kattensteeg en de Slotmakerssteeg welke op  
7 mei jl. omgedoopt is in het Philip Kuijpersplein.  
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Grytsje is gelukkig weer beter. Vanaf 1 juli kunt u weer bij haar terecht 

voor een schoonheidsbehandeling, cosmetica en kadobonnen. 
U kunt dan weer afspraken maken, 

tel. 531630 
Grytsje Schotanus 
Wijckelerweg 173A 

Sloten 

 
 
 
STADSVLAGGEN  
 
Wij (familie Vis) wonen nu alweer bijna twee jaar in Sloten. Ondertussen 
hebben wij al veel inwoners van Sloten mogen leren kennen. Er zijn er al 
velen bij ons op het bedrijf geweest om de helling te gebruiken of voor 
onderhoud aan of stalling van de boot. 
Afgelopen winter waren we op zoek was naar een verkoopadres van de 
vlag van Sloten en kwamen we via via terecht bij Ineke Visser, van v/h 
Ineke ’s winkeltje c.q. postkantoor. Zij had inderdaad nog vlaggen te 
koop maar zocht eigenlijk iemand die dit van haar over wilde nemen. 
Toen hebben wij besloten om dit te gaan doen.  Hadden we ineens in 
plaats van één vlag een hele voorraad vlaggen. Ook hebben wij haar 
contacten met de vlaggenfabrikant overgenomen.  
Bent u dus op zoek naar de stadsvlag, dan kunt u terecht bij: 
 
Jachthaven de Dolfijn 
Jachthaven 6   
8556 AM SLOTEN 
Tel. 0514 603551 
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KORENMOLEN DE KAAI   
 
Zoals u wellicht weet, stamt de Korenmolen uit 1755. In de bovenkruier 
wordt nog steeds op ambachtelijke wijze tarwe tot meel verwerkt. In 
onze molenwinkel kunt u terecht voor diverse meelsoorten. Ook dit jaar 
is het weer de bedoeling om de Korenmolen De Kaai zoveel mogelijk 
open te stellen voor het publiek. Uiteraard is dat alleen mogelijk m.b.v. 
vrijwilligers. Mocht u op een zaterdag of in de maanden juli en augustus 
eens een keer op de molen staan als vrijwilliger dan bent u van harte 
welkom. U kunt zich dan melden bij Julius Lolkema. Naast het 
openstellen is het belangrijk dat de molen regelmatig draait. Hiervoor 
zijn een aantal molenaars, Lolle Poepjes, Willem Dijkstra en Peter Prins 
actief. Zij proberen de molen te laten draaien op dagen zoals Sipelsneon, 
museumdagen, de molendag, bij geschutsdemonstraties, de intocht van 
St. Nicolaas etc. Daarnaast proberen de molenaars in ieder geval op 
zaterdag aanwezig te zijn en op vrijdagmiddag. De molen is ook voor 
groepen op afspraak te bezichtigen. Hiervoor kan ook contact op worden 
genomen met Julius Lolkema. 
Het laatste grote onderhoud betrof het stellingdek. Dit is inmiddels 
uitgevoerd door de firma Dijkstra. Uiteraard zal het reguliere onderhoud 
altijd moeten gebeuren maar de eerste grote klus betreft nu het 
schilderwerk. In 2012 moet er weer een onderhoudsplan worden 
opgesteld voor de periode van 2012–2017. Ook voor de periode 2007–
2012 is dit gebeurd en op basis van dit plan is de subsidie door de 
overheid toegekend. Uiteraard is dit voor een gedeelte van de kosten. Op 
dit moment is het nog niet duidelijk wat het kabinet zal beslissen over de 
subsidies voor de molens in Nederland voor de periode 2012–2017, maar 
we vertrouwen op wijsheid in Den Haag. 
Tot slot hopen we weer op een goed molenseizoen met veel 
omwentelingen en veel bezoekers. 
 
Bestuur Korenmolen de Kaai. 
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DE SLEATTEMER KAAIEN 
 
Op 27 maart jl. hebben we de jaarlijkse uitwisseling gehad met ons 
zusterkoor van Kampen in Kampen. Wij werden deze middag getrakteerd 
op een workshop: “Zingen met je lijf”. Dat bracht veel plezier en 
gezelligheid met zich mee. Na afloop kregen wij van onze gastvrouwen 
nog een heerlijk koud buffet voor geschoteld.  
 
Op zaterdag 14 mei jl. heeft ons vrouwenkoor zich weer laten horen 
tijdens de Stipelrûnte van Keunstwurk in de Trynwâlden. Er waren een 
achttal locaties waar koren hun liederen ten gehore brachten. De 
Stipelrûnte is een korenfestival waarvoor zich 85 koren hadden 
aangemeld, maar er was slechts plaats voor 65 koren. Een optreden 
duurde plm. 15 minuten en wij mochten zingen in de kerkjes van 
Readtsjerk en Ryptsjerk.  
Deze Stipelrûnte was een groot succes. De hele dag zaten alle kerken 
nagenoeg vol. Op een aantal locaties was het regelmatig zo vol dat men 
niet naar binnen kon. Ook het Kritekoar uit Balk gaf acte de présence. 
Het festival trok naar schatting ruim 2200 bezoekers.  

Rond 17.00 uur was er nog een gezamenlijke afsluiting op het 
“Skoallelân” in Aldtsjerk, maar i.v.m. het frisse weer zochten “de Kaaien” 
de chocolademelk/koffie op in een horecalocatie te Oentsjerk.  

In week 20 werd de Anjercollecte gehouden voor het Prins 
Bernardscultuurfonds. Leden van ons koor zijn bij u aan de deur 
geweest. Een derde van de opbrengst is bestemd voor ons koor. Hiervan 
kan o.a. weer nieuw muziekmateriaal aangeschaft worden.  

    KLW 
 

Begrafenis- en crematievereniging “Sloten” 
   opgericht 25 juni 1929 
In het eerste nummer van “De Stadsomroeper” 2011 is er een oproep 
geplaatst voor een onderhoudspersoon voor de grafmonumenten. Als 
vereniging kunnen wij u meedelen dat hier twee reacties op zijn 
gekomen, t.w. fam. A.Sikkes, Menno van Coehoornstraat 24 en fam. A. 
Hornstra, Breedstraat 162 te Sloten. Beide families hebben aangegeven 
dat zij dit werk wel willen verzorgen voor de nabestaanden.  
Dus bent u oud-inwoner of valt het onderhoud aan het graf van uw 
familielid/leden u zwaar, neem gerust contact op met één van 
bovengenoemde personen. Over de jaarlijkse onkostenvergoeding zult u 
het vast wel samen eens worden.  
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PLAATSELIJK BELANG  SLOTEN 
 

Ledenvergadering 
Op vrijdag 25 maart jl. vond de algemene ledenvergadering plaats. 
Hieronder volgen een aantal besproken aspecten die, naast de reguliere 
agendapunten, zonder meer ook van belang zijn. 
 
Bestuursverkiezing; 
Allereerst was Hilde de Haan aftredend en niet herkiesbaar. Hilde heeft 
vanaf 1998 zitting in het bestuur en heeft in de beginperiode het 
secretariaat op zich genomen en dit later overgedragen aan Ed de Bruijn. 
Hilde is zeer betrokken en actief geweest ondermeer met het opstellen 
van de toekomstvisie, de Gemeentelijke herindeling. Vanaf het begin is 
ze ook betrokken geweest bij de oprichting van het Museum Stedhûs 
Sleat, waarvan zij nu nog steeds voorzitter is van het bestuur. 
De stoel van Hilde is inmiddels overgenomen door Conrad Leegstra, 
waarmee wij een waardige plaatsvervanger hebben gevonden. 
 
Verlichting Waterpoorten; 
De verlichting van de waterpoorten is  al geruime tijd in de war en 
incompleet. De verlichting van de Woudsender poort brandt helemaal 
niet meer omdat er ergens een breuk zit in de voedingskabel. Naar ons 
idee is dit waarschijnlijk gebeurd  tijdens de restauratie van de Poorten 
maar de eigenaar, stichting BMG, staat niet te trappelen om de kosten te 
vergoeden. Gelukkig hebben wij inmiddels overeenstemming met de 
Gemeente bereikt en wordt het probleem binnenkort opgelost. 
 
Overlast Fabriek; 
Ondanks de forse investering van de Fabriek ‘Sloten’ ondervinden nog 
veel inwoners overlast. Het lawaai (geluidsoverlast) is wellicht iets 
afgenomen, mits de ramen gesloten zijn maar de stank en stofuitstoot is 
eerder toegenomen, is de mening van de aanwezigen. Ook slaat de 
damp (uitstoot) eerder neer op de stad door de warmte-terugwin 
installatie. Geluidsoverlast is voor de Provincie meetbaar, echter de 
stankoverlast wordt afgemeten aan het aantal meldingen (klachten). 
Ook het parkeergedrag van de vrachtwagens op de 
Haverkamp en bij het voetbalcomplex aan de 
Spanjaardsdijk wordt als hinderlijk ervaren. 
Afgesproken wordt dat het bestuur van Plaatselijk 
Belang contact opneemt met de leiding van de Fabriek 
en met de Provincie voor overleg. 
 
Verkeersmaatregelen; 
Het bestuur van Plaatselijk Belang is in overleg met de Ondernemers en 
de Gemeente inzake verbetering van de bebording en wijzigen van de 



“De Stadsomroeper” Sloten, juni 2011                       42 

verkeerssituatie door het centrum. De bebording langs de rondweg is 
onduidelijk en verwarrend en dit zal nog voor de zomer verbeterd  
worden. Ten aanzien van de verkeerssituatie streeft het Bestuur de 
volgende wijzigingen na: 

 eenrichtingsverkeer door de Dubbelstraat/Koestraat (alleen 
inrijden vanaf Wijckel). 

 venstertijden voor laden en lossen (van 09.00 tot 11.00 uur). 
 maximum lengte en gewicht voertuigen ( 6 mtr / 3500 kg). 

Deze maatregelen moeten leiden tot meer veiligheid voor schoolgaande 
jeugd en minder overlast en schade aan de bestrating en bebouwing van 
ons mooie oude stadje. 
 
De aanwezigen hadden alle begrip voor deze voorstellen en er waren 
geen noemenswaardige op en of aanmerkingen. 
Binnenkort ontvangt u een informatiebrief van onze Gemeente m.b.t .de 
voorgenomen wijzigingen. 
 
Opkomst; 
Helaas waren er slechts 30 trouwe leden aanwezig op onze 
ledenvergadering. Het verbaast ons dat er toch geringe belangstelling is 
voor jullie woon- en leefomgeving. Sleattemers, hier geboren en 
getogen, willen toch weten wat er hier gebeurt en bedacht wordt? Jonge 
gezinnen, die hier hun kinderen opvoeden, zijn toch geïnteresseerd in 
veiligheid, goede speelruimte en het verenigingsleven? Ouderen zijn toch 
benieuwd hoe het is gesteld met allerlei voorzieningen? En van onze 
ondernemers zou je toch wel enige betrokkenheid mogen verwachten? 
Of is alles hier perfect geregeld? 
 
Wij denken dat er nog voldoende verbeterpunten zijn en blijven ons 
daarom met veel plezier inzetten voor de plaatselijke belangen en 
streven naar zo veel mogelijk betrokkenheid van onze inwoners. 
Ook bij de samenstelling van het bestuur zoeken wij naar jongeren en 
geboren Sleattemers maar er hebben ook meerdere personen zitting in 
het bestuur die je wellicht als import kunt bestempelen. 
Zoals bekend val ik zelf onder deze categorie. Ik ben geen (geboren) 
Fries, maar voel mij inmiddels geruime tijd Sleattemer. 
 
Wij hopen volgend jaar op een grotere opkomst en in 
de tussentijd kunnen jullie opmerkingen, 
aanmerkingen, vragen en suggesties altijd bij ons kwijt. 
 
Alvast een prettige zomervakantie gewenst ! 
 
Namens het Bestuur,      
René  Kuijl, voorzitter. 
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TWITTER 
 
Zoals u weet verschijnt stadsblad de Stadsomroeper vier keer per jaar. 
Omdat sommige nieuwtjes niet kunnen wachten op de eerstvolgende 
uitgave, hebben wij het fenomeen Twitter in gebruik genomen. 
Dit is in eerste instantie bij wijze van proef en voor onbepaalde tijd. 
Met Twitter kunt u via internet op de hoogte worden gehouden van 
nieuwtjes, de z.g. “Tweets”, zo nu dus ook van de Stadsomroeper. 
Kijk hiervoor op:http://twitter.com/#!/DeStadsomroeper 
 
Om automatisch op de hoogte te worden gehouden van ons nieuws kunt 
u ons “volgen”. Meld u hiervoor, geheel gratis, aan door een account aan 
te maken en via onze link te klikken op “Follow”. Het wijst zich eigenlijk 
vanzelf. Probeer het eens en wij zien u graag terug bij Twitter! 
 

 
“Social Networking”      Pieter Albada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op het Bolwerk NZ spotte onze paparazzi het in aanbouw zijnde 
schuurtje van Gerrit Knot en Hendrika Risselada. Een ding staat vast: 
een bouwvakker komt daar niets te kort. Nieuw ‘hang’hok? 
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DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD                    
 
Nadat deze rubriek  een keer afwezig is geweest, zijn bij de redactie toch 
weer een aantal ‘sleutelgaatjes’ binnengekomen die we u niet willen 
onthouden want er is geen mooier vermaak dan………, juist u weet het 
wel. Schroom dan ook niet als u iets leuks, grappigs, lachwekkends of 
ontroerends kan ook, meemaakt in uw omgeving dat aan ons door te 
geven. Alleen dan kunnen wij deze rubriek blijven vullen. Deze keer over 
twee neven en een zwembad en nog iets met Friese klompen. Waartoe 
een buurtfeestje al niet kan leiden….. 
 
 

NATTE BLOEMEN OF EEN EXTRA ZWEMBAD?  
 
Wat wellicht niet iedereen verwacht is dat onze grote kleine postbode, 
Pedro Pander, zeer gecharmeerd blijkt te zijn van de flora-wereld. 
Op een mooie dag staan hij en zijn vrouw Sjoerdtje in hun riante tuin 
met uitzicht op het Slotermeer (verschil moet er zijn). 
Er was iets wat Pedro miste, en nee, het was niet zijn postfiets, auto, 
broodrooster of ander materialistisch goed. Nee, het was iets wat er nog 
niet was maar wat hij wel graag zou willen hebben. 
Het was een bepaalde bloemsoort (waarvan het model, merk, type of 
kenteken niet helemaal duidelijk is). Pedro zat te bedenken op welke 
wijze hij deze gemiste florasoort kon bemachtigen. Even bij de buren in 
de tuinen kijken of die ze wellicht hadden? Nee, 
en als het al wel zo bleek te zijn dan zou dat 
voor hem een te gemakkelijke manier zijn om er 
aan te komen. Pedro wou er iets meer moeite 
voor doen. Ineens kwam er een briljant idee 
boven drijven! Het tuincentrum van neef Pieter 
in het nabij gelegen dorp Wijckel! Dat was de 
oplossing maar hadden ze daar wel het 
gevraagde artikel in voorraad? ‘Vragen’, dacht 
Pedro en zo gezegd, zo gedaan. Hij pakte zijn 
dienstfiets en reed naar Wijckel. De rit hier naar 
toe ging opvallend gemakkelijk. Waarschijnlijk 
kwam dat omdat rit van en naar Wijckel bij het 
postrijden al erg vaak had gemaakt en de fiets 
de weg wel wist. Daar was de TomTom niet voor nodig. Aangekomen bij 
het tuincentrum van  de familie Roffel zag Pedro in gedachten zijn tuin al 
vol staan met de meest prachtige bloemsoorten waar hij naar op zoek 
was. Terwijl hij de kas binnenliep kwam hij Klaske Roffel tegen. Pedro 
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was op zoek naar de alles wetende man binnen dit bedrijf en vroeg dus 
naar Pieter. ‘Pieter is achter de kas, ga daar maar kijken’, zei Klaske. De 
wandeltocht om de kassen werd gemaakt en aan de achterkant 
aangekomen te zijn zag Pedro zijn gezochte neef al staan maar wat zag 
hij daar? Neef Pieter in zijn blootje? Even dacht Pedro maar weer rechts 
omkeert te gaan want wat de bloemist daar in zijn ‘niksje’ deed, had niet 
echt de interesse van de postbezorger. Ineens zag hij dat Pieter niet 
geheel in adamskostuum stond maar toch nog een onderbroek aan had. 
Dit vond Pedro voldoende om hem toch nog enigszins fatsoenlijk onder 
ogen te komen. Het bleek dat Pieter de vijver aan het schoonmaken was. 
‘Ik kom sa by dy' riep Pieter. Op de walkant wachtend sloeg Pedro de 
werkzaamheden gade van de bijna blote bloemist. Het ging uiterst 
secuur en duurde daarom ook even alvorens Pieter klaar was. ‘Schiet 
toch eens op man’, dacht Pedro want hij wilde de eventueel in voorraad 
zijnde zaadjes zo snel mogelijk in de grond stoppen om zo snel mogelijk 
van de bloemenpracht  te kunnen genieten. Iedere seconde telt was zijn 
motto! Het wachten van Pedro werd beloond. Daar kwam Pieter naar de 
kant en begon voorzichtig de schuin aflopende vijverkant op te lopen. De 
bloemengoeroe was bijna boven maar net zo snel weer beneden! Pieter 
was in het water alleen hij stond niet meer rechtop! Drijfnat en met het 
eendenkroos achter zijn oren kwam hij weer boven. 
Snel weer omhoog  geklommen en naar Klaske voor een handdoek! 
Samen liepen ze door de kassen naar het woonhuis zodat Pieter zich 
daar kon afdrogen en aankleden. U kunt u zich voorstellen wat Klaske 
dacht: Pieter was in de vijver bezig maar ze weet ook dat Pedro wel van 
geintjes houdt. Waarschijnlijk had hij Pieter een ‘pootje gelicht waardoor 
hij nu zo drijfnat was. Pedro beweerde bij hoog en bij laag dat dat niet zo 
was. We hebben onze twijfels. Pedro?  
Of misschien is het zwembad op camping het Hop te ver weg en heeft 
Pieter zijn eigen zwemvijver gecreëerd…… Nee!  Of toch? Nee dat kan 
niet……. 
Of de gevraagde bloemen in Pedro’s bezit zijn gekomen is tot nu toe 
onbekend gebleven. Mocht de tuin van Pedro en Sjoerdtje er ietwat kaal 
bij blijven staan deze zomer dan weet u genoeg. 
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AVENTOER FAN IN PEAR FRYSKE KLOMPEN 
 
Wy, myn bruorke en ik, binne in pear fryske klompen. Sokke mei fan dy 
moaie pompeblêden der op. Dat dat ús lot nochris wêze  soe dat hiene 
wy nea betinke kind.  
Nei ‘t wy jieren lang tige ús bêst dien hiene, oan ’e fuotten fan ús baas 
René van Dijk en der nei ferrin fan tiid gattenyin ús soallen kamen, giene 
we yn ’e fut. We ha in protte nocht en wille mei René belibbe mar der 
weidzje we no mar net oer út, oars rint it perfoarst noch net goed mei ús 
ôf. Hoewol minder as we it de ôfrûne jierren han hawwe, kin eins ek net.  
 
It sit sa, doe’t wy oan ús âlde dei  ta wiene, kaam ús baas te wenjen yn 
Sleat oan ’e Kapelstreek, yn it hûs der’t foarhinne syn beppe Joke wenne. 
In prachtich moai plakje, wy kinne it witte  want we ha der inkele 
moannen gesellich stien te pronkjen op ’e stoepe. In oandacht dat we 
der krigen, man, dat wolle je net witte. We waarden troch kloften 
toeristen op ’e foto set en bewûndere. Us pompeblédsjes krigen der 
suver in kaam fan.  
Oant op in kweade jûn der in jongkeardel  del kaam en ús poerlilk fân’e 
stoepe skuorde. Hy hie it oer Ajax en Hearrenfean. No, mei René as baas 
wisten wy wol dat dat fuotbalklubs wiene. Wat die bliken? Hearrenfean 
hie dy deis fan Ajax wûn! Man wat fûnen wy dat in feest! We stiene te 
dûnsjen op ‘e stoepe. Mar ús gelok waard wreed ferstoard troch dy 
jongkeardel! Hy wie foar Ajax en koe gjin pompeblêd mear sjen. 
Sadwaande naam hy ús mei en goaide ús yn in hok.  
Jierren ha wy der lein. Stadichoan waarden wy stoffiger en skierder en 
nimmen seach mear nei ús om. Wy tochten dêr oant  ‘het eind der tijden’  
lizzen bliuwe te moatten…. 
Oant  wy op in moaie sinnige foarjiersjûn opskrikt waarden troch 
allerhanne drokte bûtendoar. We hearden in protte minsken praten en 
laitsjen en …… hearden wy it goed? Ja wis, de stem fan ús baaske wie 
der ek by. No jimme meie it gerêst wol witte, we stiene der te triljen fan 
gelok en de senuwen jaaiden ús troch de houten lea. Soe ien ús dan eins 
fine? Dan wiene wy befrijd ut dat tsjustere 
hok! En doe, doe’t it sintsje jûns al aardich 
sakke, kaam ús altiten warbere baaske ta 
it hok yn. Hy wie alles wat oan it oprêden 
en doe, wy wurde der noch altiten kjel fan, 
doe seach hy ús. Wat wie hy bliid! Tsjonge 
jonge! Wy ek fansels! En no binne we wer 
thús. Nee we steane net mear op ’e 
stoepe. Dêr ha wy in trauma fan oer 
hâlden. Fierder binne wy sa lokkich as wat 
hear, dat kinne jimme wol begripe!  
 



“De Stadsomroeper” Sloten, juni 2011                       47 

NIEUWS VAN DE STADSSCHUTTERIJ 
 
Het bestuur van stadsschutterij Sloten heeft de afgelopen tijd niet stil 
gezeten en weer aantal dingen georganiseerd. Zo zijn er briefjes 
rondgebracht bij de donateurs met de vraag om die gelden automatisch 
te mogen incasseren. Indien er mensen donateur willen worden kunnen 
zij zich wenden tot het bestuur. Ze zijn uiteraard van harte welkom. 
Verder zijn we erg blij met een aantal heren , dat bereid is gevonden de 
schutterij te komen versterken. De eerste optredens zijn inmiddels al 
weer achter de rug. Zo waren we in Sondel bij de opening van de 
Somdeler Bil en bij de oldtimer rally in het Hemelvaartweekend. 
 
In het zomerseizoen zijn er geschutsdemonstraties op de molenerf op 
de volgende data: 
 
15 juli                   12 augustus 
22 juli         19 augustus 
29 juli         26 augustus 
 
Zoals u gewend bent van ons, sluiten we het 
zomerseizoen na de laatste geschutsdemonstratie 
af met de jaarlijkse fakkeloptocht op de al bijna 
traditionele lichtjesvond, op 26 augustus. 
 
Voor verdere informatie over de schutterij kunt u 
terecht bij het bestuur: 
 
Klaas Koopmans          0514 850273 
Johanna van Midlum    0513 461240 
Ineke Visser              0514 785016   
 

 
 
TALMA HIEM GENOMINEERD 
Zorgcentrum van Hof en Hiem is genomineerd voor de 
Gastvrijheidszorg Award 
 
Zorgcentrum Talma Hiem in Balk is geselecteerd als een van de top 10-
instellingen die meedingen naar de Gastvrijheidszorg met Sterren 2011 
Award*, die op 9 juni wordt uitgereikt tijdens het Nationaal Congres 
Gastvrijheidszorg. ‘Natuurlijk is het spannend wie straks de winnaar 
wordt,’ zegt locatiemanager Han Holland. ‘Maar doordringen tot de top 
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tien van Nederland is al een superprestatie. Eentje waarop we met z’n 
allen ontzettend trots zijn!’ 
 
Prachtige erkenning 
Nominaties zijn zeker niet onbekend voor Zorggroep Hof en Hiem. 
Regelmatig valt de organisatie voor seniorenzorg in de prijzen. Vorig jaar 
zomer stond zorgcentrum Talma Hiem in de top drie van de LNV 
Smaakprijs, een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit om zorginstellingen te stimuleren tot het serveren van 
gezonde, verse kwaliteitsmaaltijden in een prettige ambiance. Evengoed 
is de nominatie in de top tien voor Gastvrijheidszorg met Sterren Award 
in de categorie Verpleging en Verzorging een welkome beloning voor 
enthousiaste inzet.  
‘Dit is een prachtige erkenning voor al onze medewerkers en 
vrijwilligers,’ vindt locatiemanager Han Holland. ‘Het is een feit dat 
gastvrijheidzorg verweven is in het totale organisatiebeleid. Maar de 
belangrijkste schakel zijn de mensen die deze uitgangsgedachte in 
praktijk brengen. En kennelijk is die boodschap goed overgekomen bij de 
‘auditors’ die begin dit jaar in ons zorgcentrum op bezoek zijn geweest.’ 
 
Succesvol restaurant 
De officiële auditie bestond uit een gesprek met directeur en 
locatiemanager, een ontmoeting met de cliëntenraad, een ronde door het 
zorgcentrum en een gesprekje met een aantal bewoners. En om ook 
letterlijk de sfeer te proeven, bleven de beoordelaars eten in het 
restaurant van Talma Hiem.  
‘Zo konden ze meteen het succes van ons inlooprestaurant zien,’ vertelt 
Han Holland  
enthousiast. ‘De helft van onze bewoners komt in het restaurant eten en 
ook een vrij hecht groepje van zo’n tien, vijftien senioren van buiten het 
zorgcentrum. Iedere dag worden er in onze keuken 250 maaltijden 
bereid. Zo’n 100 voor intern en ook nog eens 150 die als  
Tafeltje Dekje-maaltijden door vrijwilligers worden rondgebracht.’ 
 
Juryrapport 
Pas op 9 juni, tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg, krijgt Han 
Holland inzage in het juryrapport. ‘Tot die tijd blijft het gissen waarom 
wij genomineerd zijn. Ik denk zeker dat ook de uitstekende resultaten 
van het cliënttevredenheidsonderzoek hieraan hebben bijgedragen. Net 
zoals de doeltreffende wijze waarop wij het verbeterpunt van vorig jaar 
hebben aangepakt. Op alle werkdagen is er nu in Talma Hiem van 17 tot 
21 uur nu een vrijwilliger die onze bewoners en hun bezoekers bedient in 
het restaurant en – bij mooi weer – ook op het terras. Koffie en thee zijn 
gratis en verder serveren we alcoholische drankjes, frisdrank, appeltaart 
met slagroom en in de zomer ook nog ijs.’ 
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Collegialiteit 
Zodra het bericht van de nominatie voor de Gastvrijheidszorg Award 
binnen was, maakte Han Holland dit bekend in het zorgcentrum. ‘Ik wil 
graag al onze medewerkers en vrijwilligers laten delen in de 
feestvreugde. Friezen zijn over het algemeen nogal nuchtere mensen, die 
springen niet meteen een gat in de lucht. Maar achter de nuchterheid zie 
ik hun ogen glimmen. Want reken maar dat we met z’n allen blij zijn met 
dit resultaat,’ meldt de locatiemanager, die zelf ook stevig met beide 
benen op de grond blijft staan.  
“Ik vraag me zelfs soms af waarom speciaal Talma Hiem is uitgekozen 
voor de nominatie, want gastvrijheidszorg is de leidraad bij alle locaties 
van Hof en Hiem. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben hiervoor een 
speciale opleiding voor gevolgd, verzorgd door het Instituut Service 
Management van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden.’ 
De bloemen en felicitaties die de locatiemanager in Balk inmiddels heeft 
ontvangen vanuit de andere zorgcentra van Hof en Hiem maakt wel 
duidelijk dat zijn collega’s hem dit succes van harte gunnen.  
‘Collegialiteit bepaalt mede de uitstekende sfeer van teamgeest en 
saamhorigheid in onze organisatie. Ik weet zeker dat dit mede heeft 
bijgedragen aan onze nominatie,’ laat Holland zijn collega’s graag delen 
in de eer. 
 
Uitstekende basis 
Op donderdag 9 juni gaat er een afvaardiging van Hof en Hiem naar het 
Nationaal Congres Gastvrijheidszorg in Ede. Directeur, locatiemanager en 
een ‘dwarsdoorsnede’ vanuit de organisatie. “Zo kunnen we met z’n allen 
genieten van het succes. Want dat hebben we nu al, met deze 
nominatie,” vindt Han Holland. “Het kan alleen nog maar mooier worden, 
maar de top tien notering is al een uitstekende basis om te blijven 
groeien en verbeteren.” 
 
* Gastvrijheidszorg met Sterren is een initiatief van LOC 
Zeggenschap in Zorg, Koksgilde Nederland en uitgeverij B+B 
Vakmedianet 
 
 
Meer informatie via:    
Zorgcentrum Talma Hiem        Zorggroep Hof en Hiem 
Locatiemanager Han Holland   Postbus 244, 8500 AE Joure 
Talma Park 1, 8561 DD  Balk   Tel.: 0513 – 43 30 30 
Tel.: 0514 - 60 88 00    E-mail: info @hofenhiem.nl 
E-mail: talmahiem@hofenhiem.nl 
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GAASTERLAND PROMOTION-NIEUWS 
 

 
Bezoekerscentrum Mar en Klif, 
waarvan het toeristisch 
informatiepunt Gaasterland 
Promotion een onderdeel is, is 

(bijna) altijd in beweging. Ieder kwartaal zijn er wel nieuwe 
ontwikkelingen. Op dit moment  wordt er o.a. hard gewerkt aan een 
nieuwe toeristische website voor G.P. en ook de VVV-licentie is in 
aantocht. Onlangs werd dit gepresenteerd op de ondernemersavond in 
samenwerking met de gemeente Gaasterlân-Sleat, in partijerie De 
Mallemok. Deze avond stond onder leiding van de heer Henk Brouwer, 
voorzitter van de stichting bezoekerscentrum Zuidwest Friesland. Deze 
avond werd zeer goed bezocht door de ondernemers van de toeristische 
sector. Ook  waren er vele gasten aanwezig, die gerelateerd waren aan 
de watersport, want het project: “Met de boot naar het bos” werd 
gepresenteerd door projectleider Pieter de Haas, ambtenaar van de 
gemeente Gaasterlân-Sleat.  
 
Water is ook het element dat centraal staat in de foto-expositie: 
“Zee(ver)wering”. De foto’s laten de oude verweerde zeekering zien 
langs de Kliffenkust nabij Oudemirdum. Ook hangen er prachtige foto’s 
van Friese paarden en wordt de film: “Horseplay” doorlopend gedraaid. 
Deze film is opgenomen in de weilanden rondom Hemelum. De film en de 
expositie zijn samengesteld door Henk Schalken en Ruth Meyer. De 
expositie is het gehele seizoen nog te bezichtigen. 
Op woensdag 4 mei jl. werd aan bovengenoemde 
expositie en film  aandacht geschonken in het 
programma K-rûte van Omrop Fryslân t.v. Dit is een 
programma over kunst en cultuur.  
 
In mei hebben we weer meegedaan aan: Meimaand – 
Fietsmaand, een landelijke fietsactie van: Lekker weg 
in Nederland. Onze organisatie presenteerde dè 
nieuwste klokkenstoelfietsroute, welke door de nieuw 
te vormen gemeente De Friese Meren ging. De route 
was verkrijgbaar bij onze collega’s van de 
agentschappen in Balk en Sloten, maar ook    bij de 
VVV Joure en het toeristisch informatiepunt van 
Lemmer.  
 
Mocht u van plan zijn om de expositie te bezoeken, dan zou u er een 
leuk fietstochtje aan vast kunnen knopen, middels een ‘luistertocht’.  
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U  huurt bij agentschap museum Stedhûs Sleat een pick-up en al 
fietsend hoort u :  
 
Het rijke verleden van Gaasterlân-Sleat. 
 
U kunt kiezen uit diverse routes. De pick-up is een klein metalen staafje 
van plm. 15 cm. lang. Dit systeem is eigenlijk veel handiger en juist 
daardoor leuker dan al die papieren routebeschrijvingen, waarbij de 
leesbril weer uit de tas moet, terwijl je juist net de zonnebril opgezet 
hebt.  
De pick-up vertelt u een verhaal en wijst u de weg, waar de tocht langs 
gaat!  
De routes zijn beslist niet alleen voor de toerist, want u wilt als (nieuwe) 
inwoner van Sloten toch ook wel eens weten hoe het de beroemde 
vestingbouwer Menno Baron van Coehoorn verging op slot Meerenstein 
in Wijckel?    
 
Het enige wat u/jij nodig hebt voor een leuke luistertocht is: 

 een fiets; 
 een pick-up, te huur bij museum Stedhûs Sleat te Sloten of bij 

informatiecentrum Mar en Klif te Oudemirdum; 
 èn een paar vrije uurtjes; 
 de luistertochten zijn beschikbaar t/m 31 oktober; 

Tenslotte wordt er een borg gevraagd en legitimatie is verplicht, maar de 
borg krijgt u uiteraard aan het eind van de (mid)dag weer terug.  
 
Voor meer informatie over ons toeristisch informatiepunt zie onze 
website  www.gaasterlandpromotion.nl  
Hierop staat bv. ook een evenementenkalender. Wilt u dat de 
evenementen van de school, de feestcommissie, het muziekkorps, het 
koor, de diverse sportverenigingen enz. voortaan er ook op staan, geef 
het zo spoedig mogelijk door via de mail info@gaasterlandpromotion.nl    
Hoe meer mensen uw activiteit lezen, des te meer publiek er komt  
kijken of luisteren. Ieder weekend worden deze evenementen ook 
vermeld via ons  team op radio Gasterlân! 
 
Ons bezoekadres is: De Brink 4, 8567 JD Oudemirdum 
Openingstijden: ma. t/m za. van 10.00-17.00 uur,  

zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur 
www.gaasterlandpromotion.nl of www.marenklif.nl  
En het allerlaatste nieuwtje is dat we nu ook te volgen zijn via 
www.twitter.com/gaasterlandtip  
 
Namens het team van Gaasterland Promotion,  
Klaartje Lubach 
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YNSTJOERD/INGEZONDEN 
 
Frysk skriuwen leare? 
Dat kin by de Afûk! By de begjinnerskursus, leargong A, giet it om de 
stavering en it skriuwen fan ienfâldige teksten. Wa’t mear fan de Fryske 
taal, de skiednis en de literatuer witte wol, kin fierder mei leargong B en 
C of – NIJ yn it oanbod – de leargong A+. De measte kursussen duorje in 
hiel winterskoft mar der binne ek hiel nijsgjirrige koarte 
(skriuw)kursussen. Jo wolle fuortendaliks oan ‘e slach? Dan is online 
Frysk learen op www.edufrysk.nl wat foar jo. Mear ynformaasje fine jo 
op www.afuk.nl of yn ús kursusfolder dy’t jo telefoanysk by ús 
oanfreegje kinne, 058-2343079. 
No 10% koarting op it kursusjild by oanmelding foar 1 july 2011! 
 
Fries leren verstaan, lezen 
en/of spreken? 
Bij de Afûk vindt u altijd een 
cursus die bij u past: thuis online 
of in groepsverband bij u in de 
buurt. Voor de beginners is er de 
cursus Fries verstaan en lezen. 
Heeft u die cursus al gevolgd of 
beheerst u die vaardigheden al 
goed, dan kunt u verder met de 
cursus Fries spreken. Wilt u het Fries in korte tijd leren verstaan èn lezen 
èn spreken dan kunt u overwegen een intensieve cursus te volgen. U wilt 
meteen aan de slag? Dan is online Fries leren op www.edufrysk.nl iets 
voor u. Meer informatie over ons cursusaanbod vindt u op www.afuk.nl 
of in onze cursusfolder die u telefonisch bij ons op kunt vragen, tel. 058-
2343070. 
Nu 10% korting op het cursusgeld bij aanmelding voor 1 juli 2010! 
 
In kursus Frysk fan de Afûk: altyd tichtby! 

 
 
OPBRENGST COLLECTES 
 

Opbrengst  collecte Anjerfonds  € 292,45 
Opbrengst  collecte Epilepsiefonds  € 313,50 
Opbrengst  collecte Astmafonds  € 312,04  
 
Collectanten en gevers hartelijk bedankt voor uw inzet en uw 
bijdrage. 
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PLATTELÂNSPROJEKTEN HELPT U OP WEG 
 
Kom met initiatieven voor het Friese platteland 
Hebt u goede ideeën voor de ontwikkeling van het Friese 
platteland? Samen met u wil de provincie Fryslân werken aan de 
kwaliteit en de leefbaarheid op het platteland. 
 
Daarom steekt de provincie geld in projecten die te maken hebben met 
landbouw, recreatie en toerisme, landschap, archeologie en 
sociaaleconomische vitaliteit van het platteland. Plattelânsprojekten is 
een afdeling van de provincie Fryslân en staat voor de gebiedsgerichte 
aanpak in Fryslân. Daarvoor zijn er vijf projectbureaus verdeeld over 
Fryslân waar u terecht kunt voor hulp en advies. Eén daarvan staat in 
Zuidwest Fryslân, aan de Raadhuisstraat in Balk.  
 
Mensen, middelen en mogelijkheden 
Bij de medewerkers van de bureaus kunt u terecht voor hulp bij en 
advies over de opzet en haalbaarheid van uw projectidee. De 
medewerkers kijken met u naar de kwaliteit van de inhoud van het plan 
en of zij een bijdrage hieraan kunnen leveren. Dit kan door bijvoorbeeld 
koppelingen te leggen met andere initiatieven, mensen of groepen. Op 
basis van een goed afgestemd plan wordt er gekeken naar de 
subsidiemogelijkheden. Zo brengt Plattelânsprojekten mensen, middelen 
en mogelijkheden bij elkaar. 
 
Subsidie aanvragen 
U kunt subsidie aanvragen voor plannen op allerlei gebied, zoals natuur, 
cultuur & landschap, toerisme & recreatie, leefbaarheid, enzovoort. U 
dient uw subsidieaanvraag in tijdens een aanvraagronde voor subsidie; 
dit wordt een tender genoemd. De huidige tender loopt van 1 maart tot 
en met 29 april. De daaropvolgende tender loopt van 1 juni tot en met 
30 september 17.00 uur. 
Dien uw subsidieaanvraag tijdig in, zodat er nog voldoende tijd is om de 
aanvraag goed in behandeling te kunnen nemen. 
Uitgebreide informatie over de subsidieregeling vindt u op 
www.fryslan.nl/pmjp. Kijk ook op www.plattelansprojekten.nl voor meer 
informatie. Of neem contact op met het projectbureau in Balk, tel.  
0514 – 532141. Wij verwelkomen u graag om u op weg te helpen met 
uw initiatief. 
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OAN DE DOARPEN EN STÊDEN FAN FRYSLÂN, 
 
Tusken 16 septimber en 16 oktober organisearje de Stichting It Fryske 
Boek en Tresoar de Moanne fan it Fryske boek 2011. Ien fan de aksjes 
dy’t wy graach realisearje wolle is it oanbieden fan in Mobile App. dy’t 
fergees downloaden wurde kin op de i-phone en smartphone.  
 
It doel is om by dizze aksje de hiele provinsje te belûken.  
Jim is grif it boek bekend fan Peter Karstkarel: 419 x Friesland .  
 
Wy ha yn ‘e holle om oan al dy 419 doarpen in gedicht te keppeljen. Dat 
kin in Frysk, Stellingwerfsk, Bildtsk of in gedicht yn it Stedsfrysk wêze.  
 
Foar dit projekt wolle wy graach jim meiwurking freegje.  
Ha jim sels in gedicht skreaun oer ien of mear fan dy plakken? Wolle jim 
dat/dy gedicht(en) dan (rjochtenfrij) oan ús beskikber stelle? Of miskien 
kinne jim ús tips jaan oer fersen fan oaren? Miskien kinne jim in oprop 
dwaan yn jim doarp/stêd fia doarpskrante/stedsblêd of webside? 
 
Wy sykje om koarte, moaie, mar tagelyk tagonklike gedichten.  
 
As jim eigen wurk beskikber stelle is it mooglik it sels yn te sprekken, 
mar wy kinne dêr ek geskikte foardragers foar freegje.  
 
 
 
Graach jim reaksje, 
leafst foar 1 july.  
Alfêst tige tank foar de 
meiwurking.  
 
   
Mei freonlike groetnis,  
Neeltje van der Weide, 
en   
Theo Kuipers, Tresoar  
Janny Bottema, 
Stichting It Fryske Boek 
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 SIMMER 
 
Topdrokte op de measte autodiken, 
as f  
Der binne dan wer hiele kloften minsken 
yn de fek ûnderweis. 
 
It selde byld wurdt sichtber op it wetter, 
al is d  
Der wachtet lykwols by in inkle br  
op drokke dagen soms in hiele float. 
 
It liket feestlik al dy bûnte seilen 
fan plankjesilers hingjend op’e wyn. 
D  
meast blinkend wyt, foaral by sinneskyn. 
 
Ek is ’t de tiid dat fiere kimen winke 
en alle grinzen falle efkes wei. 
In protte minsken gean nei oare oarden 
en brekke mei de sleur fan eltse dei. 
 
Elts jier opnij bliuwt it yn stilte hoopjen 
op gaadlik waar en leafst in kleare loft, 
want dan is eins de simmer al heal slagge 
en bliuwt it sûnder mear in prachtich skoft. 
 
Jan Folmer 
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Hjir boppe in foto dy ’t ek al wer ta skiednis wurden is. De winkel fan 
Makke Poepjes. Mannich Sleattemer hat der ynkeapen dien foar 
Sinteklaas kadootsjes, foar kopkes, pantsjes as soksawat. Ek foar de 
toerist hie Makke in protte te keap. It is al in pear jier net mear in 
winkel. Dy is no in wenning wurden. Tinke jo ek wol ris mei 
weemoedigens oan dy tiid werom? 
 
De uitgave van ‘De Stadsomroeper’ geschiedt onder verantwoordelijk- 
heid van de redactie. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van 
de rubrieken: Fan de redaksje, Hjir en Hjoed, Pakes’ Sleattemer Ferline, 
Sleat Eartiids en Hjoed-de-dei en Bedrijvigheidjes. 

Artikelen op naam vallen niet onder de verantwoordelijk- 
heid van de redactie. De inhoud van de artikelen die buiten 
de verantwoordelijkheid van de redactie vallen, geeft niet 
noodzakelijkerwijs de mening van de redactie weer. Ook 
eventuele copyrights van derden vallen buiten de 
verantwoordelijkheden van de redactie. De redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te 
weigeren of te redigeren. Aanhaling uit en overname van 
artikelen is toegestaan, mits vooraf toestemming van de    

                  redactie is verkregen. 


