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FAN DE REDAKSJE 
 
“Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk een kar met paard 
en slagerij J v.d. Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets het zegt u 
hoogst waarschijnlijk niets maar het is waar ik geboren ben”……… Wie 
kent het niet, dit lied ‘Het dorp’ gezongen door Wim Sonneveld. Een 
weemoedige tekst over hoe het vroeger was en er nu niet meer is. Het is 
een tekst van alle tijden. Veranderingen, je ontkomt er niet aan! Zelfs 
Sloten niet. In de loop der (vele) jaren is ook hier het e.e.a. veranderd. 
De karren ratelen niet meer op de keien, Slagerij J. v.d. Ven, in ons 
geval slagerij M. v. Dijk, is ook niet meer op de Heerenwal gevestigd en 
de juffrouw op de fiets rijdt nu in een autootje.   
 
Hoewel sommige veranderingen min of meer geruisloos aan ons voorbij 
gaan, zeg maar er gewoon insluipen, kan dat niet gezegd worden van 
het acuut kappen van ‘onze’ dierbare kastanjebomen op het Bolwerk bij 
de Mallemok afgelopen zomer. De bomen waren ziek en om ongelukken 
te voorkomen besloot de gemeente ze vroegtijdig te kappen.   
 
Oef, wat kwam dat hard aan zeg! Menige verhitte discussies zijn er 
gevoerd, op straat, in de winkel, aan de stamtafel en zelfs op 
verjaardagen.  
Velen togen naar het Bolwerk om de bomen nog een maal, in hun 
resterende glorie, te aanschouwen en om foto’s te maken als een 
tastbare herinnering. Op zich had het wel wat. Het Bolwerk werd even 
een gezellige ontmoetingsplaats en het praatje ging eens ergens anders 
over dan over het weer.  
 
Ik weet niet hoe een ander het ervaart maar als ik nu over het Bolwerk 
kuier, verbaas ik me over de ruimte en de wijde blik. Het is net of er 
niets is gebeurd. De rust is weergekeerd. En over een tijdje worden er 
nieuwe bomen geplant. De generatie die na ons komt zal niet beter 
weten dan dat deze er altijd hebben gestaan.  
 
“En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan, ik 
was een kind en wist niet beter dan ’t nooit voorbij zou gaan” 
 
Op de pagina’s 8 en 9 krijgt u nog een  indruk over hoe deze situatie 
onze gemoederen bezig hield. Folkert Verbeek kon zijn hart luchten 
d.m.v. een mooi gedicht. Fijn dat hij ons er deelgenoot van wil maken. 
En Sjouwe Leffertstra, die net als vele andere Sleattemers in de weer 
geweest is met zijn fototoestel, laat enkele foto’s zien waarop de sfeer 
van toen wordt weergegeven. 
 
Rest mij u een fijn leesplezier toe te wensen, Corrie Leffertstra 
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HJIR EN HJOED 
 
Berne om utens:  
Norah Miranda Jasmijn, 13 april, dochter fan Anske en Thea Schotanus 
 
Amarinske Marij, 14 july, dochter fan Bernard Schotanus en Jantine 
Kurpershoek 
 
 
Sa lang troud: 
26 septimber: J. en. A.van der Goot-van der Werff,  45 jier 
  1 oktober:    H.R. en K. Baukema-Lootsma,  45 jier 
29 oktober:    P. en W.Tiemersma-van der Goot,     45 jier 
19 desimber:  F. en A. Deinum-de Vries,              45 jier 

 
Ferstoan:   
Janna Kroes-van Keimpema, 8 july, 80 jier 
Wim ten Heuvel 25 augustus, 93 jier 
 
Ferstoarn om útens:  
Agnes Margaretha Galama-Konst, 22 augustus,  
93 jier, Balk 
Albertje Haarsma-van Dijk, 28 augustus, 92 jier, 
Balk 
 

Ôfreizge:  Daniëlle Kraak nei Badhoevedorp 
 
 
Hawwe jo ynformaasje dy ’t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, 
jou dy dan efkes troch oan ‘e redaksje. Allinnich op dizze wize slagje wy 
deryn om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes.  Bern dy ’t 
om utens berne wurde, sille allinnich yn dizze rubryk pleatst wurde as 
dat efkes troch de âlders of pakes en beppes trochjûn wurdt of troch 
bygelyks in bertekaartsje te stjoeren.  
 

 
Begrafenis- en crematievereniging “Sloten” te Sloten 

opgericht 25 juni 1929 
wwww.uitvaart-sloten.nl  

 
Witte jo dat Sleat in begraffenis-en kremaasjeferiening hat?  

Foar mear ynformaasje kinne jo op de side sjen. 
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IN MEMORIAM JANNA KROES-VAN KEIMPEMA 
 
Op 8 juli overlijdt op 80-jarige leeftijd Janna Kroes-van Keimpema.  
Janna Kroes woonde met haar gezin in Langweer waar zij een boerderij 
hadden. Zij verhuisden naar Duitsland waar zij later een taxibedrijf zijn 
begonnen. Na hun pensionering is het echtpaar Kroes in Sloten komen 
wonen. Zij waren één van de eerste bewoners van It Far. De keuze viel 
voor Sloten vanwege de kleinschaligheid en de mogelijkheid om de boot 
voor de deur te hebben bovendien konden zij op It Far hun eigen woning 
bouwen. 
Enkele jaren geleden overleed haar echtgenoot. Dit was geen makkelijke 
tijd voor Janna Kroes. Gelukkig waren er de buren en het 
doorzettingsvermogen om verder te gaan. Het bridgen en golfen zorgden 
onder andere voor afleiding.  
Na een periode van ziek zijn en van hoop en vrees heeft zij afscheid 
moeten nemen van het aardse bestaan. 
 
Met dank aan Tine Klugkist en fam. Haga. 
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IN MEMORIAM AGNES GALAMA-KONST 
 
Op vrijdag 22 augustus overleed op de 
leeftijd van 93 jaar Agnes Margaretha 
Galama-Konst 
Een ‘warbere ‘ vrouw was ze, altijd 
bezig; van jongs af aan al moest ze 
meehelpen met het melken van de 
koeien op de boerderij ‘de Toekomst’ 
waar ze geboren is. En ook later toen ze 
met Klaas trouwde was ze zowel voor als 
achter in de boerderij actief.  
 
Zelf kregen ze geen kinderen, maar wat 
vonden ze het fijn om hun omke- en 
muoikesizzers op bezoek te krijgen. En zij op hun beurt vonden het 
geweldig om bij omke Klaas en tante Agnes te zijn. Er kon en mocht heel 
veel. De familieband was erg hecht.     
 
Ook de band met de kerk was erg sterk. De zondagse kerkgang was een 
zeer belangrijk deel van hun leven, maar ook doortrok het geloof hun 
dagelijkse leven. Ze leefden sober, vroegen niet veel voor zichzelf, maar 
waren daarentegen wel zeer gastvrij en royaal. Het was goed toeven bij 
hen en Agnes vond het altijd fijn iets lekkers te kunnen geven. 
 
Toen ze niet meer zelfstandig konden wonen, vertrokken ze van Sloten 
naar Balk, naar Talma Hiem.  
 
Klaas overleed vorig jaar januari en Agnes verhuisde daarna al gauw 
naar Plantein. Hier had ze een uitstekende verzorging.  
 
Nu heeft ze haar ogen voorgoed gesloten en is ze weer bij Klaas. Se 
binne no wer tegearre. 
 
Met dank aan pastor Wiebe Mulder  
 
 
 

IN MEMORIAM ALBERTJE HAARSMA-VAN DIJK   
 

Op 28 augustus overlijdt op 92 jarige leeftijd Albertje Haarsma-van Dijk. 
Albertje komt uit een liefdevol gezin met 6 kinderen. Ze had graag na de 
lagere school door willen leren maar het was een moeilijke tijd en dat 
kon niet. Als 13-jarig meisje is ze al in betrekking gegaan bij een boer, 
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waar ze kost en inwoning kreeg. Zo kwam ze later in Tjerkgaast bij de 
familie Kerstma terecht als huishoudster, waar ze Jan Haarsma, een 
krullenbol uit Sloten, ontmoette. Ze kregen samen 9 kinderen. Albertje 
zorgde voor de huishouding en bleek een paar gouden handen te 
bezitten. Haken, breien, naaien, koken, poetsen, ze draaide haar hand er 
niet voor om. Ze zorgde er altijd voor dat alle kinderen er schoon en 
netjes bij liepen. Ze leefde zuinig en had de 
gave van niets iets te maken. Rust, reinheid 
en regelmaat waren gouden regels. 
 
Verdriet is haar niet bespaard gebleven, 
dochtertje Gerda is maar 10 maanden 
geworden en zoon Jan is op 58-jarige 
leeftijd overleden. 
Samen met haar man Jan heeft ze mooie 
reizen gemaakt en ze trokken er vaak op uit 
met hun boot. 
Na het overlijden van echtgenoot Jan in 
1997 is Albertje verhuisd naar de Skou in 
Balk. Een gouden greep blijkt later. Ze leidt 
een druk sociaal leven en maakt veel 
vrienden en vriendinnen, speelt graag Jeu 
de Boules en koersbal en zit bij de KBO. Zij 
stuurt vele kaartjes en doet bezoekjes naar 
zieken en jarigen en vergeet niemand ook haar klein- en 
achterkleinkinderen niet. 
 
Ze zag er graag verzorgd uit en gebruikt altijd haar lipstick. “Je weet 
maar nooit waar het goed voor is” zei ze altijd. Elke zaterdag ging het 
haar in de krul en werden de nageltjes gelakt. 
 
Haar deur stond altijd open en ze was voor iedereen een goede 
gastvrouw, met hapjes en drankjes en een luisterend oor. Ze was ruim in 
opvattingen en stond positief in het leven. 
 
Afgelopen jaar was erg zwaar toen ze hoorde dat twee van haar kinderen 
ongeneeslijk ziek bleken te zijn. 
 
Het geloof was haar een grote steun en haar rotsvast vertrouwen.  
Na een kort en heftig ziekbed is ze vol vertrouwen aan haar laatste reis 
begonnen. 
 
Met dank aan de fam. Haarsma 
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IN MEMORIAM WIM TEN HEUVEL 

Op 25 augustus jl. overleed op 93-
jarige leeftijd Wim ten Heuvel. Dat 
was op de dag af zes jaar na zijn 
echtgenote Marijke Roukema. Samen 
hebben ze vele jaren het museum 
Stedhûs Sleat bestierd, nadat de 
gemeente Sloten was opgegaan in 
de nieuwe gemeente Gaasterlân-Sleat. 
 
Ten Heuvel was een bijzonder erudiet man. Hij had een enorm brede 
belangstelling en kennis. En een uitermate grote interesse in de 
wetenschap. Hij kon erg diep in iets nieuws duiken, was er dan de hele 
tijd mee bezig. En dan ging hij door tot hij wist wat hij weten wilde. Dat 
was niet alleen het ‘hoe’ … maar vooral ook het ‘waarom’. Dingen 
doorgronden … zoeken naar de diepere laag. 
 
Ook gebeurde het meermaals dat hij ergens heel anders tegenaan keek. 
Of dat het niet klopte wat hij las. Dan had hij zelf hele andere inzichten. 
Een mooi voorbeeld daarvan is een verhandeling over de sterrenwereld. 
Nadat hij die van alle kanten bekeken en nagerekend had, was hij er 
heel zeker van dat het niet klopte. Hij zette zijn berekeningen uiteen in 
een brief aan een Engelse professor die connecties met de NASA had. 
Zodoende ligt er nu, ergens in één van de vele kasten in zijn huis, een 
kopie van een oorkonde. Het origineel ligt in een kluis van de NASA in 
Geneve. Als beloning werd er een ster naar hem vernoemd: 
MARIJKEWIM. Dat is toch wel iets bijzonders, maar hij was er niet erg 
van onder de indruk. Zijn respons was “Ach, er zijn meer stérren dan 
zandkorrels”. En die reactie was tekenend voor hem.  
 
Klokken waren een hele grote hobby van hem. Zijn huis hing en stond er 
vol mee. Het ging hem niet zozeer om het uiterlijk, maar meer om het 
binnenwerk. Het uurwerk, hoe dat precies in elkaar zat, hoe het werkte… 
Midden jaren 80 is hij jaren secretaris van een zonnewijzerkring geweest. 
Dat was een groepje geleerde mannen dat o.a. met elkaar musea 
bezocht. 
 
Hoewel Wim hoogbegaafd was, was hij een heel bescheiden man. Een 
aardig en innemend persoon. Elk mocht hem dan ook graag.  
 
Op 29 augustus jl. heeft in aanwezigheid van zijn familie, vrienden en 
bekenden de crematieplechtigheid plaatsgevonden. 
 
(Met dank aan Tine de Kleine, Nij Beets) 
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JULY 2014 
 

ûnferhoalen wraamde boalen 
ûnmeidylsum, wreed en fel 
ús kastanjebeammen del. 

 
’t is gjin leagen, mei har seagen 

reagen sy moedwillich flot 
d’ âlde steile reuzen plat. 

 
amputaasje, argewaasje 

stagenlang ha sy dêr stien 
fuort is ’t skaadzjend beamtegrien. 

 
o hoe spitich, mear as tritich, 

foelen foar it deadlik stiel 
‘t  snijde  Sleatmers troch de siel. 

 
nea wer franjes fan kastanjes 
maitiidskearsen slank en wyt 

’t  bolwurk is syn kroane kwyt. 
 

it wurdt letter wol wer better 
seit ús gemeenterie 

mar ‘t wurdt nea wer sa as ’t wie. 
 

Folkert 
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BOMENLEED 
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DE JEUGDFOTO 
 
Deze keer het ‘yn petear mei’ Tiny Alting, 
woonachtig  met haar gezin aan de Heerenwal 
57.  
Har beppes, mei beide deselde foarnamme 
(Trijntje Alting en Trijntje van Dijk) as dit famke 
en har mem (Arendje Alting) giene har foar yn 
petear mei ús stedsblêd. 
En dat sy it as tredde generaasje oars docht as 
eardeis, dat is fiederop wiidweidich te lêzen. 
 

De fles Stadsomroeperwijn gaat deze keer naar 
Pietsje Poepjes van de Veermanskaai. Zij raadde 
als enige inzender, we zullen dit maar 
toeschrijven aan de warme zomer, de goede 
oplossing deze keer. Van harte gefeliciteerd. 
 
Uiteraard rekenen we weer op vele goede 
inzendingen bij de volgende jeugdfoto waarvan 
de cryptische omschrijving luidt als volgt:  
 
De namme  fan dit lytse  
bakkersfeintsje betsjut  ‘rots’ 
 
De stêd fan syn bibelske foargonger  
is neffens him de moaiste op ierde. 
 
Hy kin hiel goed ‘pikke’ 
en is hjir in wichtich man yn, yn Sleat 
 
Fierders is hy graach eigen baas  
mei de wurden: ‘It s my life’ 
 
 
  

 
 
Als u denkt te weten wie dit ‘lytse jonkje’ 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 TINY ALTING  
 

Ze gebruikt de woorden geweldig en dankbaar 
meerdere malen: voor haar liefdevolle jeugd, 
voor haar opvoeding, voor haar vrijheid en 
ruimte die ze kreeg om zich te vormen en te 
beseffen wat ze wilde, voor alle mensen die ze 
ontmoette, voor haar lange vriendschappen met haar 
vriendinnen, voor het ‘sabbatical’ jaar in Israël, haar reizen 

die ze heeft gemaakt, haar verbintenis met Eric Wondergem 
en tenslotte is ze heel dankbaar voor haar kinderen. Ze is het 
niet gewend om zelf geïnterviewd te worden, omdat 
doorvragen in de hulpverlening een onderdeel van haar werk 
is.  
 
Uit wat voor een gezin kom je? 
Tiny: ‘Veel mensen kennen mijn ouders Dicky Alting en Arendje van Dijk 
natuurlijk wel. Ik heb twee broers André en Harry. André is 2,3 jaar 
ouder en Harry is 1,3 jaar jonger. Zelf ben ik de middelste en een ‘echte’ 

hoor, vertelt ze lachend. Ik kan heel goed bemiddelen en als je daarover 
leest, pas ik heel goed in dat middelste profiel. Maar enfin: het is leuk 
dat er zo weinig leeftijdsverschil tussen ons is. Als wij vroeger naar een 
pretpark gingen was het voor iedereen leuk. Achteraf heb ik dat als heel 
positief ervaren. Wat ik me van o.a. mijn jeugd herinner, was dat er hard 
gewerkt werd. Mijn moeder had overdag de snackbar en mijn vader 
werkte overdag fulltime bij de bank en ‘s avonds werkte hij in de 
snackbar. Hij kwam om vijf uur thuis, dan aten we meteen en vervolgens 
deed hij zijn schort voor om in de snackbar te gaan werken. We vormden 
een ‘traditioneel’ gezin in de zin, dat mijn moeder kookte en het 
huishouden, de opvoeding deed en overdag werkte. Mijn vader heb ik 

wel eens een ei zien bakken en dan lagen 
wij in een deuk. Dat vonden wij grappig. 
Wij mochten vroeger graag naar 
kookprogramma’s kijken, dan had hij 
bijvoorbeeld zin in iets, wat hij in het 
kookprogramma zag, hij vroeg dan aan 
mijn moeder: ‘Arendsje, wat ite we 
hjoed? Om vervolgens aan te geven dat 
hij dat gerecht graag wilde maken, maar 
daar is hij maar weinig aan toegekomen. 
Mijn moeder regelde alles, misschien 

heeft hij de ruimte niet gekregen, of genomen en mijn moeder kookte 
graag. Mijn vader maakte wel heerlijke hachee met aardappelpuree. 
Omdat mijn heit het zelf gemaakt had, smaakte hem dat ook goed. Er 
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stond altijd wel een pan eten op het vuur. Thuis rook het naar allerlei 
zelfgemaakt eten. Mem was en is goed in koken. Ik herken mezelf in 
mijn moeder. Als Eric achter het fornuis staat, heb ik de neiging om het 
van hem over te nemen. Ik leer nu om bij thuiskomst een kop koffie en 
aan de keukentafel te gaan zitten en Eric zijn ding te laten doen achter 
het fornuis. Dit heeft namelijk niets met zijn kookkunst te maken, maar 
alles met mijn neiging tot controleren. Mijn ouders hebben mij veel 
liefde, warmte en zelfstandigheid bijgebracht. Ik heb een leuke jeugd 
gehad. Er waren thuis altijd veel mensen, soms was het een zoete inval. 
Je kon altijd bij ons aanschuiven, ze waren heel gastvrij maar daardoor 
heb ik mijn grenzen leren trekken.’ 
 
Wat zijn je eerste school herinneringen?  

Tiny: “Dat is de kleuterschool aan het 
Bolwerk, waar nu tandarts Hillenius in 
is gevestigd. Daar hadden we juf 
Tjessie, een fantastische juf. In mijn 
herinnering mocht daar alles zoals met 
water spelen. We hadden ook een 
keukentje. Er was een roulatiesysteem 
van speelgoed. Je mocht dan per 
toerbeurt met het speelgoed spelen. En 
ik was wel iemand, die vond dat zaken 

eerlijk moesten gaan. Op een gegeven moment was iemand voor mij 
gegaan en moest ik wachten. Daar was ik heel verbolgen over en ging 
verhaal halen. Toen plaste ik uit onmacht en woede in mijn broek en ben 
al schuifelend naar huis gegaan. Mijn moeder was zeer pragmatisch, ik 
kreeg een schone broek aan en ze liep weer met mij naar school. Ze 
toonde begrip, was niet boos, maar bracht mij wel weer terug. Dat heeft 
ze goed aangepakt. Het zijn de eerste levenslessen, namelijk er wordt je 
iets aangedaan, je bent boos, lost het op en keert weer terug. Maar ook 
lessen zoals leven en laten leven, doet iemand onaardig tegen je, dan 
hoef je niet onaardig terug te doen. Van die hele simpele levenslessen 
die o zo belangrijk zijn. 
Ik had ook veel vriendinnen zoals Corry Deinum, Tanja Reekers, Afke 
Bajema, Petra de Jong en we wisselden wel eens van beste vriendin. 
Afhankelijk van met wie je ruzie kreeg, stapte je weleens over. Maar er 
waren ook vriendjes zoals de jongens van Deinum, Spoelstra en Jacob 
Bijlsma. Ook trokken we veel op met onze buren: Simone, Boudewijn en 
David Leffertstra. Als we nieuwe kleren hadden gekocht, showde ik die 
altijd bij buurvrouw Corrie, zij reageerde altijd enthousiast. We speelden 
heel veel buiten, waren echte buitenkinderen en deden dingen als hutten 
bouwen, veldboeketten maken en dan verkopen, belletje lellen. Daar heb 
ik heel goede herinneringen aan. We waren altijd in de weer met de fiets, 
step, stelten en deden aan alle rages mee. Maar ook heel veel 
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knikkeren.’ Ze schiet in de lach. ‘Dat was zo’n serieuze aangelegenheid, 
we maakten ook afspraken tegen wie we een potje gingen spelen. Met 
Siska Lubach heb ik regelmatig in de clinch gelegen. Die was ook pittig 
en heeft mij wel eens de haren uit mijn hoofd getrokken. Dan sloeg ik 
met mijn witte klompen. Het was een echt catfight. We vochten vanwege 
de knikkers en dat ze zich niet hield aan de terugbetaling daarvan.’ 

Enigszins beschaamd vertelt ze: “Het 
waren soms Maffia praktijken, mijn 
broer Harry, mijn thuismaatje en 
brother- in-crime was er ook zeer 
bedreven in. We bouwden een 
knikkerimperium op. Dus iedereen kon 
knikkers bij ons lenen.’ Ze schiet 
opnieuw in de lach.’ Maar ja, als de 
uitleen termijn verstreken was, 
kwamen Harry en ik wel even verhaal 

halen. We berekenden ook winst voor onze knikkers. Tja, hoe bedenk je 
het om daar iets extra’s voor te vragen? Maar als het aankwam op terug 
betalen, moest dat ook gebeuren. Het ging er soms heel heftig aan toe. 
De overgang van kleuterschool, de eerste klassen bij juffrouw Gerbrandy 
van de lagere school naar de lessen van Folkertsma was groot. In die 
periode heeft meester Folkertsma en de wijze waarop hij lesgaf veel 
indruk op mij gemaakt. Hij was heel streng en gaf je weinig ruimte om af 
te wijken van zijn regels. Dat was ik van thuis niet zo gewend, daar 
kregen we wel de ruimte om je eigen mening te vormen. Daar moest ik 
heel erg aan wennen Ik conformeerde me wel, maar was ook bang voor 
hem. Ook meester Roelevink was streng en daar ging ik ook wel tegen 
in. Ik kon er niet tegen als kinderen onheus bejegend werden. Daar heb 
ik altijd oog voor gehad en daar sprong ik voor in de bres. Mijn ouders 
zijn wel eens naar school gegaan en daarvan heb ik geleerd, dat als het 
echt nodig is, staan ze achter je en komen voor je op. Dat heeft mij het 
gevoel gegeven, dat je ouders ervoor je zijn. Mijn moeder heeft op 
dezelfde school gezeten, dus kent haar eigen geschiedenis. Ze geloofde 
ons altijd. Toen was er veel duidelijker een scheiding tussen school en 
thuis. Wij konden wel met ons verhaal thuis terecht, kregen ook 
adviezen hoe ermee om te gaan. Ik was wel een beetje bang voor 
meester Folkertsma. Overigens was het echt niet zo dat mijn moeder 
elke week bij de school stond. Er werd begripvol op gereageerd, het 
werd niet weggewuifd, maar ook niet uit zijn verband getrokken. Als er 
iets was gebeurd, zei mijn moeder: ‘Ik heb je lievelingskostje gemaakt 
en ging weer over tot de orde van de dag en dan was je het ook weer 
vergeten. Heel gelukkig was ik in die tijd, het leven was onbezonnen. In 
de lagere schoolperiode was gymnastiek heel belangrijk, daar maakte 
mijn moeder ook tijd voor vrij. Prachtige blauwe pakjes. Ze waren altijd 
aanwezig bij uitvoeringen. Het was een hectisch bestaan, maar niet 
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vervelend, het was zoals het was.’ 
Ook naar de kerk thuis? 
Tiny: ‘Nee, wij gingen niet naar de kerk. Vroeger ging het merendeel 
van mijn klasgenoten naar de kerk. Wij waren één van de weinige 
gezinnen die dat niet deden. Als ik aan mijn moeder vroeg of zij in God 
geloofde kreeg ik steevast het antwoord: we geloven zeker dat er meer 
is tussen hemel en aarde. Als kind wilde ik wel heel graag naar de kerk. 
Wat die anderen deden, dat wilde ik ook. Op zich had dat niet zoveel met 
het geloof te maken, maar meer dat elk kind graag ergens wilt bijhoren. 
Naar de zondagsschool ging ik wel, maar daar was ik meer afwezig, dan 
aanwezig. Dat meldde de dominee ook nog in de kerk. Ze hebben mij 
niet heel vaak gezien- tijdens de bovenbouw – maar als ik er was, dan 
was ik kritisch. De dominee maakte er heel iets positiefs van. Dat vond ik 
heel mooi, dat op het moment suprême ik ook een Bijbel kreeg en dat hij 
blij was voor die momenten dat ik wel aanwezig was, daar was ik 
dankbaar voor. Op mijn verzoek, hebben wij thuis ook nog wel gebeden 
en ik weet ook nog dat ik weleens uit de Bijbel ging lezen. Ik heb wel het 
gevoel gehad, dat ik zou willen, dat mijn ouders ook naar de kerk 
gingen, dat wij daarbij hoorden. Dat wil je als kind toch? Gewoon zijn en 
bij de dingen horen, waar je vriendinnetjes ook bij horen.  
Bij ons thuis mochten wij naar alle tv programma’s kijken die we wilden, 
dat was voor sommige vriendinnetjes uitgesloten. Sommige 
programma’s waren verboden. De verhalen uit de Bijbel spraken mij aan, 
maar niet op een normatieve manier. Er was eigenlijk niemand die mij de 
symboliek van de Bijbelse verhalen kon uitleggen als ik daar vragen over 
had. Mijn beppe van vaders kant vond het heel jammer dat wij niet naar 
de kerk gingen. Daar begon ze wel eens over, niet tegen mijn broers 
hoor, maar misschien voelde ze wel aan dat ik er wel over nadacht en 
gevoelig voor was.’  
 
De familie? 
Tiny: ‘Met name de pake en beppe van mijn moeders kant hebben een 
belangrijke rol gespeeld in mijn jeugd, ze woonden op de Varleane en 
later in Van der Walrusthuis. Ze was een tweede opvoeder, ik vond het 
héérlijk om naar haar toe te gaan. Tot aan mijn veertiende ging ik elke 
zaterdag naar haar toe. Dan ging ik eerst schoonmaken om vervolgens 
samen te eten. Eerst samen met pake en later alleen. Samen 
zilverpoetsen. Geweldig, heel mooi. Mijn beppe gaf mij altijd het gevoel, 
dat ze blij was dat ik er was. Dat gold overigens voor al haar 
kleinkinderen. Alles werd aan de kant gelegd, om mij aandacht te geven. 
Ze was – net als mijn moeder – lichamelijk versleten, maar alles nog 
door blijven doen. Dat doet mijn moeder ook bij onze kinderen. Alles wat 
nog in haar vermogen ligt, doet ze met de kinderen. Dat ontroert me en 
vind ik zo mooi en ben heel dankbaar dat me dat gegeven wordt. Want 
kijk, we deden wel veel als gezin, maar door het harde werken, moest je 
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ook meehelpen. Op jonge leeftijd, dozen vouwen, gehaktballen draaien, 
slaatjes maken. Totdat ik op mijn twaalfde al in de snackbar aan de bak 
kon. Een heel goede leerschool, want je leerde met mensen omgaan en 
uit je hoofd rekenen. Daar leer je veel van, van mensen, geld en hard 
werken.  

Met mijn ouders gingen we naar Spanje op vakantie. We kregen drie  
weken extra vrij, omdat mijn ouders de snackbar hadden. Daar heb ik 
goede herinneringen aan. In de zomer hadden we weinig tijd om dingen 
met onze ouders te doen, dat werd in het najaar ingehaald. Je deed in je 
zomervakantie je ding en we gingen met tante Henny met het bootje 
naar het strandje, of ik speelde met mijn grote nicht Trea in de tent in de 
tuin van pake en beppe. Maar ook met de kruiser weg met Klaas en Anke 
en op de camping bij Omke Geurt en tante Tiete. Prachtig en genoten 
Wat ik ook veel deed, was oppassen bij Murk en Baukje van Dijk. Als ze 
thuis kwamen hadden we soms lange gesprekken. Murk en Baukje waren 
altijd zo verliefd. Mooi was dat’, zegt ze nog vol bewondering. ‘Dan paste 
ik op Sietske, Minke en Harmen. Maar ook op Stan en Anna van Phillip en 
Marjan Kuijpers. Die waren soms ook als familie voor mij. Altijd kon ik 
mee eten en zij hadden als gezin een heel andere cultuur. Uit 
Amsterdam, kunstenaars en filosoferend. Phillip kon goed doorvragen en 
werden zaken voor mij ook duidelijk. Dat heeft mij ook gevormd, door 
ook in dat gezin te zijn.  
 



“De Stadsomroeper” Sloten, september 2014                       16 

Schoolcarrière? 
Tiny: ‘Tja, ik kreeg merendeel een HAVO advies, maar ik moest en zou 
naar de CSG, naar de Mavo in Balk. Daar moest het gebeuren. Al vrij 
jong vond ik jongens leuk en die zaten op het CSG. Dat had ik al 
onderzocht. Mijn vriendinnen gingen daar heen, dus ik ook. Ach, het is 
zoals het is. Het was een periode van veel uitgaan, jongens. 

 
In vergelijking met de school in Sloten, was Balk natuurlijk groot. We 
hebben er ontzettend veel lol gehad. Met veel verschillende mensen uit 
verschillende klassen veel plezier gehad. Veel dierbare herinneringen heb 
ik aan die periode, vooral aan mijn leraar Engels: Adrie en natuurlijk de 
conciërge. Ik was vooral erg met mijzelf bezig, heb mezelf niet 
uitgedaagd en gooide er ook gigantisch met de pet naar in die tijd. Ik 
hield mij meer bezig met feesten, uitgaan, maar vooral niet met leren. In 
die tijd raakte ik bevriend met Sonja Mulder. Zij werd mijn maatje en 
nog steeds ben ik daar heel hecht mee. Er is een klik tussen ons terwijl 
onze karakters heel verschillend zijn. We leren ook veel van elkaar. We 
denken over veel zaken hetzelfde. Een mooie langdurige vriendschap.  
Tja, wat deden we in die tijd? In een garagebox in Balk ‘chillen’(zo noem 
je dat nu). We gingen uit in het Haske, jongerenfeesten waren dat. 
Tijdens mijn relatie met Eric hoef ik nu nooit te denken, hoe zou het zijn 
met een ander? Vriendjes in alle maten en soorten heb ik gehad. Ik ging 
met iedereen om en kon me heel gemakkelijk aanpassen. Mijn eerste 
vriendje was Hein Jissink. Veel te jong was ik, elf was ik en hij zeventien. 
Het leeftijdsverschil was veel te groot. In het begin ging dat stiekem. Hij 
vroeg mij verkering en ik zei ‘ja’, maar had geen idee waar ik ‘ja’ tegen 
zei. Qua jongens leefde ik ‘boven mijn stand’. Door mijn lengte kon ik me 
ouder voordoen dan ik was. Mensen dachten ook altijd dat ik ouder was 
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en ik ben goedgebekt, zodoende kwam ik soms in situaties terecht, die ik 
eigenlijk niet wilde. Zo kwam ik wel op party’s terecht, waar gesnoven 
werd. Maar dat deed ik niet. Als zestienjarige vond ik dat toch wel eng. 
Misschien kwam het door het kinderlijke nog in mij maar daar lag voor 
mij wel een grens. Natuurlijk dronk ik wel, als ik daar nu op terug kijk 
denk ik: ook veel te jong, maar ja, dat was toen zo. Nu moet ik er niet 
aandenken dat Dirk Arend over vier jaar zijn eerste biertje al gaat 
drinken.  
Al vroeg gingen mijn broer Harry en ik samen uit. Voor uitgaan leefde ik 
en had ook altijd geld doordat ik altijd werkte. Veel geld heb ik daar aan 
uit gegeven maar had geen schulden. Ik leefde wel van het geld wat ik 
verdiende. Sparen voor later? Dat ben ik pas gaan doen, toen ik kinderen 
kreeg.  
 
Israël? 
‘ Na mijn middelbare school na de HAVO/MBO was ik achttien jaar. Toen 
ben ik een jaar naar Israël geweest. Mijn vader heeft mij daarin 
gestimuleerd. Hij zei: “Ga er een jaar over nadenken, neem wat afstand 
en ga bedenken wat je wilt. Dat wist ik niet. Overal had ik belangstelling 
voor, wilde journalist of schrijver worden. Filosoof of rechter leek mij ook 
leuk. Alles leek mij leuk. Zelf begrijp ik niet hoe ik in Israël terecht ben 
gekomen. Eerst kwam ik in een Kibboets terecht, maar daar was ik heel 
snel weer vandaan. Dat leek teveel op de hechte gemeenschap van 
Sloten. Toen kwam ik te werken in een grote dancing en woonde even 
buiten de kibboets. Ook weer geweldig en dankbaar om mee te maken. 
Dat deed ik gewoon. In het volste vertrouwen ging ik er naar toe, las 
veel over gesluierde vrouwen en was heel benieuwd naar de motieven 
van vrouwen. Syrië, Iran en Irak, was een stap te ver, maar het 
fascineerde mij wel, waarom vrouwen gesluierd gaan. Overigens het was 
niet gemakkelijk om daar te zijn. Je bent alleen en je moet je zien te 
handhaven in een heel andere cultuur. Maar ik heb ook daar geweldige 
en mooie mensen ontmoet. Zo werd ik uitgenodigd voor een sabbat. Dat 
mee te maken was heel bijzonder. Israël heb ik in alle hoeken bekeken, 
ik ben in Damascus in Syrië, de Sinaï en Egypte geweest. Jordanië en 
Petra gezien. Naast Barcelona vond ik Jeruzalem ook een hele mooie 
stad. Het was wel eng in Syrië, je voelde de spanning omdat je in Israël 
verbleef. Bethlehem op de Gaza strook, was ook heel eng en spannend, 
maar ik deed het gewoon. Heel veel heb ik er geleerd. Nog maar net was 
ik daar toen Rabin werd vermoord. Dat was heftig en ik dacht: 
‘Wegwezen hier!’ Mijn moeder vertelde laatst nog dat ze zich enorm 
ongerust over mij had gemaakt. Het kwam ook voor dat bussen werden 
opgeblazen en het besef dat je een dag tevoren in – bus nummer 5 - een 
opgeblazen bus had gezeten, was verbijsterend. Gewone passagiers 
zitten in bus 5 en vervolgens wordt deze opgeblazen met als resultaat 
veel doden. Dan komt een oorlog bij je binnen en kan je er niet meer 
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omheen. Of je gaat met de bus van Jeruzalem naar Eilat en je wordt 
gecontroleerd op explosieven. Dat heb ik beleefd als onwerkelijk maar je 
krijgt daardoor wel meer begrip voor de angst op aanslagen. Ook heb ik 
meer begrip gekregen voor het Joodse vraagstuk en de betekenis van de 
oorlog. Je krijgt het allemaal wel mee en ik kijk ook daar toch met een 
goed gevoel op terug. Het heeft mij gebracht dat ik een keuze voor de 
hulpverlening heb gemaakt.’ 
 
Werk?  

Tiny: ‘Ik ben een opleiding gaan volgen in de 
sociaal pedagogische hulpverlening en zo bij 
Jeugdhulp Friesland terecht gekomen. Altijd 
heb ik al iets met kinderen gehad. Israël en 
de oorlog hebben mij gesterkt in de gedachte 
dat ik een bijdrage wil leveren in die 
situaties, waarin mensen het niet (kunnen) 
redden. Daar wilde ik mijn steentje aan 
bijdragen. Toen vond ik het leren wel leuk. 
Vooral psychologie en sociologie. Naast het 
feesten was ik altijd ook een meisje dat de 
wereld overdacht en hield me ook bezig met 

maatschappelijke vraagstukken. Je krijgt bij psychologie en sociologie 
antwoorden over hoe individuen en groepen zich gedragen. Hoe het in 
een gezin kan werken. Zo kreeg ik ook behoefte aan kennis en 
ontwikkeling voor mijzelf. Die studie vraagt ook meer om zelfinzicht te 
krijgen in wat het eigenaandeel in een relatie is en waardoor ik me 
gedraag zoals ik me gedraag. Maar vooral te weten vanuit welk patroon 
je zelf reageert. In de hulpverlening noemen ze dat pijnpunten of 
triggers. Daar heb ik veel van geleerd. Eerst werkte ik bij gezinnen, 
waarvan de kinderen uit huis geplaatst moesten worden. Nu werk ik voor 
gezinnen, die zorg kunnen dragen voor kinderen met een rugzak. Zo heb 
ik geleerd dat ieder huisje zijn kruisje heeft. Ieder kind heeft wel eens 
het deksel op zijn neus gekregen en heeft iets niet van zijn vader of zijn 
moeder kunnen krijgen wat het misschien wel graag had gewild. Het 
gaat erom of je daarvan bewust bent en wat je ermee doet. Dat geldt 
overigens omgekeerd ook. Je hebt ook verwachtingen van je kinderen en 
ook daar geldt: Ben je ervan bewust en hoe ga je ermee om. Het is 
interessant hoeveel je van je ouders meekrijgt en hun gedrag kopieert. 
Dat zie ik dagelijks in mijn werk. Maar ik zie ook dat mensen patronen 
doorbreken. Loyaliteit aan familie of word soms ook opgedrongen en je 
hoeft niet altijd in het zelfde patroon door te gaan. Dat maakt mijn werk 
zo boeiend en interessant Je blijft in ontwikkeling als het gaat om je 
band met je ouders, broers en vrienden. Kijken naar je eigen aandeel in 
een relatie is iets wat in mijn werk heel erg centraal staat. Behandel de 
ander hoe jezelf behandeld wilt worden. Vraag mij wat ik ervan vind of 
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hoe het met mij gaat en vul het niet van te voren in. Door zaken aan te 
nemen, ontstaan heel veel communicatieproblemen en misverstanden en 
dus ook gezinsconflicten. Het past niet bij mij om zaken voor lief te 
nemen en te accepteren, dat je gedrag niet kunt veranderen en 
bijstellen. Ook in mijn relatie met Eric is dat onze uitdaging.’ 
 

De liefde? 
Tiny: ‘Eric ken ik vanaf mijn zestiende, toen ik geslaagd was voor de 
MAVO. Destijds hing ik de vlag uit en stond hij op het terras samen met 
Harm Jissink. Toen zag ik hem zwaaien en was onder de indruk. Eric 
zegt: ‘Toen wist ik al, dit is mijn wijfie.’ Dat heb ik niet, maar het was 
zijn overtuiging: ‘Dit is de vrouw waar ik later kinderen mee ga krijgen.’ 
Maar dat heeft even geduurd.” Lachend: ‘Het was een knipperlicht 
relatie. Aan – Uit – Aan Uit. In het begin was het helemaal super. Eerst 
vond ik hem veel te keurig. Hij had in het begin van die keurige geruite 
bloesjes aan maar schijn bedriegt. En hij heeft doorgezet. Toen hij me 
een keer kwam ophalen met een motor speciaal gehuurd voor mij, was ik 
wel erg onder de indruk. Hij zei: ‘We gaan uit eten en dan reden we naar 
Amsterdam. Na die begintijd waren wij beiden verliefd, maar we hadden 
tijd nodig. Het was soms wel puberaal, ruzie om niks en onnodig jaloers, 
elkaar onvoldoende ruimte geven om je eigen dingen te doen. Beide 
explosief en overtuigd van ieders gelijk. Er was te veel vuur in de relatie 
en dan krijg je brand. We hadden water nodig. Je hebt in elk mens water 
vuur aarde en lucht en dat heb je ook in een relatie nodig. We zijn ook 
wie we zijn. Als wij het oneens zijn, zeggen we ook alles, maar dat is niet 
altijd nodig. Het is voor de omgeving ook niet altijd leuk, want de sfeer 
wordt ook erg beïnvloed. Door niet alles te zeggen, leer je ook om 
rustiger met elkaar om te gaan. Mijn werk heeft ons daarin ook verder 
gebracht. Mijn relatie met Eric ervaar ik als stabiel en wij zijn inmiddels 
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al zo’n veertien jaar samen.  
In 2000 heb ik met Sonja Mulder een mooie reis naar Zuid-Afrika 
gemaakt en toen heb ik mij gerealiseerd, dat ik met Eric verder wilde. In 
die tijd is mijn beppe overleden en Eric belde mij in tranen en vertelde 
mij dat hij bij haar begrafenis was geweest en vertelde mij dat wij bij 
elkaar hoorden. We zijn soulmates en dat voelen wij beiden. Ja, dat 
voelde goed. Ik geloof ook dat je een partner uitkiest om iets te leren. Je 
raakt niet zomaar toevallig bij elkaar, maar je hebt ook iets uit te zoeken 
in het leven en volgens mij kom je daardoor bij elkaar terecht. Dat geld 
ook voor de kinderen, dat zijn je spiegels, ongelofelijk wat ze je veel 
kunnen leren.   
 

  
 

De kinderen? 
Tiny: ‘Dirk Arend is in 2004 geboren. Fantastisch, het was zo bijzonder. 
Leven in je te voelen, maar ook de geboorte. Wat een focus op nieuw 
leven, je ouders die dan komen.’ Tiny raakt nog geëmotioneerd, als ze 
aan dat moment terug denkt. ‘Toen vroeg ik aan mijn vader: Ben je trots 
op me? Hij reageerde zo mooi: Ik ben altijd trots op jou. Maar die eerste, 
dan komt alles heel dicht bij elkaar. De dankbaarheid, de liefde, ja die 
onvoorwaardelijke liefde van ouders, die voel je dan voor het eerst. 
Natuurlijk bij de tweede en derde ook, maar voor mij was dat heel nieuw 
en ook heel bijzonder. Die emoties die ik voelde zijn groter dan het leven 
zelf. Bij Djura (2007) en Hidde (2009), was dat ook sterk, maar die 
eerste heeft zoveel impact. Dan is het gevoel nieuw. Ook kreeg ik zoveel 
waardering voor Eric, naast partner nu ook vader en hij doet het zo leuk 
met de kinderen. We hoefden niet zozeer te wennen nu we ouders 
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waren, dat verliep vanzelf, alsof het altijd zo is geweest Het heeft ook 
gemaakt dat ik hem met heel andere ogen ging zien. Hij heeft zijn baan 
opgezegd om bij de kinderen te zijn. Hij is opgegroeid in enkele 
ondernemers gezin en altijd aan het werk. Hij heeft bewust gekozen om 
het anders te doen, dan zijn ouders. Mijn moeder was er altijd met het 
kopje thee en dat wilde Eric ook met de kinderen. Voor mij is het 
gewoon, maar voor Eric een uitdaging. Maar het is natuurlijk 
ongebruikelijk. En ik krijg regelmatig de vraag hoeveel uur ik werk. En 
bij zesendertig beschouwt men dat als veel. Eric daarentegen krijgt de 
vraag of hij verder geen ambities heeft. In het begin maakte ik me daar 
wel eens druk over maar nu zie ik dat meer in perspectief en passend in 
de context van deze tijd. Als ik heel eerlijk ben, ben ik ook een leukere 
moeder als ik naast de kinderen ook mijn werk heb. Ik ben blij met mijn 
werk, maar ook weer blij als ik naar huis ga. Hier loopt alles goed en Eric 
kan het gewoon perfect. Dat wij dit samen zijn overeen gekomen, past 
ook bij ons. Het is misschien iets anders dan anders, maar wij voelen ons 
daar zeer tevreden en goed bij.  
 

Hilde de Haan 
 
 

START NIEUW SEIZOEN MUZIEKVER. STÊD SLEAT  
 
De vakantie is weer achter de rug en we zijn als korps al weer druk aan 
het repeteren. 
Ons eerste doel is om weer jeugd aan te trekken. Dirigent Durk Krol zal 
daarom in september weer een zestal proeflessen gaan geven aan groep 
5 en 6 op de basisschool. 
Op die manier kunnen kinderen kennis maken met de instrumenten die 
bespeeld worden bij het korps. 
Na die lessen is het de bedoeling om samen met het ‘grote’ korps een 
concert te geven. Dit is voor de kinderen altijd spannend. 

En dit jaar wordt het extra spannend omdat voor 
dit concert het thema HALLOWEEN is gekozen. 
Waarschijnlijk zal het concert op zaterdag 8 
november plaats gaan vinden. 
Houd de flyers en aanplak biljetten maar in de 
gaten. 
Over de verdere planning van dit seizoen 
informeer ik u graag in de volgende 
Stadsomroeper. 
 

  Gerda van der Sloot 
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NIEUWS VAN MUSEUM STEDHÛS SLEAT 
 

Succesvolle zomer 
Het museum is nog open tot en met 31 
oktober maar we kunnen al wel zeggen dat we 
een succesvolle zomer achter de rug hebben. 
De stadspraam van Peter de Koe was de hele 
zomer beschikbaar voor rondvaarten van 
groepen. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook het 
zomerarrangement van het museum liep als een trein. Het museum 
fungeerde dit jaar ook weer enkele keren als stempelpost: voor de boot 
elf steden, en de elf steden fiets vijfdaagse, en voor de individuele 
fietsers. Zo kwamen er meer dan 400 stempelaars langs. 
Door de samenwerking van de ondernemersvereniging de kerken, de 
molen, het museum en Plaatselijk belang is Sloten beter op de kaart 
komen te staan en waren er veel activiteiten. De informatie daarover 
was goed toegankelijk via de website Sloten.nl, de QR-code en Google 
via de info op de website van Beleef Friesland. Mede hierdoor – en 
natuurlijk ook door het mooie weer – werd Sloten het afgelopen seizoen 
goed bezocht. 
 
Tentoonstelling Sloten Havenstad 
Heeft u de tentoonstelling ‘Sloten Havenstad’ al gezien? Het geeft de 
bezoeker een interessant beeld van het reilen en zeilen van de stad 
vanaf de dertiende eeuw. Voor kinderen ligt er een vrachtbrief klaar waar 
ze mee door de tentoonstelling kunnen gaan. Er is nog gelegenheid tot 
31 okt. a.s. om deze tentoonstelling te bekijken.  
 
Kort nieuws 

· Op 15 mei is het museumplein in het Aquaverium te Grou 
geopend. Met een expositie van 50 verschillende musea, 
waaronder Museum Stedhûs Sleat, kunnen toeristen en andere 
bezoekers in één oogopslag zien wat er in en om Fryslân speelt 
en te doen is. De expositie duurt t/m 31 oktober 2014. 

· Stichting Historisch Wurkferbân Gaasterlân maakt gebruik 
van de kantoorruimte op zolder van het museum. We hebben een 
prettige samenwerking en het museum heeft al enkele keren 
gebruik gemaakt van de kennis en de informatie die deze groep 
vrijwilligers in huis heeft. 

· Zaterdag 13 september is het Open monumenten dag. Het 
museum is dan open van 11.00-17.00 uur, en de toegang is dan 
gratis. Het thema is ‘Op Reis’. U kunt op reis met een E-bike of 
per solex door Gaasterland langs de monumenten. Het museum 
biedt een arrangement aan samen met de kerken en de molen. 
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De stadspraam vaart om 14.00 en om 15.00 uur, de stadsgids 
gaat door de stad om 13.30 en om 14.30 uur. Sluit u aan en ga 
mee op reis door de stad Sloten. Kijk ook eens op de site van: 
Stichting Kunst en Cultuur Gaasterlân-Sleat voor meer informatie 
over het grote cultuuraanbod in de gemeente.  

 
Trouwplannen?  
Geef elkaar het ja-woord in de Raadzaal. We leggen graag de rode loper 
uit voor jullie.  
Bel of mail naar de balie van het museum: tel. 531541, 
info@museumstedhussleat.nl   
 
Margriet Agricola 
 

GESLAAGDE SIPELSNEON EN TUINFEEST 2014 
 

Zoals gebruikelijk was de laatste zaterdag van juni ons mooie stadje 
weer het toneel van een heuse jaarmarkt annex braderie. Dit jaar viel de 
editie op zaterdag 28 juni. Gelukkig waren de weergoden ons wederom 
goed gezind en behalve een klein buitje in de middag was het de hele 
dag mooi marktweer.  
Dit was tijdens de markt wel te merken en te zien want vele producten 
en goederen verwisselden van eigenaar. Over het algemeen waren alle 
standhouders positief gestemd over hun handel tijdens deze dag. 
 
Ook het tuinfeest kende dit jaar een succesvolle editie. Door de 
herinrichting op het parkeerterrein/grasveld bij de RK kerk was de 
feestcommissie dit jaar genoodzaakt om het tuinfeest ergens anders te 
gaan organiseren. Na lang wikken en wegen viel de keus op de weide 
naast de Mallemok. Een prachtige locatie omdat daar alle attributen van 
podiumwagen tot toiletgroep en van bierwagen tot hamburgerstand 
konden worden opgebouwd. Elk jaar toch weer een behoorlijke klus waar 
de meeste leden van de feestcommissie, aangevuld met enkele 
stadsgenoten die spontaan hun hulp kwamen aanbieden, toch de gehele 
week druk mee waren. Mooi is dan de ontlading bij het aanschouwen van 
een 500 feestende jongeren tijdens het feest.  

Hier doe je het allemaal 
voor. 
 
 
Dank zeggend aan alle 
vrijwilligers, namens de 
Feestcommissie Sleat,  
Otto de Vries.  
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GROETNIS ÚT DE DÛBELSTRJITTE 
 

Na een grondige renovatie is het pand aan de Dubbelstraat 192, waar 
jaren lang Albert van der Goot woonachtig was, weer bewoond. De 
nieuwe eigenares stelt zich hier aan u voor. 
 
Ik ben opgegroeid in Bantega en kom uit een boerengezin van acht 
kinderen (drie meiden en vijf jongens) 
Op zestienjarige leeftijd leerde ik mijn man, Sjibbe van der Heide, 
kennen. Na zes jaar verkering zijn mijn man (afkomstig uit Vollenhove) 
verhuisd naar Lemmer. 
In Lemmer heb ik tien jaar bij visverwerkingsbedrijf Sterk gewerkt en 
mijn man werkte bij metselbedrijf Betsema in Balk. 
Daarna ben ik in de Finke in Koudum van zorggroep Plantein gaan 
werken. Hier ben ik nog steeds werkzaam. Daarnaast werk ik ook bij 
Bouwbedrijf Bosma in het gezin. 
 
In 2001 is mijn man als medeoprichter het metselbedrijf Steen voor 
Steen begonnen. Toen overleed in 2006 mijn man Sjibbe plotseling aan 
een hartstilstand met alle gevolgen van dien. Wij zijn gestopt met het 
metselbedrijf en ik heb vaak verlangd naar het wonen in een kleine 
gemeenschap. 
De jaren vlogen verder voorbij. Daarin heb ik ook hoogte en 
dieptepunten gekend. 
 
Na deze periode heb ik het huis 
gekocht aan de Dubbelstraat. Toen 
de woning van “Appie” in mijn 
zicht kwam, ben ik daar gaan 
kijken. 
Bij de bezichtiging dacht ik toen ik 
achter in de tuin stond dat dit wel 
een plek zou kunnen zijn waar ik 
opnieuw gelukkig kan worden. Zo 
gezegd, zo gedaan. Ik heb de 
woning gekocht en geheel laten 
verbouwen zodat ik nu echt mijn 
eigen plekje heb. 
Sloten is een fijne plek om te 
wonen en is erg gezellig. Mijn 
plekje waar ik wel oud wil worden: 
Stêd Sleat. 
 
Groet, Liesbeth de Haan 
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NIEUW IN SLOTEN: “PUY’S  SALON & BEAUTY”  

 

Beste stadsgenoten, 
 

Mijn naam is Suphannika (Puy) en ik woon samen 
met mijn man Wolfgang en onze drie kinderen al 
weer zes jaar aan het Bolwerk in Sleat. Nu de oudste 
kinderen naar school gaan, was het dit jaar tijd om 
mijn beroep weer op te pakken en sinds januari 2014 
is "Puy’s Salon" als "stadskapster" naast de 
Korenmolen een feit!  Voor mijn verhuizing van 
Thailand naar Nederland behaalde ik alle 
noodzakelijke diploma’s en runde drie jaar mijn eigen 
kleine kapsalon.  

 
U bent van harte welkom in de salon voor alles rond om uw haar. Ook 
kunnen de dames bij mij terecht voor een heerlijk ontspannende 
originele oosterse gezichtsbehandeling met uitsluitend biologische 
producten. Bel gerust voor een afspraak.  
 
Vriendelijke groet, Suphannika Meyer 
  
Openingstijden:  
Kapsalon: maandag en woensdag 8.30-11.00 uur. 
Verder bent u op afspraak de hele week welkom ook 's avonds   
 Originele oosterse gezichtsbehandeling is alleen in de avonduren 
mogelijk 
  
Adres: Puy’s Salon & Beauty, Bolwerk Zuidzijde 68, 8556 
XS Sloten,  
tel 06 13687745 of 0514 531745 puysalon@live.nl 
facebook: Salon-beauty Sloten 
 
 
De redactie feliciteert Supannika en wenst haar veel succes toe met de 
onderneming. 
 

OPBRENGST COLLECTES 
 

Longfonds (voorheen Astmafonds)                           € 351,62 
KWF (Koningin Wilhelminafonds, kankerbestrijding)  € 705,04 
Nierstichting                                                          € 465,- 
Collectanten en gevers hartelijk bedankt voor de inzet en de 
bijdrage. 
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NIEUWS PLAATSELIJK BELANG 
 
Stadgenoten, 
Hier even een kort overzicht van waar we als Plaatselijk Belang Sloten op 
dit moment mee bezig zijn. Op 11 april jl. hadden wij de jaarlijkse 
ledenvergadering. De Poarte zat mooi vol en 20.00 uur konden we 
beginnen. De gebruikelijke punten voor de pauze werden in rap tempo 
besproken.  
Voor de wissel van bestuurleden hadden we aftredend en herkiesbaar 
Jan Sikke Poortema. Deze werd onder luid applaus opnieuw voor de 

komende periode benoemd. 
Aftredend en niet herkiesbaar was 
Ed de Bruijn. Deze werd hartelijk 
bedankt voor zijn inzet voor de 
bestuurlijke taken tijdens de 
afgelopen jaren. 
Helaas was er tijdens de 
vergadering nog geen nieuwe 
kandidaat beschikbaar maar 
inmiddels is Martrude Rutgers het 
bestuur komen versterken. 
Sietske de Graaf zal het 
secretariaat op zich nemen.  
  

Na de pauze was het woord aan directeur van Hof en Hiem, mw. Elske 
Woudstra. Zij legde uit wat er straks gebeuren gaat als de door de 
regering aangekondigde veranderingen in de ouderenzorg straks 
werkelijkheid gaan worden. Zij vertelde ook welke oplossingen Hof en 
Hiem hiervoor aanbiedt. Zo behoren dagbesteding zowel in Balk als in 
Wyckel tot de mogelijkheden. Hier zijn dan opgeleide vrijwilligers bij 
aanwezig om te begeleiden. Ophalen en thuis brengen behoren ook tot 
die mogelijkheden. 
 
Hierna was het woord aan mw. Anna Tilroe. Zij is in opdracht van de 
provincie op zoek naar een locatie voor een fontein in elk van de Friese 
elf steden. Deze fontein zal ontworpen worden door een internationale 
kunstenaar en moet een plaats worden waar mensen samen zullen 
komen. Aan de hand van dia’s werden fonteinen vanuit de hele wereld 
getoond. Tot nu toe is er verder nog niets weer van vernomen. 
Plaatselijk Belang zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. 
 
Tot slot kwam wethouder Durk Durksz nog aan het woord. Hij vertelde 
kort over de werkwijze in de nieuwe gemeente en benadrukte de 
culturele belangrijkheid van de stad Sloten. Helaas staat de gemeente 
nog niet klaar met een zak geld om de geplande projecten, zoals o.a. het 
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lichtplan, door te laten gaan. Onder aanvoering van de Vrienden van 
Sloten gaat PB daar echter wel mee door. 
De rondvraag passeerde ook snel de revue zodat later dan gepland maar 
toch nog op tijd de vergadering kon worden gesloten. 
 
Inmiddels is PB druk bezig om het geld wat ontvangen is als bijdrage 
voor het laaghangend fruit een goede bestemming te geven. De 
plattegrond bestemd voor in de kast bij het evenemententerrein hangt 
op zijn plaats. En in overleg met het bestuur van de Baaier ligt het in de 
bedoeling enkele leuke klimtoestellen op het strand laten plaatsen. Dat 
laatste valt nog tegen. Mede door de opstelling van het waterschap lijkt 
dit niet te gaan lukken. Een ander idee waar PB mee bezig is, is het 
inrichten van een skatebaan of een extra klimtoestel plaatsen in de 
speeltuin bij de Mallemok. 
 
Nu we toch daar zijn aangekomen, hebben we het nog even over de 
kastanjebomen die zijn gerooid. Het is erg jammer maar het was helaas 
niet te voorkomen. De situatie werd te gevaarlijk voor Sleattemers en 
toeristen. Samen met de gemeente en de Vrienden van Sloten is PB druk 
doende om er mooie vervangende bomen voor terug te krijgen en we 
zijn ervan overtuigd dat dit gaat lukken. 
 
Voor inlichtingen, opmerkingen en vragen kunt u altijd bij ons terecht 
o.a. op het nieuwe  
e-mail adres: plaatselijkbelang@sloten.nl  
 
Namens plaatselijk belang, Theo Vis. 
 
 

SLUITING KADOSHOP DE DREAM 
 
Namens deze weg willen wij kenbaar maken, dat na 12 seizoenen, 
Kadoshop De Dream  aan de Heerenwal 57 haar deuren sluit. 
We hebben 12 mooie jaren gehad waarin we van een "winkel van Sinkel" 
naar een kadoshop zijn getransformeerd. Van het contact met onze 
klanten hebben we veel energie gekregen 
en willen hier onze dank voor uitspreken! 
De tijd is gekomen voor ons om een 
nieuwe weg in te slaan. De winkel is deze 
maand nog geopend. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Eric Wondergem & Tiny Alting, 
Dirk Arend, Djura en Hidde 
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UNIEKE ERVARING NABIJ GOUDEN KOETS 

Zoals altijd is het de derde dinsdag van september Prinsjesdag in 
Nederland. Dan start het nieuwe parlementaire jaar en wordt door het 
staatshoofd de Troonrede voorgelezen. Dat viel deze keer op 16 
september. Dit jaar extra bijzonder omdat het voor de 200ste keer 
gevierd werd ter ere van 200 jaar Koninkrijk Nederland. 
 
Zoals gebruikelijk wordt er ieder jaar een 
burgerdeputatie uit één van de twaalf 
provincies uitgenodigd. Deze keer was de 
beurt aan Friesland. Stadsschutterij Sloten 
had het voorrecht om samen met negen 
andere verenigingen een uitnodiging te 
mogen ontvangen. Dat hebben wij als heel 
bijzonder ervaren, aangezien er veel 
verenigingen zijn in onze provincie. 
 
Dit betekende echter wel dat wij ‘s morgens vroeg al om zeven uur van 
uit Lemmer richting Den Haag moesten vertrekken die dag. 
Na een door de provincie, goed verzorgde busreis, kwamen wij na 
tweeënhalf uur aan bij het provinciehuis in Den Haag. Daar werden we 
verwelkomd door Commissaris der Koning Zuid Holland, de heer Jaap 
Smit. 
Na de laatste instructies door Defensie vertrokken wij te voet richting de 
Korte Vijverberg. 
Het was een unieke ervaring om onderdeel te zijn van de ereafzetting 
van de route die Zijne Majesteit de Koning samen met Hare Majesteit de 
Koningin afleggen in de Gouden Koets. Deze ereafzetting werd bezet 
door 150 Friezen. Een beetje jammer was het dat wij als genodigden 
geen foto’s mochten maken maar het publiek achter ons wel, met als 
gevolg allemaal handen met fototoestellen of mobieltjes voor onze neus. 
Wat ook jammer was, was dat we in een ‘uitgekleed’ kostuum moesten 
verschijnen want het traditionele zwaard mocht om veiligheidsredenen 
niet mee en dat betekende een lege beugel. 
 
Het was een enorme ervaring om de rijtuigen, in het bijzonder de 
Gouden Koets, op minder dan een meter afstand voorbij te zien gaan. 
We zijn niet mee in de Ridderzaal naar binnen geweest om de Troonrede 
te horen. Wel kregen we na afloop in het provinciehuis een lunch 
aangeboden. Rond vier uur ’s middags was iedereen weer terug in 
Friesland. Dit was voor ons een onvergetelijke dag. 
  
Namens de Stadsschutterij Sloten, Ineke Visser 
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foto Ineke Visser: rechts achteraan staan de leden van de schutterij Sloten 

 

VOLLEYBALVERENIGING SLEAT 
 

In september zijn wij weer begonnen met de trainingen. Het team 
bestaat uit 12 dames.  
Meta, Marijke, Tineke, Yneke, Tanja, Wilma, Hanna, Geertje, Hinke, 
Regina, Rolien en Marieke gaan er weer een gezellig seizoen van maken.  
 
Eerst trainen en in oktober gaat de onderlinge competitie weer van start. 
Dit is niet verplicht om mee te doen maar mag natuurlijk wel als je het 
leuk vindt. 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste dames die mee willen 
trainen. (Een reuze gezellig team waarbij je je snel thuis voelt) 
De trainingen zijn op dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.45 uur in de 
gymzaal in Sloten. 
Lijkt het je iets, kom dan gerust vrijblijvend een training bij wonen. 

 

Namens het Volleybalbestuur: Tanja Kombrink 

       Yneke Kramer 
       Marieke Gijzen 
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KOM ACTIEF MEEDOEN BIJ THOR  
 

Aanbod 
Gymlessen 
Gym is één van de leukste manieren om je 
motorische ontwikkeling te bevorderen. Je leert 
alle basisvaardigheden van het turnen, van 
koprollen tot salto’s en van handstand tot 
overslag. Je gymt o.a. op de balk, in de ringen, 
aan de rekstok, en natuurlijk op de 
tumblingbaan. 
 
Dames steps & bodyfit 
Na de warming-up wordt er eerst gewerkt aan de conditie op muziek met 
danspassen, en daarna met spierversterkende oefeningen aan vorm en 
houding. 
 
Heren conditie 
Voor de heren starten de lessen met conditieoefeningen, gevolgd door 
voetbal, volleybal of basketbal. Het laatste onderdeel van de les zijn de 
krachttrainingoefeningen. 
 
Kosten 
Jeugd: €40, - per half jaar 
Volwassenen combinatie tarief: € 10, - lidmaatschap + strippenkaart á € 
40, - voor 10 lessen. 
 
Lestijden 
Maandag: 19.30 - 20.30  dames steps & bodyfit 
  20.30 - 21.30  herenconditie 
Vrijdag: 15.00 - 16.00  groep 1: peuters vanaf 3 jaar en 
kleuters 
  16.00 - 17.00  groep 2 
  17.00 - 18.00  groep 3 
  18.00 - 19.00  groep 4 
  19.00 - 20.00  groep 5 
 
Locatie  
Gymzaal “de Foarmeling” in Sloten (naast de brandweerkazerne) 
 
Oproep: 
Wie heeft nog een THOR- gympakje (zwart met 2 rode strepen) thuis in 
de kast of la liggen? 
Graag inleveren bij Theunie van Dijk, Burg. G.H. Mulierstraat 45. 
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JUBILEUMTOERNOOI TV SLEAT GESLAAGD 
 

De tennisbaan op sportcomplex It Krûdfjild lag er 
zaterdagmiddag 13 september jl. prachtig bij: de 
hoge heggen waren aan de baanzijde gesnoeid, 
de tennisbanen lagen er perfect bij en de zon 
scheen volop, alle reden om de vlag uit te steken 
voor een feestje!  
 
Op 11 april vierde de tennisvereniging SLEAT 
haar 20-jarig bestaan en dat zou gevierd worden 
met een toernooi op vrijdag 9 mei jl., maar 
helaas de weergoden werkten toen niet mee.  
Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Daarom 
een nieuwe poging en omdat op de 
ledenvergadering in mei al was besloten om op 
deze zaterdag een barbecuetoernooi te organiseren, was dit een mooie 
gelegenheid om hiervan een combinatie te maken. 
Vanaf 12.45 uur stond de koffie/thee klaar mèt uiteraard iets lekkers en 
rond de klok van 13.00 uur kon voorzitter Foeke de Boer zestien 
spelers/sters en een aantal fans verwelkomen. Ook een aantal oud-leden 
was van de partij en voor hen natuurlijk een extra welkom. 
Er werden deze middag drie rondes gespeeld van 30 minuten en bij elke 
ronde had je een ander maatje tijdens het dubbelspel. Tussen de rondes 
door was er plm. 5 minuten pauze om even op adem te komen. Een 
ieder speelde voor zich.  
 
Aan het einde van het toernooi was er een borreluurtje en vanaf 19.00 
uur stond de barbecue klaar.  
’s Avonds mochten we wederom een aantal belangstellenden en/of oud-
leden verwelkomen, zodat we met ruim 25 personen heerlijk van de 
lekkere vleessoorten en hapjes konden genieten.  
Halverwege de avond werden de prijzen van het toernooi bekend 
gemaakt.  
Bij de dames mocht Coby Plantenga de 1e prijs meenemen, de 2e prijs 
was voor Anskje Bergsma en als 3e eindigde Meta Bosma, de rode 
lantaarn was voor Gonny Hornstra.  
Bij de heren werd 1e Sibbel Haarsma, de 2e prijs ging naar Atte Hornstra 
en als 3e eindigde Jos van Roosmalen. Bij de heren ging de rode lantaarn 
naar Fred Haarsma. Aan het eind van de avond werd een ieder bedankt 
voor zijn of haar komst en kon het bestuur op een geslaagd toernooi 
terug zien.   
 
Klaartje Lubach, secr. 
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IFKS SKÛTSJESILEN 2014  
 
“DE GOEDE VERWACHTING” 
Volgens schipper Walter de Vries waren de prestaties in het voorseizoen 
goed te noemen en liep het skûtsje De Goede Verwachting volgens de 
verwachting. Hierdoor waren zowel de schipper als bemanning hoopvol 
gestemd en dacht men dit jaar in de week van het IFKS Skûtsjesilen 
weer mee te kunnen strijden om de bovenste plaatsen in het 
eindklassement. Jammer genoeg!!  Helaas, de werkelijkheid was anders. 
Een elfde plek was dit seizoen het hoogst haalbare. Volgens Walter liep 
het skûtsje toch redelijk goed, alleen waren de starts dit jaar niet goed 
genoeg waardoor De Goede Verwachting direct al in de achterhoede 
terecht kwam. En probeer daar dan maar weer eens weg te komen. Dat 
is echt lastig.  
 
Over de wedstrijden bij Hindeloopen (8e ), Stavoren (7e)en Heeg (8e) was 
men nog wel te spreken. De thuis wedstrijd op het Slotermeer eindigde 
voor de schipper en zijn bemanning in een (grote) teleurstelling. In 
eerste instantie leek het erop dat men in een goede positie lag voor een 
prima start. Echter de situatie voor de start was behoorlijk hectisch. 
Mede door deze taferelen kwamen de Sleattemers in aanvaring met de 
Drie Gebroeders. Deze passeerde met een rode protestvlag tegen De 
Goede Verwachting de startlijn. Bij die aanvaring liep de Goede 
Verwachting ook nog averij op. Walter wist dat hij waarschijnlijk fout zat 
en het protest tegen hem ging verliezen. Het was dus beter om de 
wedstrijd (nog voor de start)te verlaten zodat de zeventien 
wedstrijdpunten nog konden worden gebruikt voor aftrek. Dat het een 
dag later op het Tjeukemeer bij Echtenerburg (11e) ook niet ging zoals 
men graag wilde, is wel een beetje verklaarbaar met wat er de dag 
ervoor allemaal gebeurde op het thuiswater.  
 
Bij Lemmer finishte Walter met 
bemanning nog als negende en 
de laatste zeilwedstrijd op 
zaterdag is vanwege hevige 
windkracht afgelast. Al met al 
blijven de Sleattemer 
skûtsjesilers toch positief 
gestemd en willen dit jaar snel 
vergeten om volgend jaar 
opnieuw weer aan het IFKS 
Skûtsjesilen 2015 mee te doen. 
 
Rudie Leegstra. 
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UIT DE LEEUWARDER COURANT 

 
GEEN NIEUW BOEK STADSOMROEPER  
 
In de vorige editie stond vermeld dat er een nieuw boek c.q. nieuwe 
boeken zouden verschijnen met oude edities van “De Stadsomroeper”. 
De belangstelling hiervoor blijkt echter minimaal te zijn. De kosten 
wegen dan niet op tegen de baten. De omvang van dit project is dan 
absoluut niet lonend; daarom heb ik besloten het geheel af te blazen. 
Mensen die hun geld al gestort hebben, krijgen dit uiteraard retour op 
hun rekening. 
 
Gerben Stegenga 
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SLEAT EARTIIDS EN HJOED DE DEI 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT!  
 

Wie komt Bezoekerscentrum Mar en Klif versterken?  
Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum is de afgelopen 
winter helemaal vernieuwd. De tentoonstellingsruimte is opnieuw 
ingericht, de winkel heeft een facelift gekregen en de kantoren 
zijn ook opgeknapt. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons 
willen helpen om het centrum mooi te houden (of nog mooier te 
maken!) en te zorgen dat het bruist van de activiteiten. 
 
Het centrum heeft een klein kern van vaste medewerkers en wordt 
gelukkig gesteund door vele vrijwilligers. Maar extra hulp kunnen we 
goed gebruiken. Wat voor klussen zijn er bij ons zoal te doen:  

Ø Balie-ondersteuning: Het ontvangen en eventueel adviseren van 
bezoekers, bijhouden van voorraden, mooi presenteren van 
winkelmateriaal e.d.  

Ø Onderhoud: Allerlei klussen, van een wandje schilderen, spullen 
verhuizen, een deur repareren of juist een licht vervangen tot het 
onderhouden van de voortuin.  

Ø PR en communicatie: Het bijwerken van de website(s), het 
ondersteunen bij pr-acties etc.  

Ø Kinderactiviteiten: Het begeleiden van kinderactiviteiten, het 
ontvangen van schoolgroepen of kinderfeestjes in het gebouw of 
buiten in de natuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je belangstelling? Loop eens binnen, stuur een mailtje 
(info@marenklif.nl) of bel  0514-57177.  
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Oudemirdum – Van 12 t/m 19 oktober vindt in Gaasterland weer 
de Gaasterlandse Natuurweek plaats. Een week vol met leuke, 
groene en duurzame activiteiten voor jong en oud. Dit jaar heeft 
de natuurweek als thema ‘Vriend en vijand’.  

Ø Sfeervolle Groene Markt in Rijsterbos   

Zondag 12 oktober van 11.00 tot 16.00 uur  
Zin in inspiratie om duurzaam en gezond te wonen en te leven? Proeven 
van (h)eerlijke biologische en fair-trade hapjes? Op zoek naar leuke 
producten? Kom dan naar de sfeervolle Groene Markt in het Rijsterbos 
(hoofdingang Rijs).  
 
Samen met de gemeente Gaasterlân-Sleat heeft de organisatie dit jaar 
de Groene Markt én de Gaasterlandse Natuurweek in het teken van 
duurzaamheid gezet. De Groene markt is dé gelegenheid om je op de 
hoogte te stellen van de mogelijkheden om je leven te verduurzamen… 
en om geld te besparen. Bovendien is het een heel gezellig uitje voor het 
hele gezin want de Groene Markt heeft ook dit jaar weer een heel 
Kinderdorp ingericht met allerlei leuke activiteiten en kraampjes speciaal 
voor kids!  
 
Op het terrein in het bos staan allerlei gezellige en informatieve 
kraampjes en tenten. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske 
Gea laten u daar graag zien wat ze doen om de natuur in de regio in 
stand te houden en duurzaam te beheren. Ook Bezoekerscentrum Mar en 
Klif, Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke presenteren zich hier.  
 
Daarnaast kunt u proeven van allerlei biologische en fair-trade 
producten, van o.a. de Wereldwinkel, Bioweb en Boerderij Kleurrijk. Er 
zullen de lekkerste wilde, groene smoothies geserveerd worden en Hotel 
Restaurant Jans laat zien dat je van biologische en streekproducten de 
heerlijkste hapjes kunt maken. Er is voor iedereen gelegenheid om te 
proeven...  
 

De Gaasterlandse 

12 t/m 18 oktober 2014 
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Naast tips voor energiebesparing en energieopwekking zal er ook 
aandacht gegeven worden aan lokale groepen die oplossingen aandragen 
om onze omgeving minder afhankelijk te maken van fossiele 
brandstoffen en verre transporten. Dus kiezen voor een duurzame 
levensstijl.  
 
En voor de kids is er in het Kinderdorp van alles te doen! Boogschieten 
bijvoorbeeld! En pompoen snijden, vriendschapsbandjes en 
vreugdestokken maken, een toveractiviteit, Experiment Electro Shock, 
poffertjes eten, broodjes bakken en nog veel meer! 
 
De Groene Markt is genieten van leuke en informatieve activiteiten, een 
gezellige sfeer, muziek en lekker eten in de prachtige ambiance van het 
Rijsterbos!  
 

Ø kids kunnen los!  
 

Oudemirdum – Hou je van buiten zijn, van survivallen, van lekker 
ravotten in het bos, van knutselen of van theater? Dan zit jij goed 
tijdens de herfstvakantie, want dan is het tevens de 
Gaasterlandse Natuurweek! En dat betekent een week vol met 
leuke, groene, sportieve, creatieve en duurzame activiteiten voor 
jong en oud! Dit jaar heeft de natuurweek als thema ‘Vriend en 

vijand’.  
  
Zondag 12 oktober starten we met de Groene Markt met een 
kinderdorp vol leuke kraampjes en knutselactiviteiten speciaal voor kids! 
Je kunt er pompoen snijden, recycle knutselen, vriendschapsbandjes 
maken, broodjes bakken, boogschieten, poffertjes eten en nog veel 
meer.  
 
Maandag13 oktober kun je samen met het IVN eerst het Rijsterbos 
verkennen, daar zoeken we takken en andere natuurlijke materialen 
waar we een goede bosgeest (vriend) of een kwade bosgeest (vijand) 
van gaan knutselen. Deze activiteit is gratis, duurt van 13:30-15:30 uur 
en is geschikt voor kids van 7-12 jaar.  
 
Dinsdag 14 oktober kun je in bos Elfbergen meedoen met de 
’Buitendag Roofdier en prooi’ van Staatsbosbeheer.  Er is een 
knutselcircuit opgesteld, je kunt braakballen pluizen en meespelen met 
het Roofdier-prooispel. Voor kids van 4-12 jaar. 
 
Woensdag 15 oktober is het theatertijd! Peuters en kleuters kunnen 
om 11:00 uur gniffelen bij ‘Gniffel en de Kledingdief’. ’S middags geven 
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de Frets de theater/muziekvoorstelling `Social Medi-ja of nee’ over de 
mogelijkheden en gevaren van social media voor kids van 8-13 jaar. 
 
Donderdag 16 oktober verandert het Lycklamabos in Nijemirdum in 
een magisch toverbos tijdens de Wilde Buitendag ‘Leer Toveren’ van 
Natuurmonumenten. De heksen en tovenaars staan te wachten met 
allerlei magische activiteiten. Laat je schminken, maak je eigen bezem, 
brouw een toverdrankje, zoek naar eten in de natuur en nog veel meer. 
Een leuk uitje voor het hele gezin!     
Vrijdag 17 oktober hebben we een leuk én goed bezig uitje op het 
programma! We gaan op Himmelvaart. Met de praam de ‘Simmermoarn’ 
varen we door de Luts die we, met behulp van grijpers en vuilniszakken, 
samen gaan schoonmaken. Onderweg is er tijd voor een bekertje warme 
chocomelk. De vaartocht is geschikt voor kinderen met een 
zwemdiploma.  
 
Voor kleuters hebben we vrijdagmiddag 17 oktober de feestelijke 
opening van het Hippe Heksen en 
Paddenstoelenpad in het 
Rijsterbos met allerlei leuke 
spelletjes en voor tieners is er 
een Kidscollege over de 
‘Symbiose van een boom met 
een schimmel’ door boswachter 
Henk van der Draai van It Fryske 
Gea.  ’s Avonds staat het 
spannende smokkelspel met 
Staatsbosbeheer op het 
programma in de schemering van 
bos Elfbergen… Durf jij mee te 
doen?  
 
Voor de sportievelingen onder 
jullie is zaterdag 18 oktober 
dè dag! In bos Elfbergen staat 
een Survival Challenge Parcours 
met hindernissen opgesteld. 
Boogschieten, vlot- en 
touwoversteek, krat stapelen, 
spinnenweb, e.d. met 
Staatsbosbeheer en Abee Outdoor. Tussen de middag worden er 
broodjes en bio-burgers gebakken boven een groot kampvuur.  
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Ø Buiten genieten  
 

Oudemirdum – Wandelen, fietsen, vogels, paddenstoelen, 
fotografie… Ook deze 27e Gaasterlandse Natuurweek laten we u 
graag verrassen door de natuur. We starten op zondag 12 
oktober met de Groene Markt in het Rijsterbos. Maar er is meer! 
Bezoekerscentrum Mar en Klif,  Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, 
Vereniging Natuurmonumenten, Gaasterlân Natuerlân en IVN 
Súdwesthoeke hebben samen weer een programma 
samengesteld met allerlei leuke én groene activiteiten.  

 
Maandag 13 oktober, 14.00 uur, Paddenstoelenexcursie met 
paddenstoelenkenner Gosse Haga. De start is bij Bezoekerscentrum 
Mar en Klif. Vandaaruit vertrekken we de natuur in op zoek naar deze 
wonderbaarlijke zwammen die vrij plotseling verschijnen en ook snel 
weer verdwijnen. 
 
Dinsdag 14 oktober, 14.00 uur, Excursie ‘Vriend en Vijand’ door 

het Rijsterbos in Rijs door boswachter Henk van der Draai van It 
Fryske Gea. De boswachter neemt u mee het bos in en vertelt over hoe 
planten en dieren elkaar nodig hebben om te overleven, over de 
symbiose van de boom met diverse schimmels en over de natuurlijke 
vijanden. De start is bij de hoofdingang van het Rijsterbos in Rijs. 
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Woensdag 15 oktober, 14:00 uur, Wandeling naar het 
Oudemirdumer Klif met Vereniging Natuurmonumenten met als 
thema ‘Vriend en Vijand van het Klif’.  De start is bij het begin van 
het pad naar het Klif (de Dollen). Het Oudemirdumer Klif heeft grote 
aardwetenschappelijke waarde. De gids laat u de mooiste plekjes zien. 
 
Zaterdag 18 oktober, 13:00 uur, IVN Herfst Fotografieworkshop 
door Gerard Bos. De herfst is met haar kleurenpracht een fotogeniek 
seizoen. Dit gaan we proberen in foto’s vast te leggen. De workshop is 
geschikt voor zowel deelnemers met een hightech als met een 
eenvoudige camera. De start is bij Bezoekerscentrum Mar en Klif. 
 
Zaterdag 18 oktober, 13.30 uur, Fietstocht met het IVN langs 
‘historische plaatsen van Vrienden die Vijanden hadden’. In het 
verleden woonden en leefden er Belgen, Fransen (Hugenoten) en 
mensen uit de Molukken in Gaasterland. Per fiets bezoeken we, o.l.v. oud 
boswachter en IVN-gids Goasse Hylkema, een aantal plaatsen die 
herinneren aan de aanwezigheid van deze mensen. We starten bij 
Bezoekerscentrum Mar en Klif en de afstand is ca. 20 km.  
 
Lezingen Vriend en Vijand in de natuur 
Tijdens de Gaasterlandse Natuurweek kunt u op dinsdag- en 
donderdagavond binnen genieten van buiten. Op dinsdagavond 14 
oktober geeft Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland een 
lezing/presentatie over Vriend en Vijand in de tuin. Op  
donderdagavond 16 oktober geeft Theunis Piersma, hoogleraar 
trekvogelecologie aan de Universiteit in Groningen en winnaar van de 
Spinoza-prijs een lezing over Vriend en Vijand in de wereld van de 
vogels. De lezingen vinden plaats in Bezoekerscentrum Mar en Klif.  
 
De wandelingen zijn gratis. De kosten van de fotografieworkshop zijn € 
5,- en het bijwonen van één van de lezingen bedraagt € 2,= incl. koffie 
of thee. Voor alle bovengenoemde activiteiten is opgave gewenst. Dit 
kan via www.gaasterlandsenatuurweek.nl of via 0514-571777. Wacht 
niet te lang, vol = vol! 
 

Ø Stoere Outdoor-dag 
 
Callenge parcours met hindernissen in bos Elfbergen  
Hou je van actie en uitdaging? Kom dan op zaterdag 18 oktober naar 
de outdoor-dag voor jong en oud o.l.v. ABEE-outdoor en 
Staatsbosbeheer in het kader van de Gaasterlandse Natuurweek. In bos 
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Elfbergen in Oudemirdum staat een spannend outdoor-parcours 
opgesteld. Tussen de middag kun je  broodjes en bioburgers bakken 
boven een groot kampvuur. 
  
Door het bos wordt een challenge parcours uitgezet, een parcours 
waarbij diverse hindernissen (vlot, touwoversteek, krat stapelen, 
spinnenweb, etc.) genomen dienen te worden. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van land, lucht en water, wat het risico op schoon blijven 
uitsluit. 
 
Zin om mee te doen? Geef je dan snel op via 
www.gaasterlandsenatuurweek.nl  Je kunt starten vanaf 10:00 uur bij de 
Werkschuur van Staatsbosbeheer aan de Houtwal 2 te Oudemirdum. De 
kosten zijn € 7,50 pp (excl. broodje en bioburger). Er is deskundige 
begeleiding aanwezig. Tip: trek makkelijke kleding aan die vies mag 
worden en een stel stevige schoenen. Een reserve setje kleding is aan te 
raden evenals een fleecetrui of windjack. 
 
  

Ø Sprookjesachtige Nacht van de Nacht  
 
Nachtwandeling 
Beleef de magie van de nacht in het bos. Laat je, al wandelend door de 
stilte en het duister, verrassen door sprookjesachtige figuren en acts in 
het thema Vriend en Vijand. Na afloop kun je bijkomen in de sfeervolle 
Teatertún, waar indien gewenst nog wat genuttigd kan worden. 
 
Op zaterdag 25 oktober organiseren Natuur- en Milieufederaties door  
het hele land voor de 10e keer de Nacht van de Nacht. Hiermee proberen 
ze de aandacht te vestigen op het belang van de duisternis voor mens en 
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dier en het belang van  energievermindering. Met de Nacht van de 
Nacht-wandeling willen we mensen graag laten genieten van de 
duisternis, want duisternis is net als stilte en ruimte één van de 
oerkwaliteiten van het landschap. De wandeling start bij de hoofdingang 
van het prachtige Rijsterbos in Rijs. Tijdens de route geven we op een 
verassende manier aandacht aan het thema van de Natuurweek ‘Vriend 
en Vijand’.  
 
Geef je op en laat je betoveren door de stilte en het duister. Deelname 
aan de Nacht van de Nacht-wandeling is gratis. Opgave is noodzakelijk 
en kan via de site 
www.gaasterlandsenatuurweek.nl  

 

Voor meer informatie, bel of mail 
dan: 
Iris Nutma, Mar en Klif, De Brink 4, 
8567 JD OUDEMIRDUM 
0514-571777 
info@marenklif.nl  
www.marenklif.nl  
 
De Gaasterlandse Natuurweek, een 
week vol duurzame, groene, creatieve en sportieve activiteiten voor jong 
en oud, vindt plaats van 12 t/m 18 oktober en wordt georganiseerd door 
Bezoekerscentrum Mar en Klif en de natuurorganisaties Staatsbosbeheer, 
It Fryske Gea, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Gaasterlân 
Natuerlân en IVN 
Súdwesthoeke.  
 
 
De uitgave van ‘De Stadsomroeper’ geschiedt onder verantwoordelijkheid 
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. 

FRIESLAND FAIRTRADE PROVINCIE! 
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De afgelopen weken is er veel aandacht 
geweest in de plaatselijke kranten voor de 
wens van het Friese provinciebestuur om in 
2015 het predicaat Fairtrade Provincie te 
kunnen voeren. 
Voordat het zover is moet er nog veel 
gebeuren. Bij Wereldwinkel Gaasterlân zijn we erg blij met deze 
actie. Wij dromen er van dat Fairtrade de norm wordt en 
proberen daar ons steentje aan bij te dragen. 
 
Zo hebben we in het voorjaar samen met de Wereldwinkels in Joure en 
Lemmer 1000 kraanvogels gevouwen voor Fairtrade. Binnenkort worden 
deze aan het gemeentebestuur van de gemeente De Friese Meren 
aangeboden om het hen aan te sporen te streven naar meer fairtrade bij 
instellingen en bedrijven in onze gemeente. 
In onze winkel treft u als altijd, naast koffie, thee en andere 
voedselproducten, een verrassend, steeds wisselend assortiment aan van 
fairtrade cadeauartikelen. 
Houd onze website en facebookpagina in de gaten, want in het najaar 
zijn er weer diverse leuke acties. Bijvoorbeeld in het kader van 45 jaar 
Wereldwinkels in Nederland. De Fairtrade week start op 25 oktober en 
staat helemaal in het teken van producten uit Thailand.  
Met het kopen van Fairtrade draagt u bij aan de vermindering van 
armoede in ontwikkelingslanden. 
Geld inzamelen voor goede doelen is 
een mooi streven, maar op de lange 
termijn help je mensen niet met een 
zak geld. Wel met eerlijke handel. 
 
Wereldwinkel Gaasterlân 
F.D. Hoekstraplein 3   
    
8561 EP Balk 
Tel. 0514 605660 
www.gaasterlan.wereldwinkels.nl  
 

 

ONLINE CHATTEN MET HULPVERLENERS 
 
Online chatten met hulpverleners is nu ook mogelijk in Fryslân, via de 
website www.fryslanonline.nl  De website is deze zomer gestart en is het 
gevolg van een gezamenlijk project van Stichting Maatschappelijk Werk 
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Fryslân, Timpaan Welzijn en Zorgcombinatie Interzorg. Deze online 
hulpverlening is bedoeld voor zowel jongeren, volwassenen als ouderen.  
 
De website biedt verschillende chatspreekuren per week, waarbij er 
rechtstreeks per mobiele telefoon of computer ´gesproken´ kan worden 
met een maatschappelijk werker. Ook mailen behoort tot de 
mogelijkheid. Voor wie het prettig vindt om anoniem te chatten, is dit 
ook mogelijk. Aan deze nieuwe vorm van hulpverlening zijn geen kosten 
verbonden. 
 
De chatmedewerkers van Frysl@n Online bieden de hulpvrager een 
luisterend oor, geven tips en advies en indien gewenst kunnen zij 
diegene doorverwijzen naar de juiste instantie(s). Van familiezaken, 
financiën, geweld, relaties, school, seksualiteit, verslaving, vrienden, 
werk, opvoeding, rouwverwerking tot echtscheiding en nog veel meer: 
de medewerkers behandelen alles vertrouwelijk. Met dit initiatief wordt 
mensen in Fryslân op een toegankelijke en eigentijdse manier 
professionele hulpverlening aangeboden. Meer informatie is te vinden op 
de website www.fryslanonline.nl   
 

TOEVOEGING SERVICEPAGINA 
 
Puy’s Salon & Beauty,  Bolwerk Zuidzijde 68, 8556 XS Sloten,  
tel: 06 13687745  of 0514 531745  puysalon@live.nl  facebook:  
Salon-beauty Sloten. 
Openingstijden:  
Kapsalon: maandag en woensdag 8.30-11.00 uur. 
Verder bent u op afspraak de hele week welkom ook 's avonds   
Originele oosterse gezichtsbehandeling is alleen in de avonduren 
mogelijk. 
 
Nieuwe openingstijden: 
 
Wijn&olie, Dubbelstraat 121, Sloten.  
Tel: 0514-531872
info@wijnenolie.nl     www.wijnenolie.nl 
Openingstijden april, mei: ma: 13.00- 18.00 uur, di 
t/m vrij: 11.00 tot 18.00 uur, 
za: 10.00 tot 18.00 uur, zondag gesloten
Juni, juli,augustus: ma t /m za 10.00 -18.00 uur.
Openingstijden oktober t/m maart,: wo t/m vrij 
11.00 tot 18.00 uur, za: 10.00 tot 18.00 uur. 
Zondag, maandag en dinsdag gesloten met 
uitzonderingen van proeverijen op aanvraag 


