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FAN DE REDAKSJE

En dan is der samar wer in jier foarby. Op it momint as ik dit skriuw, ha 
we it earste lytse winterke mei wat snie en glêde diken al efter de rêch. 
Sinteklaas is al wer fuort en  elkenien  is al drok dwaande mei de 
kommende krystttiid.   
Desimber is ek altyd de moanne fan it weromsjen en de listjes. De top 
2000, de Fryske top 100, it bêst ferkochte boek as film ensfh. 

Ek wy ha yn dit desimber nûmer wer jieroersichten fan û. o. de brêge en 
de ‘Grutte Tsjerke’. Fansels meie de lytse, nije Sleattemers hjirby ek net 
ûntbrekke. Ek alle minsken dy’t ferstoarn binne yn Sleat en om utens 
wurde noch in kear neamd. 
Fierder krige de redaksje in prachtich krystferhaal tastjoerd en binne der 
ferhalen oer Sleat eartiids. 

Oft de ‘Stadsherberg’ in ‘bedrijfsverzamelgebouw’ wurdt, is noch maar de 
fraach. Yn elts gefal is der al wer in nij winkeltsje bykommen yn de 
Dubbelstraat.
Dan is der noch in nij ‘yn petear mei’ en fansels de fêste rubriken ’ Klik!’ 
en ‘Door het sleutelgaatje gehoord’. Genôch te lezen ûnder de krystbeam 
tochten we. Wy fan de redaksje en de meiwurkers, ha ús bêst wer dien 
en winskje alle lêzers;            HB 

 Noflike krystdagen en in lokkich en sûn 2013 
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HJIR EN HJOED

Berne:
15 okt. Nicole Mathilda Johanna, famke fan Bertus en 
Minke Bergsma,  Burg. G.Haitsma Mulierstraat 18  
24 okt. Wisse Sicco, jonkje fan Monique en Sipco 
Reekers, Dubbelstraat 208 
2 nov. Nick, jonkje fan Menno fan Grootheest en Sjoukje 
Oenema, Bolwerk ZZ 80  

Om utens: 
21 sept. Danique Gelyne, famke fan David Leffertstra en 
Jildou van der Weij, Oudega GS 
28 okt. Esmée famke fan Mathijs fan der Molen en  

                      Renske Muizelaar, Langwar. 
Sa lang troud:
30 okt. 25 jier, Willem & Lidwina van der Goot-Mous, Dubbelstraat 188  

Stoarn om utens:
2 okt. Evertje Hornstra-Stroband, De Jouwer, 97 jier 
3 okt. Rintje Ritsma, De Lemmer 104 jier   

Ferhuze yn 'e stêd
Marije Visser nei Schoolstraat 167 
Gert Wiebe Punter nei Wijckelerweg 182 
Pieter van der Heiden en Welmoed Tempelman nei 
Wijckelerweg 168b (tydlik) 
Gerben van de Beek nei Bolwerk ZZ 70 

Ofreizge:
Tom Kusters, nei Jirnsum 
Douwtje Risselada-Spoelstra nei St.Nyk 

Hawwe jo ynformaasje dy ’t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, jou 
dy dan efkes troch oan de redaksje. Allinnich op dy wize slagje wy deryn om 
de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy ’t Sleat oanbelangje. 
Bern dy ’t om utens berne wurde, sille yn dizze rubryk pleatst wurde as dat 
efkes troch de âlders (of pake en beppe) trochjûn wurdt of troch bygelyks in 
bertekaartsje te stjoeren.  

‘KERST KIJKEN’ IN R.K. KERK

Tweede kerstdag 26 december 2012 kunt u kerstkribbe 
en knikkende engel kijken in de R.K. Fredericus kerk te 
Sleat. Welkom van 12:00 – 16:00 uur. Oant sjen! 
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IN MEMORIAM TINE STEGENGA-DIJKSTRA

Trijntje Dijkstra werd geboren op 6 april 1918 in Idskenhuizen als oudste 
dochter in het gezin van Lammert Dijkstra en Trijntje Piek, dat uit negen 
kinderen bestond. 
Het oudste meisje betekende al snel veel verantwoordelijkheid op haar 
jonge schouders. 
Het waren geen gemakkelijke tijden waarin het gezin Dijkstra opgroeide. 
Elke cent moest enkele keren worden omgedraaid voordat deze kon 
worden uitgegeven. 
De meeste kinderen gingen al jong de deur uit om te werken, zodat er 
thuis minder monden behoefden te worden gevoed. Tine kreeg werk bij 
een domineesgezin in Franeker, waar ze iedere maandag op de fiets naar 
toe ging en in het weekend weer in Idskenhuizen terugkeerde. 
Gemakkelijk had ze het daar niet. Na een jaar hield ze het daar voor 
gezien. Ook werkte ze bij bakkerij De Jong in Idskenhuizen. Daar vond 
ze wel het plezier in haar werk. 

Op 23 maart 1945 trouwde ze met Tjalling Stegenga uit Nijemirdum. Na 
op ‘e Noed gewoond te hebben, vertrok het gezin naar Sloten. In een 
tijdsbestek van tien jaar kregen Tjalling en Tine acht kinderen. 
Gerben en Rimke stierven al op zeer jonge leeftijd. Dit moet een zware 
wissel op het gezin Stegenga hebben getrokken. Tine zou later verklaren 
dat haar geloof in God hen staande heeft weten te houden in deze zeer 
moeilijke tijden. 
In 1987 overleed haar man Tjalling. Toch ging Tine niet bij de pakken 
neer zitten en pakte de draad van het leven weer op. 
Ook het overlijden van zorgenkind Lammert in 1996, waaraan ze een 
groot deel van haar leven zoveel zorg had besteed, heeft haar veel 
verdriet gedaan. 
Door haar sterke wilskracht en doorzettingsvermogen ging ze niet in de 
put zitten. Ook haar jarenlange bijzondere vriendschap met Akke 
Lasterie-de Jong uit Huizen had een positieve invloed op haar altijd 
belangstellende levenshouding. 

Na haar vertrek in 2002 uit Sloten, beleefde ze nog ruim 
tien mooie jaren in de Scharlijen in St. Nyk. 

In het bijzijn van haar kinderen, overleed ze op 94-jarige 
leeftijd 16 september jl., in volle geloofsverwachting.  
Na de dankdienst over haar leven op donderdag 20 
september in de Grutte Tsjerke, werd haar lichaam ter 
ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats te Sloten. 

Gerben Stegenga 
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IN MEMORIAM 2012

Het afgelopen jaar waren er in onze gemeenschap en buiten onze 
stadsgrenzen ook mensen die met, pijn, verdriet en afscheid nemen 
werden geconfronteerd. Dierbare geliefden ontvielen hen en ook ons na 
een langdurig lijden, kort ziek zijn, of heel plotseling. Omdat zij allen een 
eigen plekje in ons hart en in ons stadje innamen, ieder op zijn of haar 
eigen wijze, willen wij hen in het decembernummer van “De 
Stadsomroeper” met het noemen van hun namen, gedenken. 

Overleden ‘yn de stêd’:
01 maart, Eildert Jacob Deen, Spanjaardsdijk 26, 65 jaar 
19 maart, Hendrik Pander, Breedstraat 164, 81 jaar 
12 september, Albert van der Goot, Dubbelstraat 192, 71 jaar 

Overleden ‘om utens’:
15 oktober 2011, Jan Jacob van Tromp Boomsma, Sneek, 73 jaar 
07 januari, Dieuke Kouwenhoven, Balk, 82 jaar 
12 februari, Ed Bouman, Sneek, 49 jaar 
06 april, Jane Visser, Oudemirdum, 82 jaar 
30 april, Jan Folmer, Balk, 88 jaar 
11 juni, Harry Alting, Swifterbant, 62 jaar 
11 juni, Andries Kuperus, Berkel en Rodenrijs, 
81 jaar 
08 augustus, Hans Kunst, Lemmer, 79 jaar 
18 augustus, Trijntje Alting-Noordveld, Balk, 88 jaar 
16 september, Tine Stegenga- Dijkstra, St. Nicolaasga, 94 jaar 
28 september, Evertje Hornstra-Stroband, Joure, 97 jaar 

KOPIJ INZENDEN.

Voor iedere uitgave kijken we van de redactie altijd uit naar uw 
onmisbare kopij. 
Zonder uw kopij immers geen Stadsomroeper. Deze komt veelal digitaal, 
dus per email, binnen. Helaas wordt dit soms niet naar het juiste mail 
adres gestuurd. 
Ter verduidelijking: 
Ingezonden kopij en ook beantwoorden van email gelieve uitsluitend 
naar het enige juiste e-mailadres: info@destadsomroeper.nl te sturen.  

Graag willen wij u dank zeggen voor uw medewerking.

P.A.
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DE ENGELTJES EN BENGELTJES VAN 2012

Dewi v.d. Waard 

    Nynke (l)  en Jildou v.d. Brink                                                                                          

                                      Nicole Bergsma          
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Lucas Tromp 

Nick van Grootheest 

 Wisse Sicco Reekers 

Er is geen foto ontvangen van Linde van Dijk. 
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CLUB SLEAT
Geen zin om altijd alleen te zitten? Liever samen een spelletje doen, 
knutselen, handwerken of gewoon een praatje maken met een bakje 
koffie? 
U bent elke dinsdag- en woensdagmiddag vanaf 13:30 uur van harte 
welkom aan de Kapelstreek 223 (Naast pension Stedswâl) te Sleat.  
Loop gerust eens binnen! 
                                              
Hanny van der Werf. Tel 0514 531402 

DE JEUGDFOTO.

Deze keer was het blijkbaar niet moeilijk raden naar de oplossing wie het 
meisje op de foto was. Er kwamen vele goede oplossingen binnen. Als de 
cryptische omschrijving goed werd opgelost, kwam je uit bij Arendje 
Alting-van Dijk uit de Menno van Coehoornstraat. ‘Dijk van een vrouw’ 
stond natuurlijk voor haar meisjesachternaam en van zowel de warme 
als de koude kant duidde op haar verkoop van patat en ijs in de snackbar 
eertijds. Verderop in deze editie leest u haar ‘yn petear mei’.   

De fles Stadsomroeperwijn werd gewonnen door Teatske Veen–Stegenga 
uit Nijemirdum. Van harte gefeliciteerd. 
Alle inzenders bedankt voor het insturen van oplossingen. Uiteraard 
rekenen we weer op een oplossing van u bij de volgende jeugdfoto 
waarvan de cryptische omschrijving 
luidt als volgt:

Hoewel ze al een respectabele 
leeftijd heeft bereikt, 
bakt ze nog steeds de prachtigste 
taarten.

Deze doen qua kwaliteit beslist 
niet onder 
voor een exemplaar van een 
gelijknamige bakkerij 
uit eens ons naburig vissersdorp. 

Als u denkt te weten wie dit meisje dat 
zo lief met de bal speelt op de foto is, 
kunt u de oplossing sturen naar 
info@destadsomroeper.nl of naar 
Redactie Stadsomroeper, Dubbelstraat 
129, 8556 XE Sloten. 
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YN PETEAR MEI ARENDJE ALTING -VAN DIJK 

‘Tegenwoordig bewaar ik mijn energie voor 
zaken die ik nu heel belangrijk vind’ 

In de vorige Stadsomroeper stond ze met 
prachtige strik in het haar en een pop op de 
arm. Van poppen hield ze niet maar wel van het 
verzorgen van (klein) kinderen. Haar ouders 
begonnen de eerste Snackbar van Sleat. Een 
handeltje dat ze overnamen van Jan Poepjes.  
In 1975 namen Arendje en echtgenoot Dicky de zaak op hun 
beurt weer over van Arendjes ouders. 
Haar droom, werken in de kraamverzorging, is niet uitgekomen. 
Haar andere droom wel; een warm en liefdevol leven met man en 
(klein) kinderen. Ze kijkt met veel plezier terug op haar jeugd. Ze 
had zich wel voorgenomen om in een opzicht niet op haar ouders 
te lijken: ze wilde meer knuffelen. ‘Vooral met haar jongens. Dan 
leren jongens hun gevoelens te uiten en dat is zo belangrijk.’ Wat 
ze wel overnam, waren belangrijke waarden als eerlijkheid en 
belangstelling voor anderen. Een gesprek met een bewogen en 
warme vrouw. 

Arendje komt uit een hard werkend gezin met vier dochters. Haar 
ouders waren Iebe van Dijk en Trijntje Deinum. De laatste heb ik 
(HdH) leren kennen uit het boek ‘ Monuminten fan fleis en 
bloed’(verhaal 19) Haar zussen zijn Tiete, Henny en Anke. 
Arendje is de jongste in het gezin. 

Over haar jeugd: 
Arendje: ‘Ik ben op ‘de Hoeke’ (Dubbelstraat 214, 
red.) geboren en ik scheel tien jaar in leeftijd met mijn 
oudste zuster Tiete. Vroeger trok ik veel op met Anke, 
mijn zuster die boven me kwam. Het was een gezellig 
gezin, met een warme lieve moeder. Mijn vader had 
veel humor, maar zijn wil was wel wet. Als er 
bijvoorbeeld een stukje vlees over was, kwam dat heit 
toe. Omdat hij zo hard werkte. Dan dacht ik wel eens: 
en mem dan? Mijn ouders werkten beide hard. Mijn 
vader werkte als postbode en op de fabriek. Daarnaast 
zijn ze begonnen met de snackbar. Dat begon eerst 
met de verkoop van ijsjes. Later kwam daar de 
verkoop van patat, kroketten en bamischijven bij. Ze 
maakten alles zelf. Us heit haalde de bintjes uit de 
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polder. Us mem skylde de ierpels en ús heit bakte de patat yn in spesjale 
bak. Letter kocht ús heit in skrabmasine. Iedereen werkte mee. Wij 
hebben al vroeg geleerd om nooit met lege handen te lopen.  
Onze uitjes? Wij gingen twee keer per jaar naar Sneek om nieuwe 
kleding te kopen. Dan aten we een worst bij de HEMA. Dat was ons uitje. 
Onze ouders waren er altijd voor ons. Een warm gezin zo kan ik het me 
herinneren. Op zondag was de snackbar gesloten. Mijn ouders waren 
Nederlands Hervormd en op zondag ging je naar de kerk. 
Veel speelde ik buiten met vriendinnetjes als Thea de Jong, Jeltsje 
Dijkstra en Marjan Hogeterp. Knikkeren, hutten en tenten maken van 
oude kleden. Wij fietsten veel en in de winter gingen we natuurlijk 
schaatsen. Arendje zucht nog bij de herinnering: ‘Schaatsen kon ik niet, 
de laatste keer dat ik dat gedaan 
heb was destijds met buurvrouw 
Corrie Leffertstra. Wij probeerden 
het nogmaals op een avond. De 
volgende dag werd ik bestraffend 
toegesproken door Omke Minne 
(van Dijk, voormalig slager, red.). 
Dat ik maar niet meer moest gaan 
schaatsen want ik was een 
aanfluiting voor de stad en de van 
Dijkjes. Veel leden van de familie 
van Dijk staan bekend om hun 
schaatstalent maar daar hoor ik 
dus niet bij.’ 

‘Wij speelden ook veel thuis. Vooral met Henny hebben we vroeger veel 
beleefd. Henny was ook ‘de jongen’ in ons gezin. Zo heeft zij me vaak 
wijs gemaakt dat ik niet uit mijn moeder was geboren maar op de 
fabriek was gemaakt. Ze schiet in de lach als Henny ter sprake komt. 
‘Henny had ook kwajongens streken. Ze pikte wel eens de boot van onze 
ouders. Toen kwam ze eens op het Slotermeer stil te liggen omdat er 
geen benzine meer in de motor zat. Mijn vader genoot daarvan en kon 
nooit lang boos blijven als zij iets had uitgehaald. 
Heel jong was ik ook al tante. Toen ik tien jaar werd, is mijn eerste 
nichtje geboren en daar liep ik apetrots mee door de stad. Wij wandelden 
ook veel met andere kinderen. De moeders vonden dat prachtig; dan 
konden ze iets voor zichzelf doen. Ze gaat staan en zegt: Wij sjouwden 
wat af met die kinderen. In de wagen, uit de wagen. Het was een leuk 
spelletje, maar ik heb mijn kinderen nooit toevertrouwd aan andere 
kinderen nooit want ik wist wat er allemaal kon gebeuren. Als jong 
meisje was ik ook wel schichtig en verlegen. ‘k Stond niet echt vooraan 
als er iets moest gebeuren maar schakelde graag andere mensen voor 
me in. Anke ging destijds al naar de lagere school en ik nog naar de 



“De Stadsomroeper” Sloten, december 2012                       11

kleuterschool. Die begon iets vroeger dan de lagere school. Dan kreeg ik 
het wel voor elkaar dat Anke met mij meeging. Ja, een mooie tijd 
hadden we als kind. Doordat er steeds meer toeristen naar Sloten 
kwamen, kregen wij het thuis ook steeds beter en ruimer. Sleat is foar 
lytse bern in moai plak om te wenjen.’ 

Na de lagere school? 
Arendje: ‘Natuurlijk ging ik naar de huishoudschool in Balk. Meisjes in 
mijn omgeving leerden niet door. Heel graag had ik kraamverzorgster 
willen worden maar door rugklachten kon deze droom niet doorgaan. 
Prachtig leek mij dat om vrouwen in hun kraamtijd bij te staan en de 
verzorging van pasgeborene op me te nemen. Op de huishoudschool 
hebben wij ook een prachtige tijd gehad. Ik kreeg Dinie Folmer er als 
een nieuwe vriendin bij. Mijn eerste indruk over haar was negatief maar 
hier heb ik van geleerd dat je eerste indruk niet altijd klopt want het was 
een leuke meid en wij hebben erg veel plezier gehad. Wij mochten op de 
huishoudschool het dorp niet in. Wij moesten op het schoolplein ‘ús bôle 
op ite’. Volgens de leraren wist je maar nooit wat er met de jongens van 
de landbouwschool kon gebeuren. Wij trokken ons daar niets van aan en 
waren regelmatig in het dorp te vinden. Door juffrouw Houtsma ben ik 
ook regelmatig de klas uitgestuurd. Als je iets fout doet, moet je er zelf 
voor boeten. Geen gezeur of een ander de schuld geven maar eerlijk je 
eigen fouten onder ogen zien. Van fouten die ik maakte, heb ik wel 
geleerd.  
Pas veertien jaar was ik, toen ik voor het eerst met Dicky (Alting, red.) 
scharrelde. Wel jong, maar vanaf het begin voelde het goed. Ik vond (en 
vind dat nog steeds) het een prachtige man. Eerst wilde ik met Geert 
Bakker trouwen omdat die dierenarts wilde worden. Dat leek mij ook wel 
wat, vrouw van de dierenarts zijn. Maar de chemie was er niet en dus 
werd het niets. Wij trokken met een grote groep op en hadden in die tijd 
veel plezier. Naar de film of een optreden van een band of zanger. Dat 
waren onze uitjes. Na de huishoudschool ben ik gaan werken voor 
Douwe Egberts. Maar daar voelde ik me niet thuis en ben daarna als 
verkoopster in de A & O winkel aan de slag gegaan. Daar kreeg ik het in 
mijn rug en moest een half jaar in het gips lopen. Met als gevolg dat ik 
niet zo lang kon staan. Daarna ben ik gaan werken bij Woudsend 
Verzekeringen. Maar administratief werk was niet echt mijn ding 
Het liefst werk ik met mensen en niet met papieren.  

Vervolgens zijn Dicky en ik getrouwd en al snel is André geboren. Wij 
kwamen te wonen achter bij Albert de Vries aan de Voorstreek. Dicky 
kwam te werken bij de Rabobank. Het is door Dicky gekomen dat wij 
langzamerhand in de snackbar terecht kwamen. Tiny en Harry zijn hier 
geboren. Dicky vond het prachtig werk. Wij hebben de snackbar in 1975 
overgenomen van onze ouders. Zij kwamen aan de Varleane te wonen en 
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later in het van der Walhuis. Dicky werkte door de week bij de bank en in 
de weekenden in de snackbar. Van Pasen tot september waren wij open. 
Destijds woonden we achter de snackbar en als er nieuwe patat moest 
komen, moest men door de woonkamer heen. Dat ging mij op een 
gegeven moment tegen staan. Je hebt dan weinig privacy en op een 
gegeven moment hebben wij de snackbar aan Jan Sikke Poortema 
verkocht en dit huis waarin we nu wonen op de voormalige ijsbaan laten 
bouwen. Het was een mooie tijd in de snackbar. Altijd wel aanloop en 
mijn zus Anke heeft ook veel geholpen. Wij trokken veel met Anke en 
Klaas op want Klaas is ook een goede vriend van Dicky. Veel tijd en 
aandacht heb ik in mijn kinderen gestoken. Veel knuffelen en met wat 
meer overleg en uitleg waarom je bepaalde keuzes maakt. Ik probeer er 
altijd voor ze te zijn en dat schept een goede band. Er zijn wel grenzen 
hoor. Ik blijf wel de mem en ben geen vriendin. Vriendschap moeten ze 
bij andere mensen zoeken, hun leeftijdsgenoten. Wat ik zo ontzettend 
leuk vind, is in de winkel van Tiny en Eric (Heerenwal 57, red.) helpen. 
Je ontmoet weer allerlei mensen.’ 

André en Tiny met (baby) broertje Harry Alting 

Nog andere hobby’s? 
Arendje: ‘Ik hou erg van koken, ik mag graag met nieuwe gerechten 
experimenteren. Als je met liefde kookt, proef je dat er aandacht aan is 
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gegeven. Op de kwaliteit van vlees en groenten ben ik wel kritisch en 
vaak op zoek naar biologische producten. Al die plofkippen kunnen nooit 
goed zijn. Verder ben ik dol op klaverjassen: één keer in de week. In 
eerste instantie speelde ik met Agnes de Bruijn, Klaske Roffel en Lisa 
Fischer. Nu speel ik met Lisa en met mijn zussen Henny en Anke. De 
laatste twee waren reserve spelers. Agnes en Klaske hebben zich terug 
getrokken en toen moest er eerst wel even met Lisa overlegd worden 
want drie ‘van Dijken’ om je heen is niet altijd even prettig. Smakelijk 
kan ik lachen om de verhalen over vroeger van Henny en dat is 
natuurlijk voor Lisa niet altijd te begrijpen. Destijds ben ik ook nog 
betrokken geweest bij de oprichting van de FNP. Dat was toen wel leuk. 
Met Reitze Schotanus en Mevrouw Tjalma (voormalig tandarts, red.) 
woonde ik ook wel Raadsvergaderingen bij. Alles hield ik wel bij maar 
politiek was ik niet erg actief. Ook heb ik een tijdje in het bestuur van de 
voetbalvereniging gezeten en jarenlang heb ik op zaterdagmiddag in de 
voetbalkantine gestaan. Dan deed ik de bestellingen en zorgde voor de 
coördinatie van de vrijwilligers. Jarenlang ben ik als vrijwilligster actief 
geweest. Het heeft mijn hart nog steeds. Altijd wil ik weten hoe het 
eerste elftal heeft gespeeld. Nu heb ik het moeten loslaten en het aan de 
jongere vrouwen overgedragen en ook daarmee is het goed gekomen. 
Vanwege mijn gezondheid kan ik nu niet meer datgene wat ik vroeger 
wel kon.’ 
Arendje heeft nu lang genoeg stil gezeten en pakt er een tas met appels 
bij: ‘Kan ik straks appelmoes van maken. Dat is zo lekker bij de 
spruitjes. Ja, en de kinderen vinden dat ook zo lekker ‘ 

Ging je nooit op vakantie? 
Arendje: ‘Nee, met mijn ouders niet, Later wel met de kinderen. 
Jarenlang zijn we met ze naar Terschelling gegaan. Totdat wij een jaar 
heel slecht weer hadden. Toen hebben wij gekozen voor het buitenland. 
Spanje, de eerste keer met de trein. Toen durfde ik nog niet te gaan 
vliegen, later wel. Onze kinderen hebben het daar nu nog wel over. Die 
vakanties, daar hebben ze nog heel dierbare herinneringen aan. Wij 
gingen alleen met het gezin. Dat vonden wij heerlijk, dan hadden wij alle 
tijd en aandacht voor elkaar. Nu gaan wij vaak samen, wij kunnen heel 
goed met elkaar op vakantie gaan. Heerlijk. Een lang weekend met de 
familie is oké, maar wij mogen graag met elkaar op vakantie gaan. 
Uiteraard hebben wij nu wel vaker een uitje. Bijvoorbeeld het de 
golfmaten van Dicky. Een heel leuke ploeg. Durk Leentjes, Atte Hornstra, 
Rene Kuijl, Murk van Dijk, Fred Haarsma samen met hun vrouwen Dan 
ben ik de kok en kook voor elf personen. Dat vind ik heel erg leuk. Op de 
zondag kook ik. Dan blijf ik de hele dag in huis met de Telegraaf en 
cryptogrammen oplossen. De mannen golfen en de vrouwen gaan ergens 
naar toe. Dan probeer ik regelmatig iets uit. Hartstikke leuk, ik vermaak 
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mij prima alleen. De andere vrouwen willen mij wel helpen maar laat mij 
dan maar even alleen iets maken.’  

Zijn de kleinkinderen belangrijk voor je? 
Arendje: ‘Ja, absoluut daar beleven wij heel veel plezier aan. Allemaal 
wil ik ze ook evenveel aandacht geven. Als ze een beroep op me doen, 
dan ben ik ervoor ze. Het liefst heb ik ze bij me thuis. Hier heb ik de 
ruimte. Als ik moet oppassen prima, ze kunnen ze altijd brengen. Dicky 
is ook stapelgek op de (klein)kinderen. Ze zijn hier ook heel regelmatig.’ 
Ze schiet in de lach en vertelt het volgende om dit te illustreren: ‘Tante 
Sietske (van Dijk, van de voormalige gelijknamige slagerij, red.) leefde 

nog. Ik stond in de 
slagerij te wachten 
en toen kwam zij 
ook binnen. Ze 
riep: ‘Wat no, bist’ 
allinnich, hast’ 
hjoed gjin bern 
mei?’
Een goed en warm 
mens zijn voor je 
kinderen en je 
omgeving vind ik 
heel belangrijk 
maar het moet 
natuurlijk wel 
kunnen. Geen 
gezeur over mijn 
gezondheid maar 
uit onderzoek is 
gebleken is dat ik 
een vorm van 
reuma heb. Wij 
waren bij de dokter 
en die vertelde ons 
dat mensen die 
vroeger psoriasis 
(een auto immuun 
ziekte) hebben 
gehad, later reuma 
kunnen krijgen. 
inderdaad gehad  

Arendje en Dicky 25 jaar gertrouwd 
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maar ik was het helemaal vergeten. Vandaar dat ik 
nu voor de keuze sta om mijn energie te bewaren 
voor de dingen ik zelf heel belangrijk vind. En dat 
zijn onze kinderen en kleinkinderen. 

Vanwege het decembernummer wens ik alle lezers 
fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 
Nieuwjaar toe.  

HdeH

DE MOLEN VAN MONTEFIORE

WAT VOORAF GING: 
De Montefiore molen is een korenmolen aan de westkant Jeruzalem, 
één van de vijf die in Israël staan. 
Het bouwwerk is genoemd naar de Joods-Britse zakenman Sir Mozes 
Montefiore. (1784-1885). Geboren in Livorno (Italië) wordt hij later een 
van de rijkste mensen van Engeland. 
Begaan met het lot van onderdrukte joden bouwt hij in 1860 een molen 
in de joodse wijk Yemin Moshe in Jeruzalem. Dat doet hij om de 
inwoners van de wijk, veelal Joden die naar Israël emigreren, van werk 
te voorzien. De molen was in de 19e eeuw een van de eerste gebouwen 
buiten de muren van de Oude Stad Jeruzalem.  
Door gebrek aan deskundig personeel en onderhoud is de molen slechts 
20 jaar in gebruik en raakt dan in verval. In 1948 komt de molen weer in 
het nieuws: dan wordt de top van de molen door de Engelsen opgeblazen 
omdat de Hagana, de Joodse ondergrondse verzetsbeweging, de molen 
als militaire post gebruikte bij de verdediging van Jeruzalem.  
Wat dan overblijft, is een toren van 12 m hoog met muren van 1 m 
dikte, en is dan eigendom van de Jerusalem Foundation. 
Omdat het oog toch ook wat wil, plaatst men later een lege kap met 
nepwieken op de onderbouw. 

PLANNEN VOOR WEDEROPBOUW 
Een Ministeriële Historische Commissie, onder leiding van premier 
Binyamin Netanyahu, maakt een lijst met 13 historische plaatsen in 
Israël, waaronder de molen van Montefiore, die in aanmerking komen 
voor renovatie. 

De Stichting “Christenen voor Israël” uit Nijkerk hoort van de restauratie 
en wil deze financieel ondersteunen. Op zoek naar geld en vakmensen 
komt men in Nederland in contact met Arjen Lont, een aannemer uit St. 
Annaparochie.  



“De Stadsomroeper” Sloten, december 2012                       16

Lont draagt Israël en zijn Joodse bevolking een groot en warm hart toe 
en wil dolgraag zijn steentje bijdragen. In de originele plannen gaat men 
eerst uit van een kap met wieken op een verder lege molen maar dat 
plan vindt geen genade in de ogen van Lont. “Dat is half werk, je bouwt 
ook geen halve brug”.  

Daar de molen van oorsprong door J.J. & T.R. Holman uit Canterbury 
(Engeland) is gebouwd, zoekt Lont contact met de Engelsman Vincent 
Pargeter, een molengek, die deskundige is wat betreft Holman-molens. 
Er zijn geen tekeningen bewaard gebleven van de molen. Pargeter maakt 
een nieuwe bouwtekening van de oorspronkelijke molen aan de hand van 
een klein boekje dat bewaard is gebleven.  
Lont besluit dat hij naast Pargeter iemand in Nederland moet vinden om 
de klus te klaren, mede omdat de Engelsman maar een eenmansbedrijf 
heeft. Zo komt hij uit bij Willem Dijkstra uit Sloten.  

OPBOUW IN NEDERLAND 
Op een avond in september 2010 is Willem Dijkstra met Lolle Poepjes 
onderweg om in Wapenveld onderdelen op te halen voor Korenmolen de 
Kaai in Sloten. Hij krijgt dan een telefoontje met de vraag: “Wil je naar 
Jeruzalem komen om een molen op te bouwen?” 
Samen met zijn vrouw Antje laat Willem deze vraag op zich inwerken, en 
zij kunnen geen redenen vinden om NIET te gaan.  
Het proces wordt in gang gezet. In Engeland gaat Vincent Pargeter nu de 
gietijzeren onderdelen voor de molen maken en Willem Dijkstra, samen 
met o.a. Harm Boersma de gehele kap met houten vloeren, wieken en de 
houten kruiconstructie. Dit gebeurt allemaal in Sloten. Een extra 
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probleem is de maatvoering op de tekeningen: deze is in inches, en alle 
maten moeten teruggerekend worden naar centimeters. 

Als alle onderdelen klaar zijn, worden deze vanuit Nederland per 
container naar Jeruzalem verscheept.  

SAMEN NAAR ISRAËL 
Voor Willem is het project in Israël een echt familieproject aan het 
worden. De bouw van de eigen woning aan de Arjen Rypkemawei wordt 
hiervoor uitgesteld. 
De planning is om in april 2012 naar Israël te gaan met het hele gezin. 
Het gezin Dijkstra bestaat uit Willem, zijn vrouw Antje en de drie 
kinderen Durk Willem (8), Marietje Neeltje (6) en Bertus Gerrit (3). 
De bedoeling is dat Antje aan de bouw gaat meewerken als elektricien. 
Dit blijkt in de praktijk niet mogelijk: is de meterkast in de molen door 
de Firma Cohen & Zn. aangelegd, dan mag alleen de Fa. Cohen aan de 
installatie werken. Maar stilzitten is er voor Antje niet bij, want er is 
genoeg te doen. Tijdens hun verblijf in Israël gaan de kinderen naar een 
internationale school. School begint al om kwart voor acht, en ligt op 25 
minuten lopen afstand van huis. De school bevalt de kinderen prima. De 
kleine klassen van maximaal 14 kinderen hebben allemaal twee juffen. 
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Daardoor is er veel aandacht voor de kinderen. Een vast lesonderdeel is 
Engels. School is om 14.30 afgelopen; vrijdags is dit 13.00 uur. De 
christelijke school is op zaterdag en zondag gesloten.  

Bij de bouw van de molen wordt gewerkt volgens het Joodse systeem: 
vrij op vrijdag en zaterdag. Op zaterdag (sabbat) is alles gesloten in 
Jeruzalem. Opvallend voor Willem en Antje is dat de kinderen weinig 
moeite hebben met de overgang naar de school in Jeruzalem; de 
omschakeling terug in Nederland blijkt later veel lastiger.  

Bij de bouw op het afgezette terrein werkt Willem met Arjen Lont en 
Harm Boersma aan de opbouw van de kap. Uit Engeland zou Vincent 
Pargeter overkomen maar hij kan de afspraak helaas niet nakomen.
Op het bouwterrein is het een drukte van belang. Naast alle Joodse en 
Palestijnse medewerkers van de hoofdaannemer komen er dagelijks wel 
12 bussen met toeristen, want de molen van Montefiore is een 
toeristische trekpleister in Israël. De Israëli zijn enorm blij met de 
molenbouwers: zij geven Jeruzalem en Israël hun molen weer terug. 
Artikelen in kranten en items op televisie geven de molenbouwers bijna 
een heldenstatus. Willem en Antje ondervinden een enorme gastvrijheid 
en ook de zorg van de mensen is opmerkelijk.  

In juli 2012 moet de oplevering plaatsvinden. Deze einddatum laat 
weinig vrije tijd over voor Willem en Antje. Zo weinig dat ze alleen een 
bezoek kunnen brengen aan de Citadel van Massada en de Dode Zee. 
Deze einddatum betekent ook werken in temperaturen boven de 35°, 
met werkdagen van 07.00 tot 22.00 uur. Maar de molen staat, inclusief 
het werk in Nederland, in een recordtijd van anderhalf jaar! Normaal 
staat voor iets dergelijks, met alle voorbereiding bijna vier jaar. 
Men moet wel zo snel zijn omdat de werkvergunningen voor Israël zeer 
strikt zijn. Ook het spook van de bureaucratie is in Israël opgedoken. Een 
klein voorbeeld waar Willem en Antje mee te maken hebben gekregen: in 
Israël mag je niet zomaar bomen snoeien of zelfs maar kappen. Het 
groen is er heilig. Na heel veel telefoontjes komt er dan eindelijk een 
vergunning om een paar bomen te snoeien, die de molen afschermen 
van de wind. Nog geen kwartier na het opbergen van de kettingzaag 
komt het volgende telefoontje: stoppen, want de vergunning is niet in 
orde, er ontbreekt nog een handtekening….. 
Veel Israëli kennen de bureaucratie zo goed dat ze zelfs 
weddenschappen aangaan: ze verwachten namelijk niet dat de molen 
van Montefiore uiteindelijk weer zal gaan draaien. 

RESPECT
Tijdens de bouw krijgt Willem veel timmerlieden op bezoek die 
nieuwsgierig zijn naar de manier waarop hier met hout word gewerkt. 
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Voor velen is dat een onbekend terrein en zij tonen veel respect voor 
Willem en zijn vaardigheden.  

Als de molen voor de eerste keer draait, is zelfs Willem onder de indruk: 
“Ik ben niet gewoon tevreden, ik ben super tevreden”. 

De molen, voorzien van de nieuwe kap en maalwerk bevat dan vier 
verdiepingen. Op een van deze verdiepingen staat een elektromotor, 
welke de maalstenen moet kunnen laten draaien bij te weinig wind. De 
bij velen bekende Korenmolen in Sloten heeft zeilen op de wieken die 
door de molenaar vanaf de stelling worden aangebracht. Bij de molen 
van Montefiore hebben de wieken geen zeilen maar kleppen die zich 
openen of sluiten afhankelijk van de windsterkte.  
Waar men ook rekening mee moet houden, is het feit dat het meel dat 
de molen gaat malen ook koosjer moet zijn. Dit betekent dat het meel 
moet voldoen aan kasjroet, het systeem van spijswetten in Israël. 
Als alles akkoord wordt bevonden zijn er al twee bakkers gevonden 
welke het meel gaan verwerken. 

Bij de opening van de molen op 28 augustus 2012 jl. zijn ongeveer 120 
genodigden,waaronder Arjen Lont en Willem Dijkstra. Naast premier 
Netanyahu, die de opening verricht zijn o.a. de burgemeester van 
Jeruzalem, de opperrabbijnen van Israël en Nederland, de Nederlandse 
ambassadeur en talloze andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. 

Het project kostte rond de zes ton, afgezien van de ontelbare 
vrijwilligersuren die erin zitten.  
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De molen van Montefiore (en toch ook wel een beetje van die Friese 
doorzetters) staat nu weer in volle glorie te pronken. Voor velen is het 
ook een symbool voor de opbouw van Israël. 

TOEKOMST 
Omdat Vincent Pargeter tijdens de opbouw in Jeruzalem niet aanwezig 
kon zijn, moeten er nog een aantal werkzaamheden worden verricht om 
de molen helemaal maalvaardig te maken. 
Dit gaat in februari 2013 gebeuren. De gehele familie Dijkstra trekt dan 
weer voor drie maanden de deuren (voor zover al aanwezig op de Arjen 
Rypkemawei) achter zich dicht. 
Ze hopen dan ook wat meer van Jeruzalem en Israël te zien. Na 
terugkeer wacht dan de woning waar nog het e.e.a. aan gebeuren moet. 
En wat daarna nog mogelijk is in binnen- of buitenland? Wie weet. Dit 
project is Willem en Antje, met de kinderen, in elk geval prima bevallen. 
Dit smaakt echt naar meer. 

AB

Bronnen: Willem en Antje Dijkstra, Friesch Dagblad, The Jerusalem Post, 
Youtube: Friese molenbouwers in Jeruzalem. 
www.bertusdijkstra.nl

OPLOSSING SEPTEMBER 2012 KLIK!

De oplossing van de foto van SEPTEMBER 
2012 KLIK! was blijkbaar moeilijk raden 
getuige het aantal weinig goede 
inzendingen die binnen kwamen bij de 
redactie. 
De foto was genomen van de muur van de 
‘Grutte Tsjerke’; het betrof de 
bliksemafleider. 

Uit de juiste oplossingen werd A. Swart-
Spoelstra van de Lindengracht nr. 14 
getrokken. Zij wordt nu ook bezitter van 
de enige, echte Stadsomroeper pen. Deze 
is ook door u te winnen als u de juiste 
oplossing van de nieuwe DECEMBER 2012 
KLIK! hier links afgebeeld weet en instuurt 
naar de redactie. Geef uw ogen goed de 
kost in Sloten. We zien uw inzendingen 
weer graag tegemoet. 
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ACTIVITEITEN IN DE POARTE WINTER 2013

Friese Tapas kookworkshop: door Wietske Borger 
en Tiny Alting. 
Vrijdagavond 18 januari en 1 maart van 19:00 tot 
21:30 uur. 
Kosten €22,50 inclusief 1 consumptie. Tijdens deze 
workshop wordt er hoofdzakelijk met Friese 
streekproducten gewerkt. 
Nadat de Friese trapas zijn bereid, worden ze met 
elkaar genuttigd. Dit betreft een volledige maaltijd. 
Opgave via tinyalting@hotmail.nl of 
depoarte@gmail.com 

Yogalessen: start donderdagavond 10 januari van 19:30 tot 
20:30 uur. 
De yogalessen worden gegeven door Manou van Mierlo. 
Kosten voor een 10 strippenkaart bedraagt €50, - Proefles is gratis. 
Bij voldoende belangstelling kunnen de lessen door blijven lopen 
m.u.v. schoolvakanties. U kunt instromen wanneer u dit schikt. 

Opgave via tinyalting@hotmail.nl of 
depoarte@gmail.com 

Hatha yoga is de meest bekende vorm 
van yoga in Nederland. In deze lessen ligt 
het accent vooral op fysieke oefeningen 
(asana), ademhaling en ontspanning. 
Door deze yogatechnieken te beoefenen 
kan men zich bewuster worden van de 
werking van lichaam en geest. 

Toneelvereniging De Triljende Skonken zal op zaterdagavond 9 
februari 2013 voor u spelen. Zaal open vanaf 19:30 uur. Aanvang 
20:00 uur. Kosten: €3,50 

Ook zullen er activiteiten in het voorjaar 2013 worden 
georganiseerd, met name voor de kinderen en jeugd. De flyer 
hieromtrent zal eind januari worden verspreid
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ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT…..

        Vol verwachting klopt ons hart 

     De feestelijk versierde molen 
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                   Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe 

Ieder jaar doet de Stichting 
Feestcommisie zijn uiterste 
best om Sinterklaas en zijn 
Pieten naar Sloten te halen.  
Ook nu was de intocht en het 
feest in “De Poarte” weer een 
daverend succes. 
Daarom bedanken alle 
kinderen, heiten, memmen, 
pake’s en beppe’s, alle 
medewerkers heel hartelijk 
voor deze fijne middag die ze 
op 1 december mochten 
beleven!! 
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MARKER MANNENKOOR BEZOEKT SLOTEN

Het was zondag 9 september jl. vroeg instappen. We vertrokken acht uur 
richting Sloten Fr. 
Onze vertrouwde chauffeur Karel maakte het vroege opstaan weer goed. 
We hadden dankzij hem een goede reis. In Sloten aangekomen werden 
we met koffie en heerlijke oranjekoek ontvangen door Martien en Jetske. 
We zongen daar als Marker Mannenkoor tijdens een kerkdienst. Het was 
een mooie dienst. 
Na afloop van de dienst hebben we nog het toepasselijke lied ‘Bij de 
oude toren daar staat een grijze lindeboom’ gezongen en het 
onderstaande lied over Sleat op de wijze van ‘Beelden uit mijn 
kinderjaren.’ Een koorlid had dat vanuit het Fries in het Nederlands 
vertaald. 

Sleat, je bent zo’n lief plaatsje 
waar mijn mem mijn wieg al had. 
Waar w’ als kinderen samen speelden 
mooier plekje vindt men niet. 
Met die poorten en die grachten, 
al aan de oever van het meer. 
Van de plaatsen al hier op aarde, 
vind ik jou het mooist van al. 
Van de Friese elve steden 
draag ik jou steeds, ja jou steeds in mijn 
hart!

De tijd ontbrak ons, anders hadden we het 
zeker in het Fries aangeleerd. Na de kerkdienst was er in het voormalig 
gereformeerde kerkje een borreluurtje. Daarna hebben we geluncht en 
de bediening daarbij was uitstekend! Rond 14.00 uur stond Pieter 
Haringsma, de stadsomroeper klaar voor een rondwandeling. De mannen 
hebben genoten. Het weer was prachtig en na de wandeling zijn we 
neergestreken op het erf van de Mallemok voor een drankje. Daarna 
hebben we daar ook gegeten.  
Wanneer we ergens zijn met ons koor kunnen we het zingen nooit laten. 
Zo liep ook deze avond uit op een spontaan optreden. Maar aan alles 
komt een eind en moesten we huiswaarts keren. We hadden een goede 
terugreis en waren rond 21.00 uur weer thuis. Namens het Marker 
Mannenkoor heel veel dank voor de hartelijke ontvangst. Het was heel 
bijzonder en onvergetelijk. Nogmaals dank! 

Voor het bovenstaande verslag zegt de redactie hartelijk dank aan 

Tjitte Zandstra, Monnickendam 
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DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD…

Bij de redactie zijn 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 meemaakt in uw omgeving dat aan ons 
door te geven. Alleen dan kunnen wij deze rubriek blijven vullen. Deze 
keer over een nieuwe ambulante kledinghandel, een eerste keer en een 
verhaal dat we kunnen scharen onder de noemer ontroerend…. 

NIEUWE AMBULANTE KLEDINGHANDEL IN SLOTEN? 
Er zijn geruchten dat er in Sloten een nieuwe ambulante kledinghandel in 
het leven is geroepen. 
Wij willen de geruchten noch ontkennen noch bevestigen maar het 
onderstaande is ‘waar gebeurd’. 
Op een middag in november gaan Auke en Pieta Bergsma naar Balk om 
de wekelijkse inkopen te doen. Beide zijn jarig in november dus er is wel 
een en ander nodig voor een feestje. Niets vermoedend van de latere 
snode plannen van zijn eega, loopt Auke de winkelkar duwend door de 
supermarkt terwijl Pieta deze ondertussen vol laadt. 

Op een gegeven moment wordt Pieta 
aangesproken door een vrouw. 
Pieta wordt uitgebreid 
gecomplimenteerd voor de mooie, 
gebreide poncho die ze aan heeft en 
de vrouw vertelt dat ze ook graag zo 
één zou willen hebben, maar tot nu 
toe nog niet een geschikte heeft 
gevonden. De mevrouw in kwestie 
heeft last van reuma en kan daardoor 
niet zo gemakkelijk de knopen en rits 
van haar jas dicht doen. En dat is 
lastig nu de dagen steeds kouder 
worden. Pieta hoort het allemaal heel 
begripvol aan en vertelt de vrouw dat 
ze de poncho twee jaar geleden in 
een duister winkeltje in Amsterdam 

heeft gekocht. Ook is Pieta het niet bekend waar ze van die mooie, 
warme, gebreide poncho’s in de buurt verkopen. Erg jammer vindt de 
vrouw. 

Na uitgesproken te zijn, gaat ieder zijns weegs. Pieta vertelt het voorval 
aan haar liefhebbende echtgenoot. En na nog wat heen en weer gepraat 
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tussen Auke en Pieta wordt het volgende idee geboren. “Als ik de poncho 
nu eens aan die mevrouw verkoop”, zegt Pieta. Dan is de vrouw blij en 
Pieta heeft nog wel één thuis liggen, bedenkt ze. Zo gezegd, zo gedaan. 
Op een holletje gaat Pieta naar de vrouw terug en wordt de koop snel 
gesloten terwijl Auke in opperste verbazing toekijkt. Er zit toch wel een 
ware handelsgeest in zijn vrouw. 
Zo is er op die middag in november er zomaar een nieuwe ambulante 
kledinghandel geboren. 

MIJN EERSTE KEER! 
Er zijn (nog steeds) veel mensen die het niet zo computers hebben 
staan, laat staan dat ze er voor hun plezier achter gaan zitten. Zo ook 
Arend Jan Bergsma. 
Geboren in 1958 is hij groot geworden met geschreven boodschappen 
(ook wel brieven genoemd) die door de toenmalige PTT-postbodes 
feilloos werden bezorgd. Daar was je echt zeker van! 

Nu de werkzaamheden tijdelijk even minder goed gaan, zit Arend Jan 
noodgedwongen thuis. 
En dat thuiszitten, dwingt hem achter de computer, want alle 
administratieve handelingen die horen bij gedwongen thuiszitten gaan 
anno 2012 per e-mail, en niet meer per post. 
Maar hoe weet je nu echt zeker dat na een druk op de knop “verzenden” 
dat ook echt goed gaat? Als je “vroeger” iets in de toen nog rode PTT-
brievenbus stopte, dan was je er zeker van je zaak maar per mail??   
Enige praktische en vooral mentale steun van vrouw en kinderen kunnen 
Arend Jan niet voor de volle 100% overtuigen. Om toch maar ergens te 
beginnen, stuurt Arend Jan zijn eerste, helemaal alleen geschreven mail 
naar broer en schoonzus, die hemelsbreed 87,5 m verderop wonen. 
Na het verzenden van ‘Mail No. 1‘ trekt hij zijn jas aan en loopt via 
Dubbelstraat en Slotmakerssteeg naar de Breedstraat. Daar vraagt hij 
heel voorzichtig of zij even hun mail willen nakijken, want als alles goed 
gaat hebben zij de 
eerste mail van Arend 
Jan ontvangen! 
Dit blijkt het geval te 
zijn en na het in 
ontvangst nemen van 
de felicitaties, gaat 
Arend Jan apetrots 
weer naar huis.  
Zijn laatste woorden als 
hij de deur achter zich 
dichttrekt?  
“YES, I CAN!”  
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VROUW MET HOND 
Waar ontmoet je als vrijgezelle vrouw nog leuke mannen? In de kroeg, 
via datingsites of mogelijk in de supermarkt? Nee, de beste manier om 
een leuke vent tegen te komen is om met een hond te gaan wandelen. Je 
hoeft niet na te denken over moeilijke openingszinnen. De hond breekt 
voor jou het ijs.

Tijdens het uitlaten van een hond kom je leuke mensen en dus ook 
mannen tegen. Wel of niet met hond. In beide gevallen doet de hond zijn 
of haar werk. Bij de leuke man zonder hond laat je de hondenriem net 
iets te ver vieren. De hond gaat snuffelen aan de man. Je verontschuldigt 
je. Je weet bij voorbaat al wat zijn reactie is. Hij vindt het niet erg, 
sterker nog hij gaat het beestje aaien. Hij stelt nog een paar vragen; 
reutje of teefje, leeftijd en naam. Nu is de keuze aan jou als baasje van 
de hond, is deze man de moeite waard en blijf je nog even praten of valt 
hij van dichtbij toch tegen. Te vaak valt het tegen. Bij de man met hond 
is het verhaal min of meer hetzelfde maar dan wordt er niet gesnuffeld 
aan de man maar aan het achterste van de hond van de man.   

Een poosje geleden zat ik samen met 
hond op het terras bij een 
etablissement in een park nabij Delft. 
Nog maar net zittend, had ik al meteen 
een heel prettig oogcontact. Hij zit met 
een groot gezelschap aan de tafel naast 
mij. Hij verlaat de groep en komt naar 
mijn tafeltje toe lopen. Hij aait de hond 
en stelt de gebruikelijke vragen. 
Ondertussen drink ik mijn biertje op en 
al die tijd blijft hij bij mij zitten en aait 

de hond. Het is een bijzondere man. Dan reken ik af en wil mijn 
wandeling voortzetten. Hij vraagt of hij met mij en de hond mee mag. Hij 
verontschuldigt zich bij de groep en loopt een stukje met mij mee. Hij 
stelt zich voor als Maarten. Hij is blond, stoer en praat honderduit. Hij 
neemt de riem van mij over en geeft aan dat hij helemaal verzot is op 
dieren. Zijn droom is dierenarts te worden. We doorkruisen wel drie keer 
het park. We raken niet uitgepraat maar merken aan de hond dat het 
genoeg is geweest. We lopen terug naar de camping. De camping die 
grenst aan het park. Hij verblijft hier met een groep vrienden. Ik beloof 
dat ik de volgende dag terugkom.  

Vanmorgen voelde ik kriebels in mijn buik. Ik zou Maarten weer 
ontmoeten. Op het afgesproken tijdstip staat hij voor de ingang van de 
camping. Hij heeft zijn best voor me gedaan zie ik. Zijn haar zit extra 
leuk en heeft een mooi shirt aan. Hij zegt dat hij een half uur voor onze 
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afgesproken tijd al bij de poort stond. Hij bloost. We lopen samen met de 
hond langs het water. Hij pakt mijn hand en kijkt me aan. Ik bloos ook. 
We laten de hond even rennen. We lachen samen om de gekke fratsen 
van de hond. Maarten is helemaal idolaat van de hond. Hij rent, speelt 
en dolt met de hond. We lopen hand in hand verder. De hond loopt 
tussen ons in. Dieren voelen veel. Deze hond voelt dus ook liefde en 
genegenheid die tussenons opbloeit en wil ook onderdeel zijn van het 
geheel. Ergens is de hond, hoe bizar, een beetje jaloers! De hond is moe. 
Wij besluiten om weer terug te lopen richting de camping. De poort van 
de camping is in zicht. Zondag vertrekt Maarten. Hij weet niet wanneer 
hij weer terug richting Delft kan komen. Ik merk dat ik dit lastig vind. Hij 
geeft aan dat hij de hond en mij zal gaan missen. Ik word verdrietig. Wat 
een mooie, lieve en gezellige man! 

Ik weet dat Maarten mij niet zal kunnen komen opzoeken, hij zal ook 
nooit dierenarts worden. Maarten is tien jaar oud en heeft het syndroom 
van Down. 

HET BAKKERSGESLACHT SMIT

In het jaar 1912 besloten Andries Smit (geboren op 9 december 1890) 
en Annigje Visser (geboren op 21 maart 1889) met elkaar te trouwen in 
Sloten. 
Andries Smit, bakkersgesel en Annigje Visser een bakkersdochter uit 
Scherpenzeel (Friesland) werd via de Bakkersbond de mogelijkheid 
geboden met een bakkerij annex winkel te beginnen aan de Koestraat 22 
(nu woning van T. de Graaf-van Dijk, red.) in het hartje van Sloten. Er 
moest hard worden gewerkt om de bakkerij draaiende te krijgen want 

kant en klare (fabrieks) 
producten waren niet te 
koop en alles moest zelf in 
de bakkerij worden gemaakt 
en daarna ook nog worden 
gevent in een gebied van 
Spannenburg tot aan Wijckel 
inclusief Sloten. Bakker 
Andries Smit bakte niet 
alleen brood, bolletjes, 
puntjes en koek maar 
specialiseerde hij zich ook in 
verschillende soorten koek, 

koekjes, speculaas, roggebrood, suikerbrood e.d. In het jaar 1915 
leverde het werk van Andries Smit hem de titel “meester bakker” op. 
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Door o.a. dit succes werd de bakkerij aan de Koestraat te klein en kon 
met ingang van 1920 de bakkerij worden voortgezet aan de Voorstreek 
114 (nu woning van fam. W. Aukema, red.)    
De bakkerij bevond zich aan de achterzijde 
van het pand met een oven die werd 
gestookt op hout en turf. In de achtertuin 
bevond zich een steeg met een uitgang op 
de Bakkerstraat (heel toepasselijk want er 
woonden destijds twee bakkers aan de 
Voorstreek met uitgang op deze straat, 
namelijk Kouwenhoven en Smit) en een hok 
voor opslag van houttakken en turf. In mijn 
jeugd heb ik samen met mijn neef veel in dit 
hok gespeeld dat wij hadden omgedoopt tot 
takkenhok en takkenburcht. 
Uit het huwelijk van Andries en Annigje 
Smit-Visser zijn de volgende kinderen 
geboren: Hielkje Smit op 28 juni 1914, Pier 
Smit op 12 oktober 1915 (beide geboren 
aan de Koestraat), Trijntje Smit (mijn moeder) op 28 februari 1920 en 
Pieter Smit op 15 mei 1926. De oudste zoon Pier Smit was voorbestemd 
om later de bakkerij voort te zetten maar dit heeft in de praktijk een 
geheel andere wending gekregen (hierover volgt een apart verhaal). De 
jongste zoon Piet(er) Smit heeft in 1947 mede door het overlijden van 
zijn moeder Annigje Smit de bakkerij van zijn vader Andries 
overgenomen.    
Mijn grootvader Andries Smit had een groot gevoel van humor. 
(overleden 6 juni 1974) en ligt samen met zijn vrouw (overleden 6 
augustus 1946) begraven op het kerkhof van de Hervormde Kerk. Een 
aantal anekdotes en grappen van mijn grootvader zult u binnenkort 
kunnen lezen. 

Mijn tante Hielkje Smit trouwde met Jan Hoekstra en zijn later naar 
Lemmer verhuisd omdat Jan Hoekstra als conciërge kon werken op de 
Christelijke Lagere School aan de Flevostraat.              

Mijn moeder Trijntje Smit trouwde in 1947 met Anne Stilma uit 
Woudsend en gingen wonen aan de Dubbelstraat 128 in Sloten en 
starten daar met de verkoop van zuivelproducten afkomstig van de Kaas- 
en Roomboterfabriek Lijempf NV in Sloten. Uit het huwelijk van Anne en 
Trijntje Stilma-Smit zijn 3 kinderen geboren, waarvan ondergetekende 
de eerst geborene is op 15 juni 1950.  

Wil Stilma, Wilhelminastraat 27, 8561 AA Balk 
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Naschrift redactie 
De laatste alinea van het voorgaande verhaal lost ook meteen het 
raadsel op over de foto in de vorige editie van de Stadsomroeper waarbij 
Stilma vroeg wie het jongetrouwde stel uit 1947 was. Uiteraard was hij 
daar zelf van op de hoogte maar hij was waarschijnlijk benieuwd of 
lezers van de Stadsomroeper dat ook nog zouden weten. Mondeling, 
telefonisch en via de mail kregen we juiste oplossingen binnen van 
Margje Bosma-Deinum uit Sloten, Alie Feenstra- Kolhoff uit Burgum en 
Geurt van den Brink uit Joure.  

VERHALEN UIT HET BAKKERSGESLACHT SMIT

Uit de kast van foto’s en aantekeningen van mijn moeder Trijntje Stilma 
– Smit,  woonachtig in Lemmer, kreeg ik de beschikking over een 
schrijfmap met allerlei teksten en gedichten. Alvast één daarvan wil ik u 
“vertellen” namelijk: 

Zonder beroep? 

Een huisvrouw beste mensen is de spil van haar gezin 
Zij is het eerste wakker en slaapt het laatste in 
En, is ze eens afwezig dan jammert heel de troep 
Want niemand kan haar missen toch heeft ze geen beroep. 

Ze tovert met de eentjes ze brengt de kinders groot 
Droogt tranen en snuit neusjes is net een duizendpoot 
Als iedereen de griep heeft, verzorgt zij heel de troep 
loopt zelf van koorts te bibberen. 
Toch heeft ze geen beroep. 

Maar … ze is de troost der kleinen 
en Vaders grootste Schat 
Het aanrecht is haar altaar  
de pan haar wierookvat 
Zij is in ’t drukke leven  
het rustpunt voor haar troep 
Haar wapenspreuk is “Liefde”  
God zegene haar beroep.

Wil Stilma 
Wilhelminastraat 27 
8561 AB Balk  
                                     Trijntje Stilma–Smit 
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RECHTGEZET

Als de stadsomroeper in de bus valt, ga ik er even voor zitten. En af en 
toe heb ik dan de drang om de pen ter hand te nemen maar meestal 
bedwing ik mij dan. Zo was het niet toen ik het stukje van Willie Stilma 
las. Soms kun je maar beter niet alles schrijven wat je zeker meent te 
weten. 
Zo vond ik het verhaal over juffrouw Vos dan ook erg beledigend. 
Immers, deze moeder van vier schoolgaande kinderen kwam als weduwe 
aan de school met den Bijbel in Sloten en woonde met haar gezin aan de 
Kapelstreek. Haar oudste zoon Klaas (dus niet haar broer) was 
gehandicapt en daar zorgde zij heel goed voor. Hij heeft de toen 
bestaande acht klassen heel goed doorlopen. Verder 
waren er nog Ludolph, Jan en Rick. 

Dit wilde ik recht gezet hebben over Juf Vos. 

Wat de gevonden foto aangaat:  
Elke oud-Sleattemer zal daar Anne Stilma en Trijntje Smit 
in herkennen. 

Vr.gr. M.P. (naam bij de redactie bekend) 

BEDANKT

Na zeven maanden van hoop en vrees is na een ernstige ziekte van ons 
heen gegaan, onze lieve kleindochter Wimmie Baukema, 19 jaar oud. 

Het doet ons goed, dat zoveel mensen met ons hebben meegeleefd. 
Langs deze weg zeggen wij u allen heel hartelijk dank. 

Ook willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en fruit 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis. Nogmaals heel hartelijk 
dank. 

Wimmie en Feike Oenema 

Beste minsken, Nei myn febliuw yn it sikehûs fan krapoan seis wiken hat 
al jimme omtinken de ôfrune tiid ús goed dien. Der wiene in protte 
kaarten en besites. Tige tank hjirfoar! It giet de goede kant wer út. Ek út 
namme fan Jettie, tige tanke. 

Hendrik Spoelstra
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BESTE CADEAUWINKEL VAN NEDERLAND

Wereld winkel:  

Voor de 10e keer heeft het Nederlandse publiek zijn favoriete 
winkelketens gekozen. De verschillen tussen de 4 genomineerden in deze 
categorie was klein maar de Wereldwinkel wist de titel binnen te halen 
door de uitstekende prestaties op klantvriendelijkheid en service. Een 
groot compliment voor alle medewerkers in de Wereldwinkels. De prijs is 
de beloning voor het vele werk dat de afgelopen jaren is verzet om 
fairtrade het verschil te laten maken voor onze producenten, boeren en 
ambachtslieden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.  

Een speciaal deel van de fairtrade producten kan men de komende tijd 
aantreffen in onze winkel. Verschillende kerstgroepen en andere artikelen 
die met de kerst te maken hebben, krijgen de komende maand 
december extra aandacht. Nieuw in de collectie is de kerststal uit Nepal. 
99% van de inwoners van Nepal is Hindoe of Boeddhist. Shyram 
Sherestha, een vrouw met een Hindoe achtergrond, maakt kerststallen 
met duidelijk herkenbare Nepalese kenmerken. Deze vrouw werd 
geboren onder een slecht “karma”. Met heel veel doorzettingsvermogen 
heeft ze een bedrijf opgezet waar momenteel 84 vrouwen werk hebben. 
Alleen vrouwen, een bewuste keuze van Shyram. Het bedrijf biedt 
opleiding, werk en een gezinsinkomen. De kinderen kunnen naar school 
en er is medische zorg.  
Voor het eerst zijn er ook kerstproducten uit de Filippijnen gemaakt van 
de Capiz-schelp. Bij ons wordt deze schelp vensteroester of pareloester 
genoemd. Deze producten worden gemaakt bij het atelier van Danilo in 
de hoofdstad Manilla. In zijn atelier werken 17 werknemers. Het zijn 
vooral kansarme mensen uit de provincie Rizal die door Danilo weer werk 
hebben gekregen. 
Het is zeker de moeite waard om in de decembermaand eens langs te 
komen bij Wereldwinkel Gaasterlân om al deze mooie kerstartikelen uit 
verre landen eens met eigen ogen te bekijken.  

Wereldwinkel Gaasterlân                                   
F.D. Hoekstraplein 3                 
8561 EP Balk   
Telefoon 0514-605660 
www.gaasterlan.wereldwinkels.nl 

                                                            Kerstengel van de Capiz-schelp
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VAN JE HOBBY JE WERK MAKEN

Dat is het streven van Tamara Haitjema met 
haar op zaterdag 13 oktober jl. geopende nieuwe handwerkwinkeltje met 
de naam “t Handwerkhofje” aan de Dubbelstraat 136. 
Gezamenlijk zitten we aan de grote huiskamertafel, waarop vele brei- en 
haakpatronen liggen, als Tamara over haar nieuwe onderneming vertelt. 
 “Het was die zaterdag hartstikke druk en een ieder was zeer 
enthousiast” zo begint ze haar verhaal. Velen kwamen deze dag even 
langs om haar en manlief Willem te feliciteren met hun ruim opgezette, 
maar nostalgisch sfeervolle winkel.  

Na een nare ziekteperiode kon Tamara helaas niet terugkeren in de 
horeca en werd daarom omgeschoold tot administratief medewerkster 
cq. secretaresse. Maar helaas, de banen in deze sector liggen niet voor 
het oprapen zodat ze zich thuis volop stortte op haar vroegere hobby, nl. 
het handwerken. Als zoon Juan naar school was, creëerde ze de mooiste 
sjaals en de leukste tassen, meestal van spaghettigaren, voor diverse 
familieleden.  
‘Al snel borrelde de vraag of ik niet wat meer met deze leuke hobby zou 
kunnen doen? Dus toen het pand van Harry en Dirkje Alting vrij kwam, 
zijn we met hen in gesprek gegaan en was de zaak binnen vijf weken 
rond. Daarna brak de tijd aan van schuren, verven en alvast voorbeelden 
maken van leuke col- of wokkelsjaals, tassen, kussens enz. Ook de 
beppe’s van Juan werkten volop mee in de voorbereidende fase. Willem 
maakte allerlei attributen van hout om de leuke sieraden, sjaals e.d. op 
te presenteren’. En het moet gezegd worden, het is een hele leuke 
gezellige winkel geworden, waar men kennis kan maken met natuurlijke 
materialen op het gebied van (sokken) wol en katoen, naald en draad, 
diverse fournituren, quiltlapjes, sieraden enz. Breien en haken staan 
weer volop in de belangstelling. Breien is cool. Een leuke trui, een toffe 
wokkelsjaal of een hippe omslagdoek? En ook haken is hot, wat dacht u 
van een leuke plastic poef omhaken met hippe kleurtjes? Vele kleurige 
voorbeelden staan in ’t Handwerkhofje tentoongesteld om ze voortaan 
niet meer te kopen, maar zelf te breien en te haken! Voorts laat Tamara 
zien, dat ze ook al met de voorbereiding bezig is voor de a.s. 
kerstmarkten, want leuke kleine handwerkpakketjes en gehaakte 
kerstballen komen eventjes stiekem om een hoekje kijken.  
Na de kerstperiode hoopt Tamara in januari/februari workshops te gaan 
houden in haar winkeltje om zo de oude technieken weer cool en hot in 
Sloten te maken.  
De redactie en de  vele lezers van de Stadsomroeper feliciteren Tamara, 
Willem en Juan Haitjema van harte met deze wollige natuurlijke zaak!   
KLW
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EEN DELFSMA OF NIET?

De foto, in de laatste editie van de Stadsomroeper op blz. 33, van Johan 
Groenewoud uit Balk is Henk Delfsma uit Sloten. Durk Delfsma had in 
jaren ‘70 in de Dubbelstraat een winkel met kleden, vloerbedekking en 
dergelijke koopwaren. Durk Delfsma ging met zijn kar met koopwaar 
Gaasterland in om het een en ander aan de man te brengen. 

Geurt van den Brink, Joure 

VERKIEZING SPORTMAN/VROUW GS 2012

Zaterdagmiddag 19 januari 2013 a.s. zal de inmiddels traditionele 
verkiezing van de sportman/sportvrouw 2012 wederom plaatsvinden in 
‘it Haske’ te Balk. Kandidaten voor een nominatie kunnen worden 
voorgedragen t/m 23 december a.s. Dus kent u een individuele sporter 
die volgens u in aanmerking komt voor deze prestigieuze prijs dan kunt 
u dit melden bij het secretariaat van de sportcommissie Gaasterlân-
Sleat; grietoenema@planet.nl. Ook sportverenigingen mogen kandidaten 
voordragen.  
Lokale omroep Radio Gasterlân doet op de frequentie 
96.4 FM weer rechtstreeks verslag.  
It Haske is vanaf 15.30 uur open voor publiek. De 
toegang is gratis. 
In Sloten waren eerder Siska Lubach, Gerlof Swart, Hans 
Lolkema, Zeno Folkertsma en Walter de Vries met de 
skûtsjebemanning sportman/vrouw van het jaar. 

Sportcommissie Gaasterlân-Sleat 

TOESTAND IJS TE VOLGEN OP WWW.SLOTEN.NL

IJswegencentrale Sloten wil deze winter haar nieuws over de toestand 
van het ijs melden via de website www.sloten.nl.
Een ieder kan dan ook kennis nemen van de betrouwbaarheid van het ijs 
in en rond Sloten. 
Begin als particulier niet op eigen initiatief met het vegen van banen. 
Neem allereerst contact op met de mensen van de IJ.W.C. Hun namen 
zijn te vinden op de nieuwsbrief die rond 10 december in heel Sloten is 
bezorgd. Het is van het grootste belang dat de veiligheid van ieder 
ijsliefhebber gewaarborgd is. Denk vooral ook om onze kinderen die 
maar wat graag de grote mensen volgen op hun gang op het ijs. 

Bestuur IJswegencentrale Sloten 
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WSV SLEATTEMERMAR

Het watersportseizoen werd op 6 
oktober afgesloten met de traditionele 
Familie Valkendag. Familie en vrienden konden in een vooral gezellige 
competitie hun vaardigheid in het valkzeilen met elkaar meten. Het was 
een geslaagde dag met voor het zeilen ideale wisselende 
weersomstandigheden. Eling Dijkstra uit Balk kwam weer eens als 
winnaar uit de competitie te voorschijn. De dag werd afgesloten met een 
gezellige, gezamenlijke maaltijd. 

Na deze afsluiting begint het winterseizoen van de vereniging. Geen 
“winterslaap”, maar veel activiteiten voor zowel leden als 
belangstellenden. Ik noem hier de volgende agendapunten: 

Woensdag 10 oktober werd een fotowedstrijd gehouden van 
foto’s, gemaakt in dit zeilseizoen. Het onderwerp was: 
‘Pieremachochel’. Na de beoordeling van de jury was er ook een 
publieksprijs. 
Donderdag 8 november werd er een zeer boeiende lezing 
gehouden in het clubhuis “’t Roefke” aan de Lutsmond door Otto 
van Boxtel over een zeilreis naar Petersburg. 
Zaterdag 15 december werd voor de zesde keer op rij een 
kerstmaaltijd gehouden met de zgn. ‘Baas Boppe Baas’ 
competitie. Wat hield dit in? Naast het smullen was er een 
wedstrijd in het vertellen van sterke verhalen en vooral blunders 
van de eigen leden.  
Vrijdag 4 januari 2013 zal het 
nieuwe jaar ingeluid worden onder 
het genot van de inmiddels 
beroemde Glühwein van Eling en 
Bram. De samenkomst begint om 
17.00 uur in “it Roefke”. 
Interessante lezingen gaan 
vervolgens op 2 en 9 februari 
plaatsvinden, eveneens om 19.30 
uur over sextantnavigatie door 
Dick Hughes. U kunt ook kijken op 
www.sextantnavigatie.nl. 

Ook niet-leden, belangstellenden zijn van 
harte welkom bij de bijeenkomsten in “it 
Roefke”. De lezingen en de sfeer kan ik u 
echt aanbevelen.                   
JL
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THOR NIEUWS

Bedankje 
De jeugdsponsorloop van gymvereniging THOR heeft 
een mooi bedrag van €1247,90 opgebracht. Alle 
sponsoren hartelijk dank voor hun bijdrage. 

Gezocht 
Wie heeft nog een gymhemd/pakje in zijn/haar bezit 
en is géén actief lid meer van gymvereniging THOR? 
Graag het pakje/hemd inleveren bij Margreet de Boer, 
Festing 14. Wyckel of Tamara Haitjema, Menno van 
Coehoornstr. 21, Sloten  

Aanbod gymvereniging THOR 

Gymlessen jeugd
Gym is een van de beste sporten om de motorische ontwikkeling van 
een kind te bevorderen. Alle basisvaardigheden van het turnen, 
variërend van koprollen tot salto’s en van handstanden tot overslagen 
worden aangeleerd. Deze oefeningen worden aangeleerd op o.a. op de 
trampoline, rekstok, ringen en tumblingbaan.! 

Dames steps en bodyfit
Een leuke manier om aan de conditie te werken. Het brengt het lichaam 
in vorm door spierversterkende en conditionele oefeningen. 

Heren conditie
De les begint met conditieoefeningen. Daarna worden er allerlei 
verschillende sporten beoefend, variërend van voetbal en volleybal tot 
basketbal en krachtoefeningen. 

Lestijden

Maandag 19.30 – 20.30 uur Dames steps / aerobics / bodyfit 
  20.30 – 21.30 uur Heren conditie 

Vrijdag 16.15 – 17.00 uur Peuters vanaf 3 jaar en 
kleuters groep 1 en 2 

  17.00 – 18.00 uur groep 3,4 en 5 
  18.00 – 19.00 uur groep 6 en 7 
  19.00 – 20.00 uur groep 8 en voortgezet onderwijs 

Lokatie: gymzaal “de Foarmeling” in Sloten. 
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NIEUWE WEBSITE VVSLEAT ONLINE

De nieuwe website van vv Sleat is online. Nu willen we deze graag 
promoten en zodoende tonen wij aan u als lezer van de Stadsomroeper 
de bijgevoegde publicatie. 
Leuk om een kijkje te nemen en op de hoogte te blijven van ons 
plaatselijke voetbal wel en wee. 
Met vriendelijke groet, namens de websitecommissie,  

Richard Deinum V.V.Sleat 
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HET THUISGEVOEL VAN TRUUSJE EN RINZE

Rinze en Truusje voor ‘hun ‘Stadswaagh            

Onderstaande brief ontving de 
redactie van Rinze Hoekstra uit 
Diemen. Hij was afgelopen zomer 
samen met zijn echtgenote en 
‘evacuatiezusje’ Truusje Boon 
even terug in het stadje Sloten. 
Dat blijft voor hen altijd 
verbonden met de 
oorlogsherinneringen uit hun 
prille jeugd. Het verhaal heeft u 
hier al van kunnen lezen in ons 
december nr. van 2011. Hier een 
kort verslag van de dag die in 
Sloten werd doorgebracht door 
het drietal. 

Geachte redactie, 
Zoals eerder aan u toegezegd, 
stuur ik hierbij enige opnames 
van het bezoek dat evacué 

Truusje Boon deze zomer bracht aan de stad Sloten. Mijn vrouw en ik 
hadden haar 's ochtends opgehaald in Amsterdam-Noord, waar Truusje 
woont.
Dat gebeurde op 30 juni jl., toen ook de reünie van Oud-Slotenaren 
plaatsvond. 
Daarom was het in Sloten extra feestelijk en Truusje heeft dan ook met 
volle teugen genoten van de sfeer en ambiance in de stad. Natuurlijk 
mocht een bezoek aan mijn geboortehuis in de Dubbelstraat -De 
Stadswaagh- niet ontbreken en tot ons groot plezier bestaat het 
kamertje aan de voorkant, waar we vroeger samen sliepen, nog steeds. 
Dat rakelde weer allerlei herinneringen op aan mijn ouders, Hielkje Smit 
en Jan Hoekstra, die haar erg dierbaar waren. Truusje is inmiddels 
tachtig jaar, maar haar geheugen is uitzonderlijk. Toen we het oude 
stadhuis bezochten, voor de toverlantarens van Peter Bonnet, zagen we 
hem in gedachten weer lopen aan de overkant van het Diep. Zijn lange 
witte haren, die altijd lichtelijk wapperden en hem de uitstraling gaven 
van een geheimzinnige professor. 
We hebben Truusje na een etentje in Amsterdam weer naar huis 
gebracht. Enkele dagen later belde ze op. “Wat was het toch fijn hé 
Rinze, daar in Sloten. Ik voelde me er weer helemaal thuis”. 
En zo is het ook, voor ons allebei.  

Rinze Hoekstra 
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KERSTVERHAAL

Het onderstaande verhaal werd ons 
toegezonden door ‘lêzer om utens’ 
Rinze Hoekstra uit Diemen. Als 
redactie willen we hem hartelijk 
danken voor zijn kerstbijdrage aan 
ons blad. 

Het gebeurde in Parijs, kort nadat 
de eerste sneeuw was gevallen. De 
kersttijd had van de stad een 
sprookje gemaakt, geen warenhuis had zich aan de overdadige 
versieringen onttrokken en de vele hoge statige boulevards waren 
veranderd in hemelse melkwegen met miljoenen twinkelende sterren, die 
de hoge verkaalde platanen sierden. Zij maakten de donkere december 
avond tot een feest van licht waarin de vele auto's, als voortkabbelende 
slingers, zich rijen dik voort bewogen. 
Het begon opnieuw te sneeuwen. En deze keer hevig. Door een 
geweldige fontein van vlokken, werd de stad verkleind. De wandelaars, 
die zich naar huis hadden gespoed, verdwenen in een orgie van witte 
schemer. Auto's waren tot staan gekomen en een ongekende stilte had 
zich van de stad meester gemaakt. Op de Seine waren de met touristen 
beladen rondvaartboten snel uitgeweken naar de veilige steigers en 
alleen het gekletter van de rivier was hoorbaar, daar waar de machtige 
pijlers van de bruggen haar stroming braken. 
De inmense, twintig meter hoge kerstboom voor de Notre Dame, was 
volledig aan het gezicht onttrokken en in de kerk zelf, waar de imposante 
kerststal was opgebouwd, zaten de vele bezoekers op de houten banken. 
Niemand waagde zich naar buiten en na enkele ogenblikken verstilde het 
geroezemoes.  
Het grote orgel verspreidde nauwelijks hoorbaar de sacrale klanken van 
de kerst. Het sonore geluid streelde de enorme gewelven en de 
vlammetjes van de vele kandelaars strooiden met speelse schaduwen. 
De gebrandschilderde ramen lieten flikkeringen zien als van zeldzame 
diamanten. 
En als vanuit het niets waren honderden mensen uit de hele wereld 
verenigd in de enorme kathedraal, alsof een geheime boodschapper hen 
had ontboden. 
Een clochard stond dichtbijde kerststal. Hij leek de voorstelling in zich op 
te nemen en was in diep gepeins verzonken. Hij wreef herhaaldelijk met 
zijn linkerhand over zijn voorhoofd, terwijl zijn rechterhand een fles 
omvatte. Er was duidelijk iets wat hem verwarde. 
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Het pasgeboren kindje in dat piepkleine kribbetje, had de oogjes 
geopend en hem slechts even aangestaard, althans zo had hij dat 
ervaren. Maar het ongeloof had hem getroffen. 
In de grote kathedraal werd zijn twijfel niet waargenomen en een ieder 
verzonk in een eigen wereld. Het leek of de tijd even tot staan was 
gekomen. Ook de organist, die hoog achter de klavieren de stilte voelde, 
liet het orgel verstommen. Maar de tijd kent geen einde en vervolgde 
zijn oneindige traject. De klepels in de grote hoekige torens besloegen de 
bronzen klokken en in de wereld van sneeuw, weerklonk het uur. 
Ook in de kathedraal was het uur hoorbaar en de clochard verstijfde, 
toen hij een zacht gehuil vernam. Zijn twijfel verdween en met een 
sprong stond hij in de kerststal. Hij had de fles laten vallen, bukte zich 
over de kribbe en pakte het kindje met beide handen en hield het in de 
hoogte. De baby huilde nu niet meer. Een hevig geschrokken vrouw had 
een gil gegeven, waardoor alle aandacht in de grote ruimte op het 
omhoog geheven kind werd gevestigd. Honderden stemmen verhieven 
zich nu in alle talen en men strekte de armen uit naar het kind dat in de 
kerstavond was gekomen. Mensen uit alle windstreken herkenden zich 
nu in het kind. Een moeder uit het oosten had zich naar voren gedrongen 
en streelde de ingebonden voetjes. Een man uit het noorden aaide de 
nog natte, blonde haartjes. De huid van het kind was als ivoor zo zwart 
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en de oogjes waren blauw als de lucht uit het zuiden en de lipjes hadden 
de kleur van de ondergaande zon in het westen. 
Toen het kind lachte, hoorde men een geluid dat loepzuiver was en de 
oren streelde. De organist had zijn instrument verlaten en luisterde vol 
bewondering vanuit de hoogte naar het kind. Maar als vanzelf begon het 
orgel weer te spelen en toen het zich samenvoegde met de kinderstem 
werden de honderden ondergedompeld in een strelende douche van 
hemelse geluiden. 
Iedereen had de ogen gesloten, overweldigd als ze waren door de tonen 
die hen beroerden. Toen de stilte zijn plaats hernam, drukte de clochard 
het kind aan zijn borst en verliet de kerststal. Langzaam, als in trance, 
schoof hij naar een zijdeur in de grote basiliek. Buiten was het sneeuwen 
gestopt en langs de hoge, kleurrijk getooide boom op het plein, 
verdween hij in de verte van Parijs. 
Allen die het gebeuren aanschouwd hadden, renden nu door de grote 
geopende deuren naar buiten. Ze klampten mensen aan en beschreven 
opgewonden wat ze hadden gezien en gehoord. Maar ze verspreidden 
slechts ongeloof en meewarigheid. Niemand geloofde meer in wonderen; 
ze wilden naar huis, waar een veredelde dis hen wachtte. En de 
honderden begonnen aan zich zelf te twijfelen en vertrokken naar hun 
eigen landen, waar ze het geheim verstopten als ware het een schande. 
Maar vanonder één van de bruggen van Parijs keek een zwerver naar de 
hemel, die zich nu in alle schoonheid vertoonde. En eén van de sterren 
lichtte op in een vurige flits en stuurde een straal naar het kind dat in 
zijn armen lag en hij zag hoe het kind naar hem lachte met ogen van 
goud met een twinkeling van zilver. Het verblindde hem met geluk. Hij 
voelde hoe het kind uit zijn armen werd genomen en hij protesteerde 
niet. Hij besefte dat geluk gedeeld moest worden. 
Toen hij zijn vertrouwde doos binnenkroop in de vrieskou van Parijs, was 
zijn hart verwarmd en voelde hij hoe het wonder hem omarmde, in de 
kerstnacht van Parijs. 
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JAARVERSLAG COMMISSIE KERKRONDLEIDING 

Het seizoen begon op dinsdag 1 
mei gelijk al goed met een 
bezoekersaantal van 115 
personen en ook de volgende 
drie dagen gaven hoop voor de 
toekomst. Mooi weer en dus veel 
toeristen in de stad… Maar 
helaas, het weer sloeg om en de 
toeristen bleven weg en door de 
ietwat koude en natte zomer is 
het bezoekersaantal dit jaar in 
de maanden juli en augustus 
drastisch gedaald. 
Gelukkig gaf eind augustus en 
september een beter weertype 
zodat de aantallen weer 
toenamen en we eigenlijk op 
hetzelfde aantal bezoekers 

uitkomen als het vorig jaar. In 2011 mochten we 9.975 bezoekers 
noteren en dit jaar waren het er 9.579, ongeveer 400 minder dus 
Maar we mogen wel tot onze vreugde vaststellen dat al deze bezoekers 
veel bewondering waren voor ons mooie, historische kerkgebouw en dat 
ze er met veel genoegen geweest zijn, getuige de vele lofuitingen in ons 
gastenboek. 
Velen werden getroffen door de muziek die gedurende de openingsuren 
wordt gedraaid en dit wordt door de gidsen toch wel als een compliment 
opgevat.
Helaas heeft onze trouwe cd speler – na een langdurig gebruik van 15 
jaar – op een heel ongunstig moment gevonden dat het welletjes was. Er 
kwamen geluiden uit die niet direct de bedoeling waren. Hier moest 
direct gehandeld worden en na enig speurwerk op internet kon al direct 
de volgende dag een zo goed als nieuwe installatie in gebruik worden 
genomen. 
Veel gebruik werd er ook dit jaar weer gemaakt van de gelegenheid een 
lichtje aan te steken. Dit blijkt in een behoefte te voorzien en we gaan er 
zeker mee door. 
Ook het vorig jaar in gebruik genomen voorbedenboek voorziet in een 
behoefte en het is soms heel ontroerend om de diverse intenties te 
lezen, zeker als kinderen heel openhartig schrijven. 
Op zaterdag 9 juni mochten we weer onze Urker vrienden ontvangen met 
een fijne koor- en samenzangavond in een redelijk goed gevulde kerk. 
Deze traditie zal zeker in 2013 worden voortgezet, te meer omdat deze 
Urkers geheel belangeloos voor ons optreden en wij de opbrengst van de 
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collecte in zijn geheel kunnen aanwenden voor het onderhoud van onze 
kerk. 

Terugkijkend naar het afgelopen seizoen mogen we toch dankbaar 
omkijken naar een goed en mooi jaar waarin we heel veel fijne mensen 
uit alle windstreken hebben mogen ontvangen en waar vaak heel goede 
gesprekken mee gevoerd konden worden. 
Wij zijn blij dat we op deze wijze hebben mogen meewerken om iets van 
het verleden te tonen en dat wij door onze inzet een bijdrage mogen 
leveren om dit mooie, historische kerkgebouw voor de komende 
generaties te behouden. 

ALLE MEDEWERKERS AAN DE KERKRONDLEIDING;  B E D A N K T! ! ! !  

BRUGPASSAGES 2012

Het aantal passanten in 2012 is 29.731. 
Het verschil met vorig jaar is miniem. Het voorjaar was relatief rustig 
door het tegenvallende weer en de zomer was door het mooie weer in de 
(laatste) bouwvakperiode beter dan vorig jaar 
Het najaar verliep normaal. 

Vriendelijke groeten van uw brugwachters, 
Douwe Kraak & Iebe van Dijk 

NIEUWS VAN HET MUSEUM

Voor museum ‘Stedhûs Sleat’ zit het seizoen 
er weer op. Het was een leuk seizoen, met 
veel activiteiten.  
Om te beginnen hadden we een goedbezochte middag met films uit het 
rijke archief van Hendrik Spoelstra. De succesvolle tentoonstelling ‘Hoe is 
Sloten gevaren in de zestiger jaren’ was dit jaar gewijd aan onszelf, en 
veel Slotenaren hebben er op een of andere manier aan mee gewerkt – 
waarvoor nogmaals heel veel dank! (Heb je het allemaal gemist? Geen 
nood, de tentoonstelling ‘Hoe is Sloten gevaren in de zestiger jaren’ blijft 
nog een seizoen gehandhaafd, dus in het nieuwe seizoen een nieuwe 
kans om alsnog te gaan kijken.) Aan de tentoonstelling was tijdens 
Sipelsneon en de reünie ook een fotowedstrijd gekoppeld die veel 
herinneringen opriep. Verder kwamen weer vele bruidsparen over de 
rode loper het museum binnen en hebben we actief de samenwerking 
gezocht met de plaatselijke ondernemers   
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Elfsteden-Experion
Dat wil allemaal niet zeggen dat we nu in winterslaap zijn want er wordt 
volop gewerkt aan de plannen voor het Elfsteden-experion. De Stichting 
Plattelandsprojecten heeft het mogelijk gemaakt dat stadgenote Hilde de 
Haan daarvoor inmiddels is benoemd als projectleider voor het 
voorbereidende traject. Het is de bedoeling dat ons museum als het ware 
een poort wordt voor alle elf steden en dat toeristen die naar Friesland 
komen zich bij ons komen oriënteren. We zullen dan van alle steden iets 
laten zien: de geschiedenis, de hoogtepunten, en bekende mensen uit 
die steden, zoals Mata Hari uit Leeuwarden of Titus Brandsma uit 
Bolsward. Het idee is om dat digitaal te doen: een grote multimediawand 
waar mensen voor een groot deel zelf kunnen bepalen wat ze willen zien.  
Maar zover is het nog niet, en tot die tijd blijven we gewoon het 
vertrouwde museum.  

Margriet Agricola 

NAJAARSCONCERT MUZIEKKORPS STÊD SLEAT

Muziekvereniging Stêd Sleat heeft 24 november jl. 
een bijzonder najaarsconcert gegeven in de Grutte 
Tsjerke te Sleat. Ditmaal met als speciale gast het 
Shantykoor de Pollesjongers uit Woudsend, onder 
leiding van Luisa Saitova. 
De avond werd gevuld met een gevarieerd, licht 
muzikaal programma. Het korps, onder leiding van 
Durk Krol, had een kleurrijk programma 
ingestudeerd. De muziekstukken gingen in op het 
zogeheten thema kleur. Gekozen werd voor diverse 
kleurrijke muziekstukken als 'Yellow mountains', 
'David of the white rocks' en 'Rood'. Als groot werk 
werd ’Ferdivedaasje' gespeeld, een prachtig werk 

over het leven van Onno Hoekstra. Ook genres als barok, dixieland en de 
Russische polka waren te beluisteren. 
Het shantykoor, de Pollesjongers, nam het publiek volledig mee 'de zee 
op'. Met zeemanslieden uit diverse wereld streken, werd eveneens veel 
kleur aangebracht in het programma. Het uit tweeënveertig leden 
bestaande koor weet onder de meest uiteenlopende omstandigheden een 
passende sfeer te brengen met liedjes van de zee in het Nederlands, 
Fries, Frans, Engels, (Plat-) Duits en Iers. 
Ter afsluiting hebben Muziekvereniging Stêd Sleat en het shantykoor De 
Pollesjongers nog een gezamenlijk optreden gegeven. Met de donkere 
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herfst- en winterdagen voor de deur, wilden zij met een kleurrijke 
muzikale bijdrage een stukje warmte overbrengen aan de bezoekers.  

Leden gezocht  
Muziekvereniging Stêd Sleat staat onder leiding van Durk Krol. Deze is 
inmiddels alweer tien jaar dirigent van het orkest. Het korps van Stêd 
Sleat is opgericht in januari 1981 op initiatief van enkele Slotenaren. Wij 
zijn altijd op zoek naar muzikaal talent en kunnen nieuwe leden zeer 
goed gebruiken! Hebt u interesse? Kijk dan op www.stedsleat.nl voor 
meer informatie of stuur een email naar: hiske@stedsleat.nl

OLIEBOLLEN!!!!!  APPELBEIGNETS!!!!!

De Protestantse gemeente van Sloten gaat weer oliebollen en 
appelbeignets bakken. Op 31 december gaat een groep vrijwilligers aan 
het werk in de loods bij de familie Schotanus. We bakken voor Sloten en 
omgeving. De opbrengst is voor het restauratiefonds van de PKN-kerk.  
De kerk is letterlijk een baken in onze stad. Maar een kerkgebouw kost 
geld en daar wordt door de overheid nauwelijks subsidie voor verstrekt. 
Daarom proberen wij, mede door vrijwillige acties als deze, de “Grutte 
Tsjerke” zo goed mogelijk in stand te houden. 

De oliebollen kosten: 
10 stuks zonder krenten en rozijnen  € 5,00 
10 stuks gevuld met krenten en rozijnen € 5,00 
8 stuks appelbeignets met kaneel en suiker € 5,00 

U kunt vanaf heden, doch voor 27 december 
uw bestelling per telefoon of e-mail doorgeven aan: 

J. op de Hoek, tel.  531207   
jtopdehoek@hotmail.com
J. Visser, tel.  531549 
jendvisser@hetnet.nl
Th.v.d. Sluis, tel.  531495  
thvdsluis@ziggo.nl

De oliebollen en /of appelbeignets worden 
tussen 11.00 en 16.00 uur bij u thuis bezorgd.  
(31 dec. a.s.)Smakelijk eten en een gezond 
2013 toegewenst!  

De oliebollenbakkers. 
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VOUCHERS VOOR VROUWTJES 

In de afgelopen decembermaand heeft het vrouwenkoor De Sleattemer 
Kaaien weer van zich laten horen op een tweetal kerstmarkten in 
Hemelum en Balk. Op maandag 17 december jl. was er een Kerst 
meezingavond in de Poarte.   
Deze muzikale avond werd door ons koor voor de tweede maal 
georganiseerd. De aanwezige gasten konden allen meezingen met de wel 
bekende kerstliederen èn luisteren naar de misschien minder bekende.  

Na de kerst wordt er even een kleine zangloze periode ingelast en vanaf 
begin januari gaan we ons volop voorbereiden op het jubileumconcert. In 
2013 bestaan we 10 jaar en dat willen we met alle zangliefhebbers 
vieren! 
Op zondag 10 maart a.s. wordt er ’s middags een jubileumconcert 
gegeven op een prachtige locatie in onze eigen vestingstad.    
Het concert belooft een muzikale rondreis te worden door de afgelopen 
tien jaren.  
Hierbij nodigen wij u alvast uit om onze gast te zijn op dit concert! 
Maar de voorbereiding van dit jubileumconcert kost tijd en geld. Tijd 
steken we als vrouwen er natuurlijk zelf in, maar een financiële boost is 
altijd zeer welkom.
En dankzij een jubilerende supermarkt in Balk kan de penningmeester 
misschien de jubileumkas spekken en dat klinkt ons als koor natuurlijk 
als muziek in de oren. Vanaf de 2e week van december krijgen alle 
klanten bij een x-bedrag aan inkopen een voucher. En deze vouchers 
kunnen gedoneerd worden aan diverse verenigingen waaronder ons 
eigen vrouwenkoor De Sleattemer Kaaien 

Dus vandaar onze oproep:
Beste leuke, lieve en aardige inwoners van Sloten e.o., stel je moet 
toevallig naar bv. een slager in Balk, loop dan ook even binnen bij een 
supermarkt met wel duizend C-artikelen in de schappen en geef uw 
sponsorvouchers aan De Sleattemer Kaaien 
Uiteraard is het totaal niet de bedoeling van De Sleattemer Kaaien om de 
middenstand van Sloten te negeren, maar ja als je zo’n prachtige kans 
krijgt aangeboden, kun je als koor toch niet weigeren? 
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‘VRIENDEN VAN SLOTEN’ WERFT NIEUWE LEDEN

In de maanden oktober november hebben bestuursleden woonachtig in 
Sloten een huis aan huis actie ondernomen om nog eens de Stichting 
Vrienden van Sloten onder de aandacht te brengen van de bevolking en 
om nieuwe vrienden te werven. Dat heeft een groot aantal mensen 
geïnspireerd om vriend te worden waar wij erg blij mee zijn. In het 
nieuwe jaar krijgen de (nieuwe) vrienden een brief met acceptgiro thuis 
gestuurd om hun belofte in te lossen. In ieder geval dank voor het 
enthousiasme waarmee vele inwoners hun blijk van waardering hebben 
getoond voor ons werk! 
De volgende brief ging uit ter voorbereiding van het “actiebezoek”:  

Sloten, najaar 2012 

Beste inwoners van Sloten, beste Vrienden, 
Graag willen wij u kennis laten maken met onze stichting. Daarom 
ontvangt u hierbij onze folder waarin u verschillende voorbeelden ziet 
van onze activiteiten. Activiteiten die tot doel hebben de leefbaarheid   te 
vergroten en om onze stad haar oude allure terug te geven.   
Enkele in het oog springende activiteiten zijn: 
Het project historische verlichting in Sloten. Onze Stichting heeft 
zich 40 jaar lang ingezet voor het realiseren van historische lichtmasten 
in onze stad. Uiteindelijk staan er nu overal historisch verantwoorde 
lichtmasten en is onze inzet beloond. Overigens is het project mede tot 
stand gekomen door een goede samenwerking met Plaatselijk Belang en 
mede door een bijdrage van Sloten BV. 
Het Philip Kuijpersplein. Na jaren van discussie rond de oude loods 
van de gemeente Sleat, die was gelegen in het centrum, is er een fraaie 
oplossing gevonden voor de oude leegstaande loods. Op initiatief van 
onze Stichting en in samenwerking met de omliggende bewoners, het 
Van der Wal Restauratiefonds en Plaatselijk Belang kon de opening 
plaatsvinden van het Philip Kuijpersplein. De historisch verantwoorde 
garages en schuurtjes hebben onze stad een duidelijke verfraaiing en 
versterking van de leefbaarheid opgeleverd ten opzichte van de oude 
gemeenteloods. 
Onze Stichting Vrienden van Sloten speelt inmiddels een belangrijke rol 
bij het in stand houden van de cultuur historische waarden van 
onze stad. Zowel de gemeente als de inwoners van Sloten betrekken 
onze Stichting bij hun plannen. Onze adviezen worden zeer gewaardeerd. 
Er worden regelmatig verzoeken ingediend om een financiële bijdrage te 
leveren aan kleine en grote verbouwingen en restauraties. Daar waar het 
historisch karakter behouden blijft, of zelfs versterkt wordt, dragen wij 
een financiële bijdrage bij. Maar wij kunnen dat niet alleen, daarom 
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zoeken wij nieuwe Vrienden. Vrienden die middels een zelf te bepalen 
donatie bijdragen aan de allure en aan de leefbaarheid van onze 
prachtige stad. Wilt u Vriend worden? Laat het ons weten. Wij op onze 
beurt houden u dan op de hoogte van onze activiteiten middels 
toezending van de jaarbrief.
Uw bijdrage helpt ons om het bijzondere karakter van de stad 
Sloten te behouden! 

Met hartelijke groet, Menno Knot, voorzitter.  

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Sloten ziet er als volgt uit: 
Voorzitter, M. Knot, te Sloten, Secretaris,Mw. J.M. Luijtze-van der Wal, te 
Langweer, Tel. 0513-850352, Penningmeester, F.G.M. Haarsma, te 
Sloten, Leden, H. Brouwer te Sloten, Y. de Boer  te Balk, Mw. A. P. van 
den Burg, te Sloten, Mw. G. Hemels te Houten/Sloten 

DE STADHERBERG ZOEKT ONDERNEMERS

De Stadsherberg van Sloten staat al gedurende lange tijd leeg op een 
van de belangrijke entrees van het stadje Sloten. Leegstand is een 
slechte zaak en is zeker niet bevorderlijk voor recreatie en toerisme. De 
gemeenten in Súdwest-Fryslân meldden zich daarom enkele jaren 
geleden bij Plattelânsprojekten in Balk. Ze maakten zich zorgen over de 
leegstand van winkelpanden in de regio. Nu zijn leegstaande 
winkelpanden geen nieuw fenomeen, maar het verschil met vroeger is 
dat deze niet vanzelf weer een nieuwe invulling krijgen.  
Daarom is het project ‘Toekomstbestendig Winkelbestand Zuidwest-
Friesland’ gestart. Met dit project willen Plattelânsprojekten en de 
gemeenten Skarsterlân, Súdwest-Fryslân en Gaasterlân-Sleat een impuls 
geven aan de bedrijvigheid in toeristische kernen in de regio door 
ondernemers te zoeken voor leegstaande winkelpanden en hen te 
begeleiden bij het realiseren van hun plannen. 
Bij het zoeken naar die ondernemers worden verschillende middelen 
ingezet: de gemeenten, Plattelânsprojekten, Kamer van Koophandel en 
ondernemersverenigingen. In Sloten zijn in samenspraak met de 
Stichting Vrienden van Sloten, Stichting Restauratiefonds Sloten, de 
ondernemersvereniging en Dorpsbelang is een informatieavond belegd 
voor ondernemers die kansen zien in Sloten. Op dit moment is er overleg 
met een aantal ondernemers om gezamenlijk het pand in gebruik te 
hebben, een soort bedrijfsverzamelgebouw. Over de uitkomst hiervan is 
nog niets bekend. We staan nog open voor meer geïnteresseerde 
ondernemers. Die kunnen zich melden via info@stichtingdbf.nl of bij een 
van de organisaties in Sloten.  



“De Stadsomroeper” Sloten, december 2012                       49

ORKAAN SANDY VELT OUD-SLOTENAAR

De orkaan Sandy is de achttiende storm en tiende orkaan van het 
Atlantisch orkaanseizoen 2012. Ze richtte al schade aan in Jamaica, de 
Bahama's, Haïti en Florida en was daarna actief aan de oostkust van de 
Verenigde Staten en in het oosten van Canada. 
Sandy ontstond op 22 oktober 2012 als tropische golf in het westen van 
de Caraïbische Zee. Al na zes uur werd ze een tropische storm waarna ze 
zich naar de Grote Antillen voortbewoog. Op 24 oktober kwam ze aan op 
Jamaica als orkaan. Sandy ontwikkelde zich in de avond van 25 oktober 
tot de tweede categorie en kwam aan op Cuba. Daarna zwakte ze af tot 
de eerste categorie en bewoog ze zich noordwaarts voort over de 
Bahamas. 
Toen had de orkaan al 67 slachtoffers had gemaakt. In de nacht van 29 
oktober op 30 oktober bereikte Sandy als superstorm de oostkust van de 
Verenigde Staten, waarna ze nog meer in kracht afzwakte en zich naar 
het noorden bewoog. Boven het oosten van Canada is de storm op 31 
oktober opgelost.

Deze orkaan kostte ook het leven van een oud-Slotenaar getuige het 
onderstaande krantenartikel dat de redactie binnenkwam. 

PHILADELPHIA (CBS) – In de nasleep van de Orkaan Sandy is er nog een 
dodelijk geval geweest van koolmonoxide vergiftiging van een draagbare 
stroomgenerator. Een klein meisje ligt nog in het ziekenhuis, haar 
grootvader is overleden, twee anderen in de familie hebben het 
nauwelijks overleefd.  
Het is die dag Ember Hardy’s (kleinkind L. R., red.) zevende verjaardag, 
als ze wordt opgenomen in het Children’s Hospital van Philadelphia met 
koolmonoxide vergiftiging. “Ik ben doodsbang,” zegt haar moeder Jeana 
Eisenhauer. Zij en haar dochter waren met haar ouders in hun huis in de 
Poconos, (een berggebied in Pennsylvenia, red.). Na de orkaan Sandy 
zaten ze zonder elektriciteit en daarom sloten ze een nieuwe draagbare 
generator aan buiten het huis. “We roken niets en wisten van niets. We 
hadden de generator niet ver genoeg van het huis af geplaatst, blijkt 
achteraf” zei Jeana.
Ze zegt dat het heel snel gebeurde, haar vader Lammert Roodhof die 
overleed, raakte eerst bewusteloos, en Jeana zei: “Ik was mijn vader aan 
het reanimeren toen mijn moeder onderuit ging.” Haar moeder Ann 
Roodhof heeft het overleefd. Alle drie zijn behandeld in een 
decompressiekamer in Penn Medicine. Ember kan er een 
hersenbeschadiging aan over houden. “Het is erger dan verschrikkelijk. 
Mijn kleine meisje heeft dit niet verdiend,” zei Jeana.  
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Doktoren zeggen dat ze een groeiend aantal patiënten zien die overlijden 
aan koolmonoxide vergiftiging door draagbare generators. Dr. Fred 
Henretic, een toxicoloog in het Children’s Hospital in Philadelphia zegt: 
“Het is bijna een crisis voor de volksgezondheid, dat wat er nu gebeurt. 
Je kunt koolmonoxide niet ruiken, zien of proeven, het is een stiekem 
vergif.” 

Doktoren zeggen dat de symptomen van koolmonoxide vergiftiging, zoals 
zich licht in het hoofd voelen gemakkelijk kunnen worden aangezien voor 
iets anders. Mensen die een draagbare generator gebruiken, moeten 
alert zijn op die symptomen. En de generator moet minimaal acht meter 
vanaf het huis worden geplaatst.  
                                     

Lammert Hubertus Gerrit Roodhof 
Lammert Hubertus Gerrit Roodhof, 66 jaar oud, 
afkomstig uit Albrightsville, Pennsylvania is 
overleden op dinsdag 30 oktober in het Gnaden 
Huetten Hospital in Lehighton naar aanleiding 
van een koolmonoxide vergiftiging ten gevolge 
van de orkaan Sandy. Hij was de echtgenoot van 
Ann Marie Roodhof-Villano. In september jl. 
waren ze 45 jaar getrouwd. Geboren in Sloten 
(Friesland)was hij de zoon van wijlen Willem en 
Wietske Roodhof-de Lange. Zij waren van 
katholieke huize.  

Lammert was tijdens zijn leven werkzaam als vrachtwagenchauffeur voor 
A Treat in Allentown. Als Vietnam-veteraan was Sergeant Roodhof in 
dienst bij het United States Marine Corps van1965 tot 1970.  

Naast zijn vrouw liet hij ook achter, een dochter, Jeana Marie Eisenhauer
uit Albrightsville; een zoon, Joseph Lammert Roodhof uit Saylorsburg; 
vier kleinkinderen, Francis E. Eisenhauer, Ember Hardy, Joseph Roodhof 
en Nicholas Roodhof; drie zussen, Betty Hisko uit Forked River, New 
Jersey, Jane Pascadlo uit Flemington, New Jersey en Ann Alimecco uit 
Hillsborough, New Jersey en een broer, Jacob Roodhof uit Manville, New 
Jersey.

De herdenkingsdienst voor zijn leven was 10 november 2012 jl. 
Hij is begraven Indiantown, Gap National Cemetery  
Lammert was een liefdevolle echtgenoot, vader, grootvader en broer, die 
gemist zal worden door iedereen die hem kende. 

Vertaald uit het Engels door Jetty Bergsma 
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            AFD. Gaasterland  PROGRAMMA 2013

Woensdag 27 september jl. kwamen de “Vrouwen van Nu”, afd. 
Gaasterland weer bijeen om het programma 2012/2013 te bespreken, 
waarna er een bezoek gebracht werd aan boomkwekerij Eppinga. De 
eerste bijeenkomsten zijn al geweest. 

Het programma ziet er verder als volgt uit: 

04 jan.  Nieuwjaarskoffie bij museum Eppinga. 
17 jan.  Eéndagsbestuur. 
06 febr. Jaarvergadering. 
25 febr. Lezing over gezonde voeding 50+ door diëtiste Minke  
                     Rienstra. 
19 mrt. Sari Wereldwinkel en modeshow. 
11 apr  “Kunst en kitsch” o.l.v. dhr. Henk Sprik. 
07 mei  VIERING 95-JARIG BESTAAN VAN ONZE AFDELING.

Daarnaast worden er nog allerlei activiteiten georganiseerd door de 
interessegroepen: handwerken, quilten, bloemen en tuin, leeskring, 
cultuur, schilderen, bridgen, fietsen en Engels 

Onze bijeenkomsten worden op diverse locaties in Gaasterland 
gehouden. 
Vrouwen die belangstelling hebben voor onze bijeenkomsten en/of 
interessegroepen zijn van harte welkom. Voor inlichtingen Annie de 
Vries-v/d Bosch. Tel: 0514 603614  

MEDEDELINGEN MILIEUDIENST GS

In de week van 17 t/m 21 december vervalt de groene containerroute. 
De grijze containerroute van dinsdag 25 december, eerste kerstdag, 
wordt gereden op zaterdag 22 december. 
De groene containerroute van dinsdag 1 januari, nieuwjaarsdag, wordt 
gereden op zaterdag 5 januari 2013. 
Op vrijdag 11 januari is er weer de kerstbomen/takkenroute. 
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OPBRENGST COLLECTE

Collecte Nierstichting € 473,45  
Collectanten en gevers hartelijk bedankt voor de inzet 
en de bijdrage. 

SERVICEPAGINA MIDDENSTAND

Sloten, klein en fijn, heeft een uniek en uitgebreid winkel-, horeca- en 
aanverwant ondernemersbestand. Door de verschillende openingstijden 
staat u misschien wel eens voor een dichte deur. Dat is jammer. Tevens 
is het voor nieuwe inwoners leuk om te weten wat er allemaal ‘te koop’ is 
in onze stad. Daarom is deze servicepagina in het leven geroepen. 
Wilt u ook een plekje in deze rubriek? Stuur dan uw gegevens naar 
info@destadsomroeper.nl

Dagwinkel Sloten, Koestraat 20, Sloten. Tel:0514 531969 
vers@dagwinkelsloten.nl  www.dagwinkelsloten.nl
Openingstijden zomer: Ma t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag: 
8.00 tot 17.00 uur, tijdens de bouwvak zondag: 8.00 tot 11.00 uur 
Openingstijden winter: Ma t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.30 
tot 17.00 uur 

Galerie Gravin, Koestraat 45, Sloten. Tel: 0514 531568 
galeriegravin@gmail.com  www.galeriegravin.etsy.com
Openingstijden zomer/winter: open bij aanwezigheid en op afspraak 

Wijn&olie, Dubbelstraat 121, Sloten. Tel: 0514 531872 
info@wijnenolie.nl   www.wijnenolie.nl
Openingstijden zomer: ma t/m vrij: 10.00 tot 18.30 uur, za 10.00 tot 
18.00 uur 
Openingstijden winter: do, vrij, zat: 10.00 tot 18.00 (oktober tot en met 
eind februari, met uitzonderingen van vakanties en proeverijen) 
Tijdens de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie 6 dagen per week 
geopend van 10.00 tot (zie zomertijden)  

Tsiishus Wytske, Dubbelstraat130, Sloten. Tel: 0514 850132 
info@tsiishuswytske.nl  www.tsiishuswytske.nl  www.kaaspakket.com
Openingstijden zomer: juli en augustus van maandag t/m zaterdag, van 
10-18 uur 
Openingstijden winter: Open in Joure, Tsiishûs Wytske, Midstraat 42, 
8501 AR Joure, Tel. 0513 419500 
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KadoShop De Dream, Heerenwal 57, Sloten. Tel: 0514 531393 
kadoshopdedream@hotmail.nl    www.kadoshopdedream.nl
Openingstijden zomermaanden: ma t/m za van 09:00 t/m 17:00 u. 
In de winterperiode kunt u altijd aan- of opbellen voor een cadeau,  
cadeaupakket, kaart, kopie etc. U bent van harte welkom! 

Slagerij van Dijk, van Swinderenstraat 26, Balk. Tel: 0514 602178  
info@dijkbalk.keurslager.nl  www.Dijkbalk.keurslager.nl
Openingstijden: ma t/m do van 8.00 tot 18.00 u, vrij van 8.00 tot 21.00 
uur, za van 8.00 tot 16.30 u.   

Restaurant Taveerne ’t Bolwerk, Voorstreek 116-117, Sloten.
Tel: 0514 531405 
info@restauranthetbolwerk.nl  www.restauranthetbolwerk.nl
twitter: @bolwerksloten  
Openingstijden zomer: iedere dag vanaf 10.00 u. 
Openingstijden winter: woe t/m vrij vanaf 17.00 u. za en zo vanaf 11 u. 

Restaurant en Partijerie Boerderij de Mallemok Baanweg 96, 
Sloten. Tel: 0514 531300 info@mallemok.nl   www.mallemok.nl
twitter: @mallemok Openingstijden zomer: iedere dag vanaf 10.30 u, 
keuken open van 12.00 tot 21.00 u.
Vanaf september ma en di gesloten, vanaf november tot april in het 
weekend geopend en door de week volgens afspraak.

Proeflokaal De Stadswaagh, Dubbelstraat 214 Sloten. 
Tel: 0514 531666 Rienstrag@hotmail.com
Openingstijden zomer: gehele week v.a. 11.30 u. 
Openingstijden winter: do, vrij, zat v.a. 17.00 u,  zo vanaf 12.30 u.  

Cafetaria By de Brêge ‘Vis & Snacks’, Haverkamp 6, Sloten 
Tel: 0621463501/0611321008 
Openingstijden zomer: ± 11:00 uur tot ± 19:00 uur 
Openingstijden winter: ± half oktober gesloten, begin april weer 
geopend. Vakantie: 1e donderdag, vrijdag en zaterdag van september 
gesloten, zondags weer geopend. 

Groencentrum Roffel, J.Hornstraweg 18, 8563 AJ Wijckel.  
Tel: 0514 603575 groencentrum-roffel@live.nl·Openingstijden: Ma 13.00 
tot 18.00, Di t/m vrij 09.00 tot 12.00 en 13.00 tot 18.00, Vrijdag 
koopavond 19.00 tot 21.00, Za 09.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.30 u.  

Jannie's Schoonmaak Service, Ruurd Altastraat 3 Sloten, tel: 0415 
593937 of 0610175487 
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Voor alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden bij bv.  bedrijven, 
kantoren, scholen, recreatiewoningen, of bij particulieren. 
janniesschoonmaakservice@gmail.com

Pavlína’s Oogpunt, Haverkamp 3, Sloten, Tel: 0628332275 
Voor brillen, contactlenzen en advies op maat. U bent van harte welkom 
op afspraak E-mail: pavlinasoogpunt@gmail.com

Fiets kapot? Ed Dijkkamp, Menno van Coehoornstraat 35 Sloten, 
Tel:0631502858 Reparaties van alle merken en soorten 

Astrid Hoving, Maakt tekeningen van mensen en dieren. 
Tevens Bach bloesemtherapeute voor dieren. Ruurd Altastraat. 4, Sloten  
tel: 0514 531544, 0613950924 www.diernatuur.nl

"Thûskapster Djoeke" Op afspraak zowel overdag als ’s avonds bij 
de cliënt thuis. Spanjaardsdijk 16, 8556 AJ Sloten, 0653361780 

Tandartsenpraktijk Sloten, Bolwerk Z.Z. 78, Sloten. Tel: 0514 531555 
info@tandartssloten.nl www.tandartssloten.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8:00 tot 16:30 uur. 
Afspraken voor controle of mondhygiënist kunt u maken op 
www.tandartssloten.nl/afspraak
Nieuwe patiënten kunnen zich zowel telefonisch als via de website 
aanmelden. U bent van harte welkom! 

Klussenbedrijf MARCO HAGA, Breedstraat 139 Sloten. Tel: 
0610189589 bgg. tel 531582, nieuwbouw onderhoud restauratie
m.haga@planet.nl

ZEILMAKERIJ MARE, Wyckelerweg 171a. Sloten. Tel. 0620223454 
www.zeilmakerijmare.nl info@zeilmakerijmare.nl 
Openingstijden: ma t/m vrij : 8.00 tot 16.45 uur Za: 9.00 tot 11.45 u.  
In de wintermaanden zaterdags gesloten. Voor al uw buiskappen, 
boottenten, afdekkleden, dektenten en reparaties. 

Brocante en Antiek Sloten, Koestraat 44, Sloten. Tel: 0514 602909
Openingstijden binnen seizoen: Do en Vrij: 13:30-18:00 uur 
Za 12:00-18:00 uur 
Buiten seizoen (1-11/1-4) alleen op Za open en op afspraak. 

Welmoed Tempelman, WLMD ProfessionalOrganizer: WLMD 
ProfessionalOrganizer begeleidt en adviseert particulieren en bedrijven 
bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte. 
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Woonadres: a/b Lubbartha Lytse Jerden t/o 1 Sloten, postadres Postbus 
57 8560 AB Balk Tel: 0622690972    welmoed@wlmd.nl   www.wlmd.nl
twitter @wlmd KvK 54443695. Aangesloten bij de NBPO (Nederlandse 
beroepsvereniging van professional organizers) 

Nagelstudio "Nails 4 You" Astrid Wijnia Menno van Coehoornstraat 
30, tel: 0514 531960 nagelstudionails4you@gmail.com
 Behandeling alleen op afspraak. Ook ‘s avonds. 

Schoonheidssalon Parel Wijckelerweg 173A Sloten, tel:0514 531630 
email: g.schotanus@planet.nl
Gezichtsbehandelingen, anti rimpelbehandelingen, harsen, verven, 
epileren, massages (hotstone, klassiek, bindweefsel) bruidsmake-up 
behandelingen volgens afspraak.

Bouwsté Bouw-en Timmerbedrijf. 
Johan Stegenga, Burg. G.H. Mulierstraat 45, 8556 AE Sloten,   
Tel: 0643213162 bgg: 0514572323 e-mail: bouwstesloten@kpnmail.nl 

‘t Handwerkhofje, Dubbelstraat 136, Sloten. Tel: 06-53944254 
Openingstijden: di van 10.00-12.00 u. en 13.15-15.30 u., woe: 9.30-
12.00 u. , do 9.30 -12.00 u. en 13.15-15.30 u, vrij 10.00-12.00 u. 
en 13.15-16.30 u, za 9.30-12.00 u. en 13.15-15.00 u.  
e-mail: handwerkhofje@gmail.com, website: www.handwerkhofje.nl ( 
wordt nog aan gewerkt)

Creative Elements, Jesse Hendriks, Menno van Coehoornstraat 6, 8556 
AH Sloten | Tel : +31 (0) 613527565, E-mail : jhendriks@creative-
elements.nl | Website : http://www.creative-elements.nl
Bouwen en ontwerpen van websites. 

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, Bedrijvigheidjes.

Artikelen op naam vallen niet onder de verantwoordelijkheid 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. 
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KLEUREN EN KNIPPEN 

Noflike krystdagen en in lokkich en sûn nijjier tawinske. 

Plaatselijk Belang Sleat. 


