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NIET  BIJ  ZONNESTRALEN  ALLEEN…. 

De zomer had in juni en begin juli de nodige moeite 
om een goede start te vinden, maar uiteindelijk 
kreeg het de echte ‘zonsmaak’ goed te pakken tot 
zelfs ver in de maand september. 
Een prachtige periode, waarmee ook velen van 
ons hun voordeel hebben gedaan. Verschillende 
evenementen vonden er in Friesland plaats, maar 

ook ons magistrale vestingstadje liet zich wat dat aangaat niet onbetuigd. 
Sipelsneon, Friesland Vaart, Sloten 719, het skûtsjesilen en de diverse 
festiviteiten, die ondernemersvereniging Sloten onder de bezielende leiding 
van Piet en Tine Klugkist organiseerde, zorgden ervoor dat de Sleattemers 
en toeristen zich de afgelopen zomer optimaal konden vermaken. 

De redactie van “De Stadsomroeper” heeft de heerlijke zonnestralen niet 
aangegrepen om constant op haar lauweren te rusten, middels het innemen 
van een vaste stek op de Sleattemer terrassen, want na zulke bezoeken 
komt er vaak weinig op papier wat een treffende gelijkenis heeft met een 
flink aantal letters uit het ons al in de kinderjaren aangeleerde onvolprezen 
alfabet.
Dit blad moest weer worden gevuld en dat betekent meestal dat er genoeg 
werk aan de winkel is. Gelukkig zijn er ook regelmatig lezers die hun 
gedachten en belevenissen op papier zetten en dat wordt door de redactie, 
maar vooral ook door vele lezers, zeer gewaardeerd. 

Verder hebben we oud-wethouder Henk Brouwer bereid gevonden om ons 
regelmatig een artikel te doen toekomen over heden en verleden van het 
wonen in Sloten. Vele woningen in Sloten hebben hun eigen verhaal en wat 
is er mooier dan die geschiedenis op te diepen en u, zeer geachte lezer, 
voor te leggen. 

In dit nummer van ons niet meer weg te denken stadsblad worden weer 
verschillende vragen gesteld waarop de redactie graag een antwoord zou 
willen zien. De vragen over heden en verleden zijn vaak aanleiding voor 
nieuwe ideeën, waarop de redactie voort kan borduren 

Met z’n allen “De Stadsomroeper” levendig proberen te houden, is niet 
alleen een belangrijke doelstelling, die de redactie zich stelt, maar vooral 
een uitstekende manier om dit blad tot in lengte van jaren voort te laten 
bestaan. Laten we daar met z’n allen aan proberen te werken. 

Gerben Stegenga
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HJIR  EN  HJOED

Berne:   3 juny Bouwe, sf. Wilhelmina Maria 
Jorritsma en Tjeerd Koopmans 

24 augustus Tryntsje Gretha (Trea) df 
Liesbeth en Arjen Rijpkema-Hoekstra

22 augustus Thijs, sf Ilona Bolt  en René J. Spicht
  5 septimber Adriana Trijntje (Anna) df 

Nienke en Rudolf Dijkstra-v. d. Grijn 
28 septimber Lenie Anna (Lena) df 

Corry en Sjoerd Lolkema-Deinum

Stoarn
- Sleat : 27 juny Maria Anna Rosalia  (Miep) Visser,

Wijckelerweg 179, 68 jier. 
14 septimber Gerlof Swart,

Lindengracht 14, 67 jier.
28 septimber Sietse van der Werf, 

B.H. Mulierstraat 22, 77 jier. 

- om utens: 23 july Doutje Strikwerda-deHaas, 
 Makkum, 72 jr.

Troud: 10 septimber Manou van Mierlo en 
Tjeerd Huizinga

Ferhuze fam. M. Haga nei Ruurd Altastrjitte 8

Yn ‘e stêd: fam. Albada /Wiersma nei B.H. Mulierstr. 2/B 
fam. A. Komen nei Spanjaardsdijk 5 
frou Smit-deJong nei Spanjaardsdijk 6 
frou De Vries-Koopmans nei Spanjaardsdijk 7 

Nij ynkommen: fam. H. van Mierlo Achterom 103
fam. S. Mous Spanjaardsdijk 22/A

(fanôf 1 novimber)
fam. A. de Groot B.H. Mulierstr. 26 
fam. Vreeke M. v. Coehoornstr. 35 

Ôfreizge: fam. R. de Jong nei Balk 
Iebe van der Sluis nei Eggerberg (Switserlân) 
fam. S. Bijstra nei Tsjerkgaast 
Antje Visser nei Ljouwert
Henk (& Sietske) van Dijk nei Snits 
Heikamp/A.I.P. Post nei ???
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By de redaksje komme noch al gauris wat fragen binnen oer wa't no krekt foar 
pleatsing yn dizze rubryk yn oanmerking komt. Foar alle dúdlikens dêrom 
noch efkes: As de lju net mear yn Sleat wenje en hja trouwe of der binne oare 
feroarings, dan wurdt dit net mear yn "De Stadsomroeper" opnommen, inkeld 
noch âld-Sleattemers om utens, dy't nei harren libben yn Sleat yn in 
fersoargingstehûs opnommen binne.

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.

AFSCHEID  PEE  TIEMERSMA

Om 4 juli 2002 nam Pee Tiemersma, na 
ruim 32 jaar medewerker van de 
gemeente Sloten en brugwachter van de 
gemeente Gaasterlân-Sleat te zijn 
geweest, afscheid tijdens een receptie 
hem door de gemeente aangeboden. Na 
Hendrik M. Spoelstra heeft Sloten dus 
opnieuw een markante brugwachter 
ingeleverd. Beide heren genieten op dit 
moment van hun prepensionering en 
kunnen zich volledig uitleven in hun 
hobby’s.
Het is niet zo dat nu de brug niet meer
open gaat want Balkster Johan Franzen 

en Sleattemer Douwe Kraak hebben de 
plaatsen van Hendrik en Pee inmiddels
ingenomen en zij zorgen ervoor dat de 
watersporters nog steeds worden 
doorgelaten, terwijl niet wordt vergeten 
hen de hengel met het klompje voor te 
houden.

Nog één keer doet Pee 

Tiemersma de brug omhoog en 

laat hij het klompje nog eens 

zakken. Z’n brugwachter-

schap zit er op. 

Foto: Hanny Bergsma-Sikkes
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DAM-  EN  SCHAAKCLUB “OAN SET” WIJCKEL

Wist u dat er in uw buurdorp Wijckel een dam- en schaakclub bestaat? 
De speelavond is op donderdag en ondanks dat wij ons voor een 
plaatsje als Wijckel in een flink aantal leden mogen verheugen, zijn 
nieuwe leden altijd welkom. Ook jeugdleden worden uitgenodigd om 
eens te kijken of één der edele denksporten hen aanspreekt.
Voor wie interesse heeft, de speelavond is de al genoemde donderdag 
en we beginnen om acht uur. De eerste speelavond was 12 september.
Voor inlichtingen kunt u altijd bij één der bestuursleden terecht.
Het volledige adres van het secretariaat is: 

P. M. Haringsma dr. Hattinkstrjitte 13 
8563 AC Wijckel Tel.(0514) 603310 

BERICHT  VAN  HET  TENNISFRONT:
BARBECUETOERNOOI  WEDEROM  GESLAAGD

Een 20-tal deelnemers had zich opgegeven voor 
het barbecuetoernooi, welke gehouden is in de 
periode tussen midden mei en begin september.
Elk koppel heeft in zijn poule 4 wedstrijden kunnen 
spelen. Door het hebben van 2 poules kon op de 
slotdag, 7 september, de rangorde worden 
bepaald.
Het zal duidelijk zijn dat de T.C. (Technische 

Commissie) niet de naam wil krijgen van een commissie welke er op uit 
is om de spelers te kleineren. Wij willen dan ook volstaan met het 
noemen van de laatste 2 beste koppels, te weten Klaartje Lubach met
Johan Laanstra en Ine Krol met Niek Potma / Jos van Roosmalen.
Het laatst genoemde koppel heeft het eerste koppel met overmacht
verslagen. Nadat de prijzen uitgereikt waren (gedeeltelijk met de 
gebruikelijke zoen), was deze fase van de dag afgesloten. 

De barbecue zelf was als vanouds een succes. Goed bezocht en 
doordat wij de nieuwe voetbalkantine mochten gebruiken (waarvoor 
onze publiekelijke dank), konden wij, ondanks de regen, de sociale 
kontakten d.m.v. een goed voorziene barbecue en drank versterken.
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De plaatselijke “slachter” was een onmisbaar onderdeel van het geheel. 
Onze dank daarvoor. Voor herhaling vatbaar was het algemene oordeel. 

De T.C.van T.V. Sleat 

JUBILEUMBOEK   VOETBALVER.  ‘SLEAT’ “EN  JÛN
ITE WE  POTSTRO…”  NOG  STEEDS  VERKRIJGBAAR

Zij die graag het boekwerk
“En jûn ite we potstro….

ma.

dit

en

et zo spoedig mogelijk  thuisgestuurd. 

Ruim 40 jaar v.v. Sleat”,
geschreven door Ferry
Deinum, Conrad Leegstra, Cor
Schotanus en Gerben
Stegenga in hun bezit willen
krijgen, kunnen hiervoor nog
steeds terecht bij het winkeltje
“De Dream” van Jelle en 
Tiny Folkerts
Ook is een telefoontje naar
Ferry Deinum (531730), Cor
Schotanus (531630) of Gerben
Stegenga (531432) voldoende
voor inwoners in of net buiten
Sloten. Uw bestelling wordt 
dan even persoonlijk 
thuisbezorgd.
Sleattemers om utens, die
boek eveneens niet willen 
missen, kunnen dit bestell
door overmaking van een 

 bedrag van Euro  8,50 op bankrekening 3052.05.773 t.n.v. 
“Jubileumboek v.v. Sleat” te Sloten. Gaarne uw naam en adres 
vermelden, dan krijgt u h
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BOEKWERK  “EN  JÛN  ITE  WE  POTSTRO…”  OVER 
RUIM  40 JAAR  VOETBALGESCHIEDENIS  V.V. SLEAT

OP  HISTORISCHE  GROND  GEPRESENTEERD

Sinds begin februari 2002 zijn Ferry Deinum, Conrad Leegstra, Cor 
Schotanus en Gerben Stegenga druk in de weer geweest om het 
87 pagina’s dikke boek over ruim 40 jaar voetbalgeschiedenis in Sloten, 
opgesierd met bijna 100 foto’s, gereed te krijgen voor leden, oud-leden 
en andere belangstellenden, die het wit-zwarte Sleathart op de juiste 
plaats hebben zitten. 
Dat het een zware klus was, laat zich moeilijk raden, omdat het 
boekwerk absoluut op zaterdag 24 augustus jl. beschikbaar moest zijn; 
de dag dat leden en oud-leden op het sportpark aan de Spanjaardsdijk 
verwacht werden om het heuglijke feit te vieren dat v.v. Sleat op 
7 augustus 2001 maar liefst 40 jaar bestond, maar vooral de dag 
waarop de glazen geheven moesten worden op de gloednieuwe, door 
vele vrijwilligers van de club gerealiseerde kantine, die dan geopend zou 
worden. Ook de uitbreiding van de kleedbox en het oefenveld tot tweede 
voetbalterrein was een reden tot feestvreugde, evenals de nieuw 
aangelegde parkeergelegenheid, waarop tevens een speelveld 

voor de jeugd 
werd gecreëerd. 
De heren 
Deinum,
Leegstra,
Schotanus en 
Stegenga
slaagden erin om 
ruim een week 
voor dit 
evenement van 
drukkerij
Hoekstra uit 
Emmeloord de 

400, in eigen 
beheer
uitgegeven
boeken thuis te 
krijgen, wat 

V.l.n.r. Cor Schotanus, Conrad Leegstra, Gerben Stegenga 

en Ferry Deinum presenteren ‘hun’ boek “En jûn ite we 

potstro…” in het Menno van Coehoornbos in Wijckel.

Foto: Jannie Laanstra

inhield dat de 
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door hen geplande boekpresentatie op maandag 19 augustus jl., op de 
historische grond van het Menno van Coehoornbos, gewoon doorgang 
kon vinden.

De sponsors, die de uitgave van het boek financieel mogelijk maakten 
t.w.: fa. A. Schotanus & Zn. Grûn- en Wetterwurken, Rabobank Sneek - 
Joure - Zuidwest Friesland, Woningbouwvereniging Zuidwest Friesland, 
Stichting Van der Wal Fonds en SLOTEN B.V. waren hierbij 
uitgenodigd, evenals de bestuursleden van korfbalclub D.T.G. uit 
Wijckel en die van v.v. Sleat.
De v.v. Sleat speelde de eerste jaren van haar bestaan in het Du 
Tourbos,voordat het in 1965 haar eigen terrein in gebruik kon nemen.
De verstandhouding tussen beide besturen liet in die jaren ernstig te 
wensen over en de bestuurders van D.T.G. zagen de Sleattemers liever 
gaan dan komen, want men had de weinig vleiende indruk, dat als je de 
v.v. Sleat één vinger gaf de stedelingen er met beide handen vandoor 
gingen.
Dit escaleerde in 1962, toen het bestuur van D.T.G. de Sleattemers 
sommeerde om de doelpalen vóór 28 september 1962 te verwijderen, 
anders dan zouden de korfballers er zelf wel voor zorgen dat de palen in 
het niets zouden verdwijnen. Gelukkig zou het zo ver niet komen. 

De schrijvers van het boek voerden in het Menno van Coehoornbos een 
samenspraak op, waaruit deze historische feiten nog eens uit de doeken 
werden gedaan. Ze vroegen zich luid op af wat er gebeurd zou zijn als 
de bestuurders van D.T.G. inderdaad de zaag ter hand hadden 
genomen. Zouden er dan gewonden of misschien wel doden in het 
Wikelderbosk zijn gevallen? Het boek zou dan naar hun mening 
inderdaad aan aantrekkelijkheid hebben gewonnen bij het vermelden 
van deze veldslag, waar Menno van Coehoorn wellicht zelf graag bij 
aanwezig had willen zijn. 

De heren Deinum, Leegstra, Schotanus en Stegenga meldden verder 
dat de verhoudingen sindsdien steeds beter zijn geworden en zeiden  er 
zeker van te zijn dat de v.v. Sleat zonder Wijckel en ook Tjerkgaast 
totaal geen bestaansrecht zou hebben gehad. Zij hopen dan ook op een 
verdere continuering van de goede samenwerking met de Wijckelers en 
Tjerkgaasters, waardoor het voortbestaan van de v.v. Sleat 
gewaarborgd is.
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D.T.G.-voorzitter Jurjen Faber (links) en Sleat´s vice-

voorzitter Tjalling de Jong ontfermen zich met zaag elk over 

een doelpaal. Conrad Leegstra (l.) en Cor Schotanus(r.)

helpen een handje bij de zaagpartij. De kruiwagen met 

boeken staat al met spanning  te wachten

Foto: Jannie Laanstra

Om toch met een 
knipoog naar het 
verleden terug te 
kijken, stond er 
wederom een 
heus doel op het 
korfbalveld van 
D.T.G. opgesteld, 
echter niet voor 
lang. De 
schrijvers
vroegen aan 
D.T.G.-voorzitter
Jurjen (jr.) Faber 
en Sleat’s vice-
voorzitter Tjalling 
de Jong om de 
historische
voornemens van 
D.T.G. in 1962 
dan ook op deze 
avond in 
eendrachtige
samenwerking uit te voeren. Beide heren kregen van het 
schrijversviertal een zaag in hun handen gedrukt en werden vriendelijk, 
doch dringend verzocht om elk een doelpaal door te zagen. Beide heren 
voldeden lachend aan dit verzoek en wekten de indruk zelfs het hele 
Wikelderbosk wel om te willen zagen. Gelukkig hadden ze elk aan één 
doelpaal genoeg. 

Toen de palen ter aarde stortten, kwam achter de in groot formaat aan 
de doellat gehangen voorpagina van het boek “En jûn ite we potstro…” 
een kruiwagen met boeken, voorzien van genoemde titel, te voorschijn.
Het allereerste exemplaar werd door voorzitter Faber van D.T.G. uit 
handen van Gerben Stegenga ontvangen, terwijl vice-voorzitter De Jong 
van Sleat het tweede exemplaar kreeg aangeboden. Ook burg. Pitlo 
(namens Stichting Van der Wal Fonds) en Durk Schotanus (namens Fa. 
A. Schotanus & Zn. Grûn- en Wetterwurken) mochten ter plekke hun 
exemplaar uit handen van Cor Schotanus in ontvangst nemen. 
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even een duik in het verleden worden genomen. De aanwezigen werden 
vervolgens meegenomen naar Sloten om daar de nieuwe 
accommodatie van de v.v. Sleat, onder het genot van een hapje en een 
drankje, te bewonderen. 

 PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Sommige Sleattemers en âld-Sleattemers zijn in het 
bezit van oude foto's van Sloten, waarop personen 
staan afgebeeld, die voor hen moeilijk meer thuis te 
brengen zijn. Daarom is  “De Stadsomroeper” enkele 
jaren geleden een rubriek met oude afgedrukte foto's 
genaamd “PAKE’S SLEATTEMER FERLINE” gestart. 
De lezer wordt hierin gevraagd om de ontbrekende 
na(a)m(en) op te sporen en/of de wel gevonden maar
van verkeerd geschreven namen voorziene personages 
door te geven aan de redactie van dit blad. Ook wordt 
er gevraagd of lezers nog verhalen weten over oude afgebeelde 
personen, verenigingen of situaties etc. 

Op de foto van “Crescendo” die in ons maartnummer was afgedrukt 
kregen we ook nog een reactie van onze trouwe lezer maar vooral ook 
schrijver dhr. W.B. Hofman uit Zwolle die abusievelijk niet is afgedrukt. 
Naast de namen die hij noemde zegt dhr. Hofman o.a.: 
“Naar mijn mening dateert deze foto van tussen de jaren 1935 en 1940 
en niet van 1921. Als ik de afbeelding van het vaandel goed bekijk, staat 
daarop geheel onder aan het jaartal 1921. 
Voor zover mij bekend bestond het zogenaamde “Staatse” muziekkorps
al vele jaren vóór 1921. 
Ooms van mij, die al vele jaren geleden zijn overleden, hebben in hun 
jonge jaren, d.w.z. omstreeks 1900-1910, deel van dat muziekkorps
uitgemaakt. Misschien is daarvan nog iets in mogelijk nog aanwezige 
archieven van vergaderingen terug te vinden. 
Gezien de leeftijden van Sibbele Reekers, Jan Rekers, Jan Folmer,
Sake Galema, Frans de Vreeze, Hilbrand Gijsen e.a. kan deze foto
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onmogelijk dateren uit 1921, daar Frans de Vreeze en ik beiden in 1920 
geboren zijn en de overigen 5 tot 10 jaar ouder zijn.”

Over Jan Folmer (nr. 13) zegt dhr. Hofman:
“Jan Folmer was de drijvende kracht van 
“Crescendo”. Zo was hij voorzitter en opleider 
van aspirant-leden Zonder zijn voortdurende 
belangeloze inzet had “Crescendo” niet kunnen 
bestaan.
‘Dot sis ik”, was zijn stopwoord. Ik denk aan de 
door hem voorgezeten, prettige vergaderingen 
(jaarlijks) in café Bijvoets / Wierstra / De Vreeze.”

Van Riekje Jongsma-Meinema uit Balk 
ontvingen wij alle namen van de schoolfoto, die 
in ons laatste nummer van “De Stadsomroeper” 
stond afgedrukt.

Jan Folmer

De foto, uit het archief van Theunis Haagsma, haalde weer veel 
herinneringen uit het verleden naar boven bij het doornemen van alle 
namen.  Hierbij de door  ‘juffrouw’ Riekje opgediepte personen:
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1. Adrie van Dijk 40. Zwaantje Pander 
2. Piet van Dijk 41. Eke Tromp 
3. Gerrit Jongsma 42. Catharina Tromp 
4. Frans Smits 43. Hennie Verbeek 
5. Siep Smits 44. Elly Jongsma 
6. Hessel Bosma 45. Annie Wignand 
7. Zwaantje IJkema

(Tjerkgaast)
46. Jaap Wignand 

8. Anne van der Sluis 47. Betje Hottinga 
9. Betje van der Sluis 48. Zwaantje Albada 

10. Sipke de Boer 49. Siepie Kraak 
11. Makke Poepjes 50. Douwtje Spoelstra 
12. Gurbe Haringsma

(Tjerkgaast)
51. Minne van Dijk 

13. Janna de Jong 52. Trijntje de Boer 
14. Marie Venema 53. Meester Risselada 
15. Foppe de Vries (Kooipolder) 54. Aaltje Hepkema (Tjerkgaast)
16. Arendje van Dijk 55. Henk Pander 
17. Hennie Ewoldt 56. Catharina van der Zee 

(Tjerkgaast)



18. Tjerk Spoelstra 57. Janna Nijdam 
19. Meester Kolhoff 58. Folkert Verbeek 
20. Fedde van Dijk 59. Hielke Wignand 
21. Riemke van Dijk 60. Riekje Meinema 
22. Saakje Poepjes 61. Geertje Kraak 
23. IJbeltje de Vries 

(Tjerkgaast)
62. Hinke van Dijk 

24. Pieter Poepjes (nu 
Poortema)

63. Alie Kolhoff (ging toen nog 
niet op school) 

25. Sikke Poepjes 64. Trijntje Spoelstra 
26. Jouke Hottinga 65. Tine Venema 
27. Wiebe Haagsma 66. Sietske Klijnstra 
28. Klaas Nijdam 67. Tineke Klinkhammer 
29. Jan Bijl (Tjerkgaast) 68. Jelle Venema 
30. Gerben Hoekstra

(Tjerkgaast)
69. Durk van der Zee 

31. Juffrouw Toren 70. Theunis Haagsma 
32. Klaske Koopmans 71. Willem de Vries (Tjerkgaast)
33. Piet de Boer 72. Tinco Nijdam 
34. Netty Vierhoven 73. Piet Meinema 
35. Dieneke van Dijk 74. Hinke Schilstra 
36. Fintje Poepjes 75. Jelte Kolhoff 
37. Albert Hottinga 76. Gerrit Kolhoff 
38. Theunis Kraak 77. Sietse Hepkema 

(Tjerkgaast)
39. Douwe Albada 78. Franke Kraak 

Ook Tineke Alberts-Klinkhammer uit Emmen gaf even een reactie. Zij 
denkt dat de foto omstreeks 1939 is gemaakt en ze kan zich eveneens 
vinden in bovengenoemde namen, alleen zegt ze dat nr. 66 Sietske 
Klijnstra haar echte naam Sietske Hamstra is. Zij werd groot gebracht bij 
de fam. Pieter Klijnstra. Verder heeft ze haar twijfels over nr. 77 Sietse 
Hepkema. Tineke meent dat de persoon wel uit Tjerkgaast kwam, 
Douwe of zoiets heette en iets vreemds met één van z’n voeten had. 
Ook herinnert Tineke zich juffrouw Toren, die ooit in Indonesië had 
gewerkt en haar het versje “Er gaat door alle landen een trouwe 
Kindervriend” in het Indonesisch leerde, nog erg goed. Tineke weet de 
Indonesische tekst nog moeiteloos op te zeggen. Ook zij heeft dit versje 
weer op haar eigen dochter overgebracht. 
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Van Wiebe Haagsma uit Weert kregen we de volgende e-mail: 



“De foto moat, tocht ik, fan 1941/42 wêze. De bern dy’t ik yn 1944/45 
kend ha, wiene doe al wat âlder. Sûnt dy tiid haw ik se nea wer sjoen. 
Wol binne der bekende gesichten by, mar de nammen…..?
Nr. 70 is fansels myn neef Theunis Haagsma en nr. 27 syn broer en 
myn nammegenoat Wiebe. Nr. 67 is sûnder mis Tineke Klinkhammer en 
dêrneist nr. 66 Sytske (oannommen?) fan Pieter en Stijntje Klijnstra. 
Franke Kraak sit dêrfoar mei nr. 78. Neffens my is nr. 65 Tine Venema
en nr. 25 Sikke Poepjes.”

Van Mieke Pander-Zandstra ontvingen we een oud krantenknipsel van 
“Doe’t Pake noch feint wie”, een rubriek met oude foto’s die destijds 
regelmatig in de Balkster Courant verscheen. Hierbij ook (bijna) alle 
namen. Een verschil met de door Riekje Meinema genoemde namen is 
dat nr. 30 Jan Hoekstra wordt genoemd en dat bij nr. 77 de naam van 
Jouke Hoekstra staat afgedrukt. 

Ook Douwtje Risselada-Spoelstra wist praktisch alle namen van haar 
lagere schoolgenoten nog op te noemen. Alleen wist ze  zich de namen 
van nr. 30 en nr. 77 niet te herinneren. Wel denkt ze dat deze personen 
uit Tjerkgaast afkomstig zijn. Ondeugend was de jeugd toen ook al want 
Douwtje kon nog een gedichtje over juffrouw Toren op zeggen:

“Juffrouw Toren, met haar grote oren en haar lange neus. 
Ja, juffrouw Toren is een reus.”

Ook bewaart ze erg goede herinneringen aan schoolhoofd meester 
Kolhoff. “Letter bin ‘k der eins achter kommen hoefolle wy by him leard 
ha. Sa learden we muzyknoaten lêzen en ek it sjongen naam by him in 
wichtich plak yn. Ik ha in protte fan master Kolhoff opstutsen. Ek heucht 
it my noch dat ik yn ‘e lêste klasse faak thúsbliuwe moast om ús mem te 
helpen, dy’t net altyd like sûn wie. Mar de lêste skoaldei sei ‘k tsjin har: 
‘Mem mei ‘k asjeblyft wol nei skoalle want oars krij ‘k miskien wol gjin 
bibeltsje.’ Us mem sei: ‘Gean mar gau, fanke’ en ik krige myn bibeltsje 
Sokke dingen út dyn bernetiid bliuwe dy altyd by”, aldus Douwtje. 

Wilt u nog reageren op reeds gepubliceerde foto’s en/of verhalen dan 
zou dat de redactie van dit blad zeer welkom zijn. 

G. St. 
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NIEUWE  FOTO  PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Dit keer plaatsen we een foto van de O.L.-school uit 1952/53, die ons 
enige tijd geleden al door Tiny Vet-Wignand uit Zaandijk werd 
toegezonden. Ook staat hier haar broertje Sippie op. Sippie heeft maar
één jaar in deze klas gezeten en is toen in Sneek naar de B.L.O.-school 
gegaan omdat hij verstandelijk gehandicapt is. Sip is inmiddels 55 jaar 
en maakt het volgens Tiny goed.
Wie weet de namen te noemen van deze bijna 50 jaar oude schoolfoto? 
Er zijn vast genoeg lezers, die de redactie van “De Stadsomroeper” hun 
bevindingen even willen laten weten. 

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

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

G. St. 
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DS. VAN  MARRUM  NIEUWE PREDIKANT VAN  DE
KERKELIJKE  GEMEENTEN  VAN WIJCKEL/SLOTEN

Sinds 7 juli jl. hebben de Hervormde
gemeente te Wijckel en de Samen op 
Weggemeente in Sloten weer een eigen 
predikant in de persoon van ds. Van 
Marrum. Sinds 3 september 2000 waren 
beide kerken vacant, na het vertrek van 
ds. Bakker naar de federatieve gemeente
van Spannum, Kubaard en Iens. 
Sedert die tijd heeft de gezamenlijke
hoorcommissie Wijckel/Sloten zich 

bijzonder ingespannen om een nieuwe voorganger aan beide 
kerkenraden voor te dragen, wat uiteindelijk slaagde. 

Klaas van Marrum werd op 22 oktober 1958 in Rutten geboren en is in 
1981 getrouwd met Jellie Veenstra. Het gezin van ds. Van Marrum telt 
drie kinderen. 
De nieuwe predikant studeerde theologie in Groningen en volgde daar 
ook de lerarenopleiding. 
Gedurende zijn studie en daarna tot 1987 was hij catecheet in Pieterzijl, 
Burum, Oostermeer en Eestrum, leraar aan de LEAO te Drachten en 
pastoraal werker in de Gereformeerde kerk van Buitenpost en de 
Hervormde gemeente van Leeuwarden/Huizum.
Van 1987 tot 1992 was hij predikant van de Hervormde gemeente van 
Veenwouden, welke functie hij van 1992 tot 1999 bekleedde bij de 
federatieve gemeente van Oosthem, Abbega en Folsgare. 
Van 1999 tot aan z’n vertrek naar Wijckel/Sloten was hij voorganger van 
de Fortkerk in de Verenigde Protestantse gemeente op Curaçao. 

Op zondag 7 juli jl. werd ds. Van Marrum bevestigd en deed hij z’n
intrede tijdens diensten in zowel Wijckel als Sloten. 
Omdat de verhuisgoederen de snelheid van het nieuwe predikantsgezin 
niet konden volgen; heeft het nog enige tijd geduurd voordat de pastorie 
in Wijckel bewoond kon worden, maar sinds een aantal weken moet het 
predikantsgezin zich in Wijckel weer met hun overzeese goederen in 
hun nieuwe woning vlakbij het Menno van Coehoornbos hebben 
verenigd. Tenminste dat is te hopen. 
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ZOMERPROGRAMMA  2002

We hebben het programma weer af kunnen werken zonder 
annuleringen vanwege onvoorziene omstandigheden. Alleen het 
ringsteken voor de jeugd hebben we een paar dagen voor ons uit 
moeten schuiven, vanwege een onweersbui net een uur voor de start. 
Omdat de angst bestond dat de bui wel eens kon blijven hangen werd 
tot uitstel besloten. De onweersbui bleef echter niet hangen, maar het 
besluit was genomen. 

Verder kunnen we wel voldaan terugkijken op hetgeen er geboden 
werd. Natuurlijk slaat het ene beter aan dan het andere, maar het is 
ieder jaar weer een hele klus om de avonden gevuld te krijgen omdat 
ook de artiesten, zoals muzikanten of leden van koren, in deze tijd op 
vakantie gaan. Daarom neemt de voorbereiding ook zo veel tijd in 
beslag. We putten uit allerhande bronnen. Ook worden ons vaak tips 
gegeven, waar we wat mee doen. Het leggen van kontakten loopt ook 
nog soepel, maar dan is het vaak afwachten of alle leden van zo’n groep 
beschikbaar zijn. Nog niet iedereen heeft zijn vakantieplannen klaar, 
met als gevolg dat de opties die we soms hadden weer kwamen te 
vervallen.

Wij openden het seizoen met de stadswandeltocht “Proef hier de 11-
steden”. Dit werd nog twee keer herhaald. Ook het museum en de 
molen verleenden hun medewerking. 
We hadden dit programmaonderdeel voor de derde keer op ons 
programma staan, maar krijgen het niet echt goed van de grond. Van de 
deelnemers aan het tochtje krijgen we enthousiaste reacties. Velen 
komen met familie of vrienden terug om ze op deze wijze Sloten te laten 
zien, hetgeen dus duidt op een goede promotionele waarde.
Toch vinden we het aantal deelnemers te gering om met deze voor ons 
toch wel kostbare activiteit door te gaan en daarom stoppen we hier dus 
mee.

Op muzikaal gebied werd voor dit seizoen op vrijdag 12 juli de spits 
afgebeten door het popkoor First Beat uit Leeuwarden. Voor de eerste 
keer hebben we deze groep niet tussen de terrassen geplaatst maar 
aan de andere kant van het Diep voor de kerk. Zo voor iedereen vanaf 
de brug en de terrassen goed zichtbaar. Er was een goed kontakt 
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Wencke Poortema was één van de deelnemers tijdens het ringsteken onder ’t zadel

voor de jeugd. Vele paarden zouden zich deze zomer door de activiteiten van de 

middenstandsvereniging in de Dubbelstraat wagen.

Foto: Hanny Bergsma-Sikkes

tussen koor en publiek. Voor het koor dat nog nooit een buitenoptreden 
had gedaan een leuke ervaring.
Woensdag 17 juli trad het komische duo Larry en Barry op tussen de 
terrassen en een soortgelijk duo, Hawaï, deed dit nog eens op vrijdag 
19 juli. Op dezelfde plaats trad op woensdag 24 juli het in prachtige 
Friese kostuums gestoken accordeonduo Fasinaasje op.
Vrijdag 26 juli was een voor ons hele moeilijke datum om ingevuld te 
krijgen, hetgeen toch eindelijk lukte met de zichzelf op gitaar 
begeleidende solist Tseard. Deze wist van geen ophouden en ging na 
zijn officiële optreden nog even door voor verschillende groepjes op 
diverse plaatsen in de stad. 

Een evenement van totaal andere aard was het Skûtsjelûken aan de 
Lindegracht op 30 juli. Na een hoosbui van een uur kon dit voor het 
eerst gehouden Frysk Kampioenskip Skûtsjelûke onder een zeer 
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prettige afgekoelde temperatuur van start gaan. Dit alles o.l.v. de 
sterkste man van de wereld Wout Zijlstra. Op een perfecte locatie 
trokken de sterkste mannen van Friesland, zittend met de voeten zich 
tegen een balk afzettend, een skûtsje van 25 ton over een bepaalde 
afstand. Ook sterke mannen uit het publiek en zelfs een paar Slotense 
dames lieten zien over spierballen te beschikken. Muzikaal werd dit 
alles omlijst door een pittig spelend slenterorkest, de Heegemer 
Dekdweilers. Het bleef die avond lang gezellig druk in de stad. Dit 
evenement wordt zeker vervolgd.

Vrijdag
2 augustus trad er 
weer een groot 
koor op aan de 
overzijde van het 
Diep. De 
Heusjsjonggroep
uit Hegebeintum 
met een repertoire 
van Friese 
liederen en 
folkmuziek uit de 
50-er jaren.
Woensdag
7 augustus vond 

onder prachtige 
weersom-
standigheden het 
ringrijden met 
sjezen en 

boerenwagens etc. plaats met veel publiek. Na dit spektakel zorgden de 
Hofkesjongers met hun muziek dat het nog lang gezellig bleef in ons 
stadje. Op de avond van 9 augustus zou in eerste instantie het 
ringsteken onder ’t zadel worden gehouden maar het onvoorspelbare 
weer belette dit. Toch trad, gelukkig toch nog onder goede 
weersomstandigheden, het looporkestje Koper & Co op. Ook dit 4-mans 
orkestje zorgde voor een prima sfeertje.

De lichtjesavond speelde zich hoofdzakelijk rond het Diep 

af. De prachtige weersomstandigheden zorgden ervoor dat

dit wederom een groot succes werd. 

Foto: Gerben Stegenga

Op woensdag 14 augustus was er een vrijmarkt voor de jeugd en vond 
het uitgestelde Ringrijden onder ’t zadel voor de jeugd plaats.
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Nu, onder prachtige weersomstandigheden, zag het publiek de jeugdige 
deelnemers, waarvan velen heel mooi uitgedost, op hun paarden en 
pony’s voorbij draven. Dit alles met commentaar van onze 
stadsomroeper. En toen begon de Lichtjesavond. Net als vorig jaar een 
uitzonderlijk mooie avond. De lampjes van vorig jaar waren vervangen 
door brandende fakkels. Deze brachten een zeer bijzonder sfeertje.
Tussen de terrassen speelde de formatie Sail Away met zangeres 
Jannie Brandsma aan het begin van de avond. Ondertussen voer de 
dixielandband South West Dixies op een boot door het Diep, langs 
camping de Jerden en door de jachthaven. Later op de avond nam ze 
haar plaats in tussen de terrassen. Tot ver na middernacht zaten de 
mensen gezellig op de voor hun huizen gecreëerde terrassen en dat 
kon niet beter.

De afsluiting van ons seizoen werd op vrijdagavond 16 augustus 
verzorgd door het inmiddels beroemde koor van de Harlinger 
Huisvrouwen.  Een stel vrouwen dat op een geweldig leuke komische 
manier een vlot repertoire afwerkte waar het publiek zichtbaar van 
genoot, en de koorleden niet minder. 
Hierna riep onze stadsomroeper de jeugd op om, samen met de 
Schutterij, in een fakkeloptocht door ons stadje mee te lopen. Een grote 
groep, waaronder veel jeugdige toeristen liep met een grote fakkel in de 
hand, deze tocht mee. Een waardige afsluiting van het zomerseizoen. 

Ondernemersvereniging  Sleat

VAN  DE  BESTUURSTAFEL  VAN
PLAATSELIJK  BELANG  SLOTEN

Geld beschikbaar voor cultuurplan “Sloten Ideale Stad” 

De eerste schep is gezet langs de rondweg. 
De eerste bomen zijn gekapt. 
Het gaat beginnen in Sloten. 

De aanleg van een parkeervoorziening van ongeveer 100 auto’s langs 
de rondweg zal nu een feit worden. In de nabijheid daarvan zal een 
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evenemententerrein van 3500 m2 worden gerealiseerd en langs het 
Slotergat zijn aanlegvoorzieningen gepland voor skûtsjes. Ook de 
verlichting onder de poorten en bij de molen wordt opgeknapt en 
vernieuwd.  In de stad zelf zal op verschillende plaatsen bankjes worden 
geplaatst om van het mooie stadje te kunnen genieten. Verder komen er 
informatieborden met historische afbeeldingen.
Het Historisch Kijkspel Sloten dat op 14 juni 2003 voor het eerst plaats 
zal vinden, zal eveneens uit dit subsidieplan geld krijgen want zij past 
geheel in het projectplan “Sloten Ideale Stad”.

Openbaar vervoer Zuidwest Fryslân
NoordNed personenvervoer heeft in samenwerking met de Provinsje 
Fryslân onderzoek verricht  naar de beste lijnvoering en het daarbij 
behorende voorzieningenniveau.  Uit dit onderzoek is een aantal 
relevante exploitatievarianten voorgelegd aan de gemeente Gaasterlân-
Sleat. Tijdens de vergadering van het college van Burgemeester en 
Wethouders 12 augustus jl. heeft het college besloten de volgende 
variant aan te dragen als route voor het openbaar vervoer in de 
gemeente. Dit houdt het volgende in: 
“De lijn Sneek-Balk-Lemmer (lijn 47/41)wordt gewijzigd in Sneek-Balk-
Lemmer. Op deze wijze ontstaat er een rechtstreekse verbinding tussen 
Balk en Lemmer. Reizigers uit de Zuidwesthoek met bestemming 
Lemmer moeten bij Sondel overstappen op de lijn Balk-Lemmer. Het 
traject Balk-Spannenburg van lijn 41 komt te vervallen. Daarbij blijven 
lijn 44 en 45 ongewijzigd. Bargebeck wordt ontsloten door een 
vraagafhankelijk systeem.” 

Bestuurswisseling
Voor de zomervakantie van dit jaar heeft er een wisseling van functie 
binnen het bestuur van Plaatselijk Belang Sloten plaats gevonden. Hilde 
de Haan is gewoon lid geworden van het bestuur en Ed de Bruijn heeft 
de functie van secretaris van haar overgenomen.
Het adres van het secretariaat van Plaatselijk Belang Sloten is nu: 

Ed de Bruijn, Menno van Coehoornstraat 36 
8556 AR Sloten, Tel.0514-531850 
E-mailadres : bruijn119@zonnet.nl 
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JONGERENWERK  ZOEKT  NIEUWE  COMMISSIELEDEN

Het afgelopen  anderhalf jaar heeft het jongerenwerk zich ingezet om een 
commissie samen te stellen die bestaat uit jongeren in de leeftijd van 14 tot 17 
jaar. Er zijn 5 enthousiaste jongeren die zich de afgelopen anderhalf jaar 
hebben ingezet om activiteiten te bedenken en uit te voeren voor jongeren in 
Sloten. Hier wil het jongerenwerk ze voor bedanken.
In deze periode zijn er verschillende activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd 
dankzij vrijwilligers en het bestuur van “De Poarte” die de jongeren de 
mogelijkheid biedt om gebruik te maken van het culturele centrum. Dankzij de 
inzet van de commissieleden, die uit jongeren bestaat, is het mogelijk geweest 
om leuke activiteiten te doen, zoals een darttoernooi, breakdance, 
spellenavond, filmavonden, en uiteraard de zeskamp voor de zomervakantie. 

De commissie bestaat uit 5  jongeren die begeleidt worden door het 
jongerenwerk om tot een programma te komen. De meningen en de ideeën 
van de jongeren zijn hierbij belangrijk. De activiteiten worden georganiseerd 
voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. 
Omdat een aantal commissieleden er helaas mee ophoudt, is het 
jongerenwerk op zoek naar jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar die zich 
willen inzetten binnen het jongerenwerk. Het zou natuurlijk jammer zijn als het 
niet meer mogelijk is om voor de jeugd in Sloten iets te organiseren. Nieuwe 
commissieleden zijn dus belangrijk; ook jongeren in de leeftijd van 16 + en 
volwassenen zouden een bijdrage kunnen leveren door deel te nemen in deze 
commissie en nieuwe activiteiten te bedenken en uit te voeren voor de jeugd in 
Sloten.

Spreekt dit alles je aan en vind je het belangrijk dat er activiteiten 
georganiseerd worden voor jongeren dan is dit de kans om hier aan mee te 
werken.
Er zal in de komende maand een bijeenkomst georganiseerd worden, waarin 
jongeren mee kunnen denken en praten over de activiteiten voor het komende 
seizoen. Dit is een kennismakingsbijeenkomst voor eventuele nieuwe leden. 
Iedereen van jong tot oud is welkom. Hou de affiches en posters in 
Sloten in de gaten voor deze bijeenkomst. 

Voor informatie of aanmeldingen kan contact opgenomen worden met het 
jongerenwerk tel.: 0514-608193 of 06-15016845. 
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Van Bertus Moes ontvingen we dit gepubliceerde feestprogramma + 
versje.  Zijn er nog (oud-)werknemers van de fabriek die 
herinneringen of wellicht foto’s hebben van de feestavonden die 
destijds werden gehouden? 
Misschien kan ook een antwoord worden gegeven op de vraag wie 
de Black Londons waren en wie juffrouw Schetter dan wel niet was. 
Antwoorden graag naar de reactie van “De Stadsomroeper” sturen.
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SIEBRAND  MOUS  NIEUWE  EIGENAAR  VAN 
GARAGEBEDRIJF  AAN  DE  SPANJAARDSDIJK

Met ingang van begin juni heeft de oplettende voorbijganger kunnen 
vaststellen dat er een andere naam aan de muur van het aan de 
Spanjaardsdijk gelegen garagebedrijf prijkt. 
Siebrand Mous, samen met zijn vriendin Ina Abma, werden de nieuwe 
eigenaren van dit voormalige bedrijf van auto de Boer en de Vries. Zoals 
u hebt kunnen lezen in onze vorige editie vertrokken zij met hun bedrijf 
naar Balk. Reden voor de redactie om even langs te gaan voor een 
praatje  en kennis te maken met de nieuwbakken Slotenaar. 

“No wenje wy yn 
Aldegea G.S. mar 
fan oarsprong kom 
ik út Bakhúzen en 
Ina út Koudum. 
Sleattemers binne 
wy  dus noch net 
mar per 
1 novimber o.s. 
hoopje Ina en ik 
mei ús famke Lia 
fan goed fjirtjin 
wike hjir ús nei 
wenjen te setten 
yn it hûs  neist de 
garaazje”, zo 
steekt Siebrand 
Mous van wal. 

Het autobedrijf de Boer en de Vries wordt voortgezet door 

Siebrand Mous. Sloten mag blij zijn dat dit bedrijf niet uit 

het stedeke verdwijnt. 

Foto: Gerben Stegenga

Hij vertelt verder dat sleutelen aan auto’s en motoren altijd al een grote 
hobby was in zijn jongensjaren en dat hij altijd al in zijn achterhoofd 
heeft gehad om ooit, als de kans zich voor zou doen, voor zichzelf te 
beginnen.
Eén van zijn broers attendeerde hem eind april jl. op het garagepand in 
Sloten. Kort daarna bleek dat het pand al was verkocht aan een andere 
broer, Johannes Mous, eigenaar van de oud-grenen meubelzaak 
‘De Vesting’ (gevestigd aan de Dubbelstraat, red.). Deze had plannen 
om hier, vanwege de meer beschikbare ruimte, de meubelzaak voort te 

“DE STADSOMROEPER”, oktober 2002 25



zetten en de winkel in Sloten en woonboerderij in Wyckel van de hand 
te doen. De koop was bijna rond maar op het laatste moment ging deze 
toch niet door vanwege het bestemmingsplan. In deze ruimte mocht zich 
volgens dit plan geen detailhandel vestigen. Er mocht alleen weer een 
garagebedrijf hier zijn intrek nemen. Dus kwam het pand weer te koop. 

“Sneu foar Jehannes en Hilly fansels want sy hiene der sa’n sin oan om 
hjir wat mear earmslach te krijen. Mar no wie dit myn kâns. Op in jûn 
ha ’k earst ris west te sjen en sa krige ik der ferskrikklik nocht oan om 
hjir foar mysels te begjinnen. It lake my sa oan dat we fuortendaliks nei 
It Far ta riden binne en by de famylje de Boer oanbelle ha. Dy ha ús it 
bedriuw sjen litten en doe wiene we ferkocht!”, zo vertelt Siebrand 
enthousiast.

Er werd een ondernemingsplan opgesteld en dat werd goedgekeurd.
Zo zijn ze nu van start gegaan met een universeel garagebedrijf met alle 
automerken in de verkoop (zowel nieuwe als tweedehands), reparatie 
en een benzinepomp. De garage, de pomp en de autoshop zijn 
dagelijks geopend van 8.00 u. tot 18.00 u.
Op zaterdag is dat vanaf 8.30 u. tot 16.30 u. en op zondag is het bedrijf 
gesloten.
Bij afwezigheid van de pompbediende is het echter wel mogelijk om te 
tanken met de pinpas en dit kan 24 uur per dag, zeven dagen in de 
week.

Siebrand is nu nog alleen werkzaam in de garage. Zijn vriendin helpt 
mee en ook is er een pompbediende aanwezig maar te zijner tijd wil hij 
er toch wel een monteur bij aannemen. 
“It is drok genôch foar my allinnich. Wa’t it wat ta liket en de papieren 
hat, kin my altyd skilje op nûmer 531264”, zo licht Siebrand nog even 
toe.

Gelukkig voor de stad Sloten dat de inwoners voor auto- en 
aanverwante zaken weer terechtkunnen aan de Spanjaardsdijk 22b en 
dat deze voorziening voor de stedelingen behouden blijft.

         HBS
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SLEATTEMER  JOHAN  VAN  DER  GOOT  STARTTE
VOF METSELBEDRIJF “ STEEN  VOOR  STEEN”

Afgelopen jaar, om precies te zijn 1 mei 2001, ging er in Sloten een 
nieuw metselbedrijf van start. Wegens omstandigheden over en weer 
was de redactie er nog niet aan toegekomen om hier een bezoekje af te 
leggen. Nu, in rustiger vaarwater gekomen, volgde er een gesprekje met 
mede-eigenaar Johan van der Goot, woonachtig aan de Menno van 
Coehoornstraat 46 te Sloten. 

“Foarhinne
wurke ik by 
Betsema yn 
Balk. Doe woe 
‘k ris wat oars 
en sa kaam ik 
te wurkjen yn 
Nieuwegein mei 
noch in pear 
kollega’s. In 
grut neidiel 
dêrfan wie dat 
jin in protte tiid 
ferreizgje en 
wat noch mear 
meispile wie, 
dat de lju dy’t 
dêr wurkje in

Metselbedrijf VOF “Steen voor steen”. Achter v.l.n.r.: Alex 

Loosman en Johan van der Goot. Voor v.l.n.r.: Sjibbe van 

der Heide en Laurens Post. 

Foto: archief Johan van der Goot

hiel oar slach 
folk is, as wat wy wend binne. Dat nei in jier hiene wy dat ek wol 
besjoen”, zo begint Johan zijn verhaal. 

Samen met drie collega’s, één afkomstig uit Creil en twee uit Lemmer, 
besloot hij voor zichzelf te beginnen. Het was ook de bedoeling dat 
Slotenaar en collega Gert-Wiebe Haringsma mee zou werken in het 
nieuwe nog te starten bedrijf maar dit kon vanwege ziekte niet 
doorgaan.
“Tige spitich, oars hiene wy moai mei elkoar oparbeidzje kinnen. Us 
eigen wenten ha we ek tegearre setten. Dat wie  ek tagelyk ús earste 
projekt”, zo licht Johan toe. 
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Nu vormt hij samen met zijn drie collega’s de VOF “Steen voor steen”. 
Eén van de drie is in het bezit van een aannemersdiploma. Het bedrijf 
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en na het maken van 
een ondernemingsplan startten ze m.b.v. een eigen kapitaal het 
metselbedrijf.
Er werd begonnen met een huurauto maar inmiddels is het bedrijf in 
bezit van een eigen bus en wat klein materiaal. Bouwsteigers worden 
door de aannemers verzorgd of deze worden gehuurd. 
Twee collega’s nemen het metselwerk voor hun rekening en één is 
opperman/steigerbouwer. Johan regelt samen met één collega het 
aannemen van metselwerk. 
Zijn adres is ook tevens de thuisbasis. De werknemers worden verhuurd 
aan aannemersbedrijven. Johan’s vrouw Anita verzorgt thuis het 
administratieve werk. 

“Yn prinsipe nimme we alle wurk oan, sawol binnen- as bûtenwurk. We 
wurkje op dit stuit in protte yn Noard Hollân en yn de Polder. Sa’t ik al 
sei wurdt der in protte tiid ferreizge. We meitsje lange dagen. Moarns 
healwei seizen sette wy ôf en jûns om deselde tiid binne we wer thús. It 
is hurd wurkjen om deis de ôfpraten produksje te heljen”, zo legt Johan 
uit.

In Friesland wil het loskomen van werk nog niet zo vlotten. Iedere 
aannemer heeft waarschijnlijk zo zijn eigen vaste adressen, denkt 
Johan.
In Sloten hebben ze totnogtoe een huis in aanbouw, een tuinmuur en 
zoals gezegd heeft Johan zijn eigen woning gebouwd. Via via hopen ze 
toch op wat meer werk in de omgeving, zodat de lange reistijden 
verleden tijd zullen worden. 

“Op it stuit is der in dipke yn de bouwrâld. De minsken begjinne wer 
mear te sparjen. Ek de ynfiering fan de euro is dêr debet oan. Mar we 
meie net kleie. We ha twa gruttere wurken foar in heal jier yn it 
foarútsicht.
It earste jier, it wie in reedlik droege winter, sadwaande koene we moai 
trochpiele, ha wy goed draaid en der sels al in fêste foeger by 
oannommen”, zo blikt Johan dik tevreden terug. 
De toekomst zal uit moeten wijzen hoe “Steen voor steen” zich zal 
ontplooien. Aan de werklust van Johan van der Goot en zijn 
compagnons zal het beslist niet liggen. 

         HBS
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OUDERENWERK  IN  DE
GEMEENTE  GAASTERLÂN-SLEAT

De Stichting Ouderenwerk Gaasterlân-Sleat is een "eigentijdse" 
voortzetting van de voorheen bestaande Seniorenraad in de gemeente.
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke 
ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO alsmede uit onafhankelijke 
vertegenwoordigers uit de dorpsgemeenschappen. De Stichting kan 
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het gemeentebestuur
over al die zaken, die met het brede werkveld van een samenhangend
ouderenbeleid te maken hebben. Van deze mogelijkheid is reeds 
diverse malen gebruik gemaakt. Voorts werkt de Stichting nauw samen
met het al langer bestaande Platform Ouderen in de gemeente, dat zich 
met allerlei specifieke activiteiten bezighoudt, zoals onder meer met de 
jaarlijkse verkoop van de bekende ouderenpostzegels. 

Zoals bekend is nog niet zo lang geleden mevr. Nienke Talstra door de 
gemeente aangesteld als ouderenadviseur. Zij houdt zich in algemene
zin bezig met het afhandelen van vragen, gesteld door ouderen uit onze 
gemeente, op het gebied van regelgeving rondom de zorg voor 
ouderen, financiële zaken, huisvesting enz. enz. Desgevraagd bezoekt 
zij ook de mensen thuis om hen ter plekke van dienst te zijn. Voorts 
heeft zij contacten met allerlei instellingen op het gebied van 
ouderenzorg en ouderenbeleid. 

Ze houdt een inloopspreekuur van 9.00 uur tot 10.00 uur maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag op het adres: Raadhuisstraat 5, te Balk. 

Activiteiten op de korte termijn:

Op donderdag 17 oktober wordt in de grote zaal van Talma Hiem een 
bijeenkomst voor alle belangstellende ouderen uit de gemeente
gehouden onder het motto "Veiligheid in en om het huis". Hieraan zullen 
onder meer medewerking verlenen: de Regiopolitie van Friesland; de 
plaatselijke Brandweer; de Woningstichting Z.W.-Friesland; de G.G.D.-
Friesland en de Thuiszorg Z.W.- Fr.
's Morgens van half 10.00 tot 12.00 uur en 's middags van 13.30 tot 
16.00 uur. Verwacht wordt een grote belangstelling van ouderen. 
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VOETBALVERENIGING “SLEAT” VIERDE MET  LEDEN
EN  OUD-LEDEN  HAAR  40-JARIG  JUBILEUM  EN
INGEBRUIKNAME  VAN  NIEUWE ACCOMMODATIE

Zaterdag 24 augustus jl. was een feestelijke dag voor de stedelijke 
voetbalvereniging omdat er op die dag verschillende feiten waren die 
het verdienden om even gevierd te worden. Ten eerste was dat het 40-
jarig bestaan van de vv Sleat op 7 augustus 2001. In de tweede plaats 
de opening van de prachtige nieuwe kantine; het gebouw wat met de 
inzet van vele vrijwilligers tot stand is gekomen. Ten derde de 
uitbreiding van de kleedbox en ten vierde het oefenveld dat tot tweede 
voetbalterrein werd omgetoverd. Tot slot was daar de nieuw aangelegde 
parkeergelegenheid op het voormalige stort “De Beresine”, waarop 
tevens een speelveld voor de jeugd werd gecreëerd. 

Veel voorbereiding was er aan de feestelijke 24e augustus 
voorafgegaan. Zo werd een zeer groot aantal oud-leden aangeschreven 
om deze dag bij te wonen en werd er een grote feesttent vlakbij de 
nieuwe kantine geplaatst, waar regen de festiviteiten niet zou kunnen 
bederven.
De Sleattemer voetballiefhebbers leefden op de toppen van vrijwilligheid 
om alles prima voor elkaar te boksen, en dat na de intensieve arbeid die 

het bouwen van de 
kantine al had 
gekost.

De festiviteiten 
begonnen met een 
voetbalclinic voor 
de jeugd door 
mister Heerenveen 
Maarten de Jong, 
die de jeugd op 
onderhoudende
wijze bezighield. 
Op het voetbalveld 
was een opblaas-
bare arena opge-
steld. In samen-
werking met de 

Links geeft mister Heerenveen Maarten de Jong 

onderricht aan de Sleattemer voetbaljeugd. 

Foto: Gerben Stegenga
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Sleattemer jeugdleiders en hun helpers gaf Maarten de Jong training. 
De trainingsvormen waren gebaseerd op die van de voetbalschool van 
sc. Heerenveen, de club die bekend staat om z'n uitstekende 
jeugdopleiding. Onderdelen van het programma waren o.a. 
partijvormen, vakschieten en snelheidschieten. 
De jeugdige spelers moeten zich even in de huid van een echte 
Heerenveenspeler hebben gewaand, want bij sommige jeugdspelers 
vlogen de pompeblêdvonken er absoluut van af. Ook de vele aanwezige 
ouders zullen ongetwijfeld hebben genoten van het voetbalplezier wat 
hun kroost uitstraalde. 

Later op de morgen werden de oud-leden, die zich op “It Krûdfjild”
meldden, verwelkomd door voorzitter Leegstra. Velen keken verbaasd 
om zich heen omdat de accommodatie de laatste jaren dusdanig 
verfraaid is, dat enige vergelijking met enkele decennia terug een 
vergelijking van appels met peren zou zijn.
Mannen uit de beginjaren van de club, zoals Benny Klinkhammer, Geurt 
v.d. Brink, Corrie de Lange, Jan van Tromp Boomsma, Willem
Stegenga, Appie Oost, Gerrit Jongsma, Wouter de Vlugt, Willem
Spoelstra, Harm v.d. Goot, Henk Feenstra, Age (Bakje) en Wiebe de 
Vries, Wieger, Yke en Durk Schotanus e.a. voelden zich weer even 
thuis op de oude vertrouwde Sleattemer voetbalgrond.
Ook mochten ze het voetbalboek over de historie van de Sleattemer
club “En jûn ite we potstro...” in ontvangst nemen.
Verder werden Sikke en Joke Koopmans in het zonnetje gezet. De 
voorzitter roemde hun 25 jaar lange inzet als schoonmakers van de 
Sleattemer kleedboxen. Naast het bloemetje voor Joke werd hen tevens 
een cadeau overhandigd, waar glasblazer Jaap Deen z’n niet geringe 
kwaliteiten in had verweven. 

De oud-leden werden ook nog in de gelegenheid gesteld om hun 
voetbalkunsten nog één keer te vertonen. Zo werd er door een fiks 
aantal oudgedienden drie penalty’s genomen op de goud-van-
oudkeepers Yke Schotanus, Willem Stegenga, Wouter de Vlugt en 
Pieter (Lagarde) Haringsma. Voor één keer hadden ze hun 
voetbalplunje nog een keer uit de kast gehaald en een enkeling was 
zelfs in het nieuw. Zo had Yke Schotanus b.v. een prachtige keeperstrui 
van z’n kinderen op z’n 60ste verjaardag kado gekregen, voorzien van 
z’n leeftijd 60 en HEIT achter op de rug. 
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Een klein groepje van  de oude veddetten nog even met elkaar op de prent. 

Achter v.l.n.r.: Roelie de Graaf (geestelijk verzorgster), Jan Krijn Kolhoff

(mental coach), Pieter (Lagarde) Haringsma, Jan (fan Ruurd) Visser, Jan 

(Kanon) van Tromp Boomsma, Geurt v.d. Brink, Meindert v.d. Brink, Durk C. 

Schotanus, toeschouwer, Yke Schotanus en Gerhard Visser. 

Voor v.l.n.r.: Wim de Vries, Hielke Schotanus, Willem Spoelstra, Wieger 

Schotanus, Corrie de Lange, Benny Klinkhammer, Harm v.d. Goot, Wiebe (fan 

Albert) de Vries en Willem (fan Herre Aaltsje) Stegenga. 

Foto: Gerben Stegenga

De spieren van onze oud-keepers kregen flink op hun falie en hun 
fanatisme werd genadeloos afgestraft. Zo liep Pieter Haringsma al snel 
te hinken en leek hij meer op aangeschoten wild dan op Lagarde in 
diens gloriedagen. Pieter verliet, na nog één vruchteloze poging gedaan 
te hebben, flink geblesseerd het strijdperk en dat betekende overwerk 
voor z’n collega’s en hun broze spieren. Winnaar bij de oud-leden werd 

Ferry Deinum, die 
Hielke Roosjen in 
een barrage 
voorbleef. Ook Jan 
“Kanon” van Tromp
Boomsma liet zich 
nog even verleiden 
tot het nemen van 
drie schoten op 
keeper Willem
Stegenga. Beide 
heren lieten zien dat 
ze aan jaren hebben 
gewonnen maar aan 

kwaliteit niet 
navenant hebben 
ingeboet. De 
gekromde rug van 

Jan en de vlotte babbel van Willem moeten de aanwezigen even mee
terug hebben genomen naar de jaren zestig. 

Jan van Tromp Boomsma kromt nog éénmaal zijn

rug. Oude tijden herleven met Jan Kanon. 

Foto: Gerben Stegenga

Later op de dag zou Van Tromp Boomsma het grote geheim uit z’n
glorietijd aan enkele intimi prijsgeven. “Witsto wol wat ik freedtejûns 
altyd die as ik sneons spylje moast?” Geen mens die dat wist natuurlijk. 
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“Dan knipte ik altyd de neilen fan myn tiennen sa sekuer mooglik”, was 
Jan Kanon’s onverwachte antwoord. “Jonge wat hie ‘k dan in 'feilloos' 
gefoel oer de bal; dan koe ’t hast net mear mis. Die ik dat net dan 
fleagen de ballen it Wikelderbosk út”, aldus de rustende Sneker 
postbode, die als geen ander opbloeit als hij weer eens met oud-
inwoners van Sloten wordt geconfronteerd. 
Bij de huidige leden pakte Bernard Schotanus de hoofdprijs. Hij mocht
met de andere leden z’n penaltylusten op de huidige keepers van 
vv Sleat botvieren.

In de feesttent kon de lunch worden genuttigd en dat was tevens een 
uitstekende gelegenheid om oude verhalen uit de stoffige voetbaldoos 
te halen en dat vergaten de oude vedetten dan ook niet. In sommige
gevallen werd de waarheid wel eens even flink geweld aangedaan, 
maar het verhaal werd daar alleen maar fraaier door. Gelachen werd er 
veel en alleen dat was al een goede reden om op deze feestelijke 
zaterdag op het Sleattemer sportpark aanwezig te zijn. 

Voordat de openingsplechtigheid plaatsvond, werden de kinderen op het 
sportpark in de gelegenheid gesteld om hun ballon het luchtruim in te 
sturen. Dit onder de muzikale klanken van ons stedelijk korps “Stêd 
Sleat”, waar de aanwezige Klaas Nijdam z´n dirigeerkunsten nog even 
voor wilde vertonen.
De witte en zwarte ballonnen zullen ongetwijfeld zijn gekozen om de 
clubkleuren van de feestvierende vereniging aan de horizon te laten 
schitteren. Verwachtingsvol keken de jeugdige deelnemers hun 
ballonnetje na. Zullen ze ooit de bestemming van hun losgelaten ballon 
weten? Een prachtig gezicht was het in elk geval wel. 

Om ruim één uur hield Sleatvoorzitter Conrad Leegstra een toespraak 
als inleiding op de opening van de nieuwe kantine, uitbreiding van de 
kleedbox en het oefenveld en de aanleg van de nieuwe 
parkeergelegenheid. Hij roemde de inzet van alle vrijwilligers die door 
hun niet aflatende inzet het onmogelijke hadden waargemaakt. De vele 
zweetdruppels van deze mensen hadden een prachtige kantine tot 
gevolg. Ook maakte Leegstra melding van de goede samenwerking met
de gemeente Gaasterlân-Sleat die tot de uitbreiding van het 
Sleatcomplex had geleid. 
Ook de samenstellers van het boek: “En jûn ite we potstro…” werden 
bedankt voor hun inzet, terwijl Leegstra zich bijzonder gevleid zei te 
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Voorzitter Conrad Leegstra van de v.v. Sleat houdt een speech voor de 

schitterende nieuwe kantine van de voetbalvereniging, die met behulp van vele 

vrijwilligers tot stand werd gebracht. Het talrijke publiek staat te popelen om 

naar binnen te gaan. Links is de feesttent nog net zichtbaar.

Foto: Gerben Stegenga 

voelen dat toch een flink aantal oud-leden de moeite had genomen om
deze feestelijke dag bij te wonen.

Hierna volgden toespraken van wethouder Joop Meinsma en KNVB-
afgevaardigde Minne Modderman, die de KNVB-vlag aan Sleat’s vice-
voorzitter Tjalling de Jong, vanwege het 40 jarig bestaan van de club 
vorig jaar, op deze middag aanbood. Ook voerden Theo Bosma/Sector
Ontwikkeling en Beheer Gem. Gaasterlân-Sleat en dhr. Philipsen van 
Ballast Nedam het woord. Bosma is zeer nauw betrokken geweest bij de 
herinrichting van het Sleattemer sportpark en stak ook deze middag z’n
affiniteit met Sloten niet onder stoelen of banken.
De uitvoerder van de herinrichting van het Sleatcomplex, Ballast 
Nedam, bood via woordvoerder dhr. Philipsen de vv Sleat nog een 
cheque ter waarde van €. 1.000,-- aan en dat zijn bedragen die de 
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langzaam leeg geraakte kas van de penningmeester beslist van 
vreugde doet dansen. 

Hierna werd de openingshandeling verricht en schoot de Sleattemer
schutterij, in aanwezigheid van haar onmisbare marketentsters vanaf 
het Sleattemer voetbalveld een kanonskogel de lucht in, die niets aan 

duidelijk overliet. 
Alleen Jan van 
Tromp Boomsma
zou de kracht van 
het projectiel in 
z’n beste voetbal-
dagen hebben 
geëvenaard of 
wellicht overtrof-
fen.
De bolderkar met
daarin de sleutel 
van de nieuwe 
kantine, uitste-
kend bewaakt 
door de kleine 
Ricardo Koop-
mans, reed ver-
volgens richting 
kantine waar de 
deuren eindelijk 
open konden 

worden gegooid. Hierna kon een ieder een kijkje nemen in de 
schitterende kantine en de ‘och wat moai’-kreten waren dan ook niet van 
de lucht. 

KNVB-afgevaardigde Minne Modderman (rechts) 

overhandigt Sleat’s vice-voorzitter Tjalling de Jong 

(links) de nieuwe bondsvlag. 

Foto: Gerben Stegenga
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Om halfdrie was er de wedstrijd tussen oud-Heerenveen en het huidige 
eerste elftal o.l.v. aankomend topscheidsrechter Sjouke Jan Albada, 
gesecondeerd door z’n vlaggenisten Karst Jan Leegstra en Cor 
Schotanus. De oude meesters van Heerenveen, met o.a. Azing Griever, 
Eddy Bosman, Gert Jan Verbeek, Jan de Jonge, Maarten de Jong, Cor 
Portijk en de oud-Sleattrainers Henk Zoetendal en Gerrit Weide in de 
gelederen, maakten korte metten met de Sleattemers. De 10-2 
nederlaag maakte van Sleattrainer Klaas Wittermans bepaald geen 
vrolijk mens en dat vlak voor de start van de competitie.



Het publiek zag in elk geval doelpunten en dat is ook geen onbelangrijke 
reden om naar een voetbalveld te gaan.

Toen na dit duel de 
eerste dorst een 
beetje gelest was, 
werd het tijd om de 
barbecue-bakken te 
voorschijn te toveren. 
Slager Murk van Dijk 
glunderde weer eens 
van oor tot oor, want 
de omzet van z’n
vlees was, mede door 
dit evene-ment, wel 
eens beroerder ge-
weest dan op deze 
augustuszaterdag.
De aanwezigen 
vermaakten zich 
kostelijk met het eten 
en drinken en ook 

met de muziek van “Balcony” in de feesttent, die z’n nut bewees omdat
de regen deze zaterdag niet helemaal van de lucht was. Toen Wietske 
ook nog de uitslag van de verloting bekend maakte, kon de dag zeker 
voor de prijswinnaars helemaal niet meer stuk.

Jan Middelbrink (links) en Henk van Dijk (rechts) 

laten zich de feestelijke barbecue prima smaken. 

Foto: Gerben Stegenga

Ook aan deze dag kwam een einde en het moet de toch vele afwezige 
oud-leden hebben gespeten dat zij deze dag hebben gemist, want wat is 
er mooier dan als oud-lid nog eens een bezoekje te brengen aan je 
voormalige kluppie, waar je in vervlogen jaren zo vaak op zaterdag voor 
in de wei kwam.  De club waar gezelligheid eigenlijk vaak belangrijker is 
dan de sportieve prestaties.
Vooral sneu voor alle vrijwilligers die het deze dag allemaal weer voor 
elkaar wisten te boksen en een belangrijk aandeel leverden om de 
24e augustus van het jaar 2002 over flink wat jaren in een nieuw boek 
over de clubhistorie als hoogtepunt terug te kunnen vinden. 
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OPBRENGST  COLLECTES

De opbrengst van de collecte voor 
het Nationaal Epilepsie Fonds 
bedroeg Euro 278,90. 

De collecte voor de Nierstichting heeft
Euro 465,61 opgebracht. 

Het resultaat van de collecte voor het Koningin 
Wilhelmina Fonds bedroeg Euro. 533,75. 

Alle collectanten en gevers hartelijk dank voor uw 
steun.

SKÛTSJESILEN 2002: 
PUIKE  PRESTATIE  SLEATTEMER  SKÛTSJE

MET  SCHIPPER  JENTJE SCHRAA

De IFKS vergat ook dit jaar niet om Sloten aan te doen. Op 31 juli jl. 
waren op het Slotermeer weer de wedstrijden om de Iepen Fryske 
Kampioenskippen Skûtsjesilen. Na het noodweer van de avond ervoor, 
met onweer, hagel en zware windstoten (we hadden zelfs een tijdje een 
constante windkracht 10) was er op de ochtend van de zeilerij 
nauwelijks een zuchtje wind te bekennen op het Slotermeer.
De wedstrijd voor de B- en C-klasse werd eerst uitgesteld en later 
afgelast.
De A-klein klasse kon toch nog starten met een minimale wind en ook 
de A-klasse startte, zij het wat later dan gepland, omdat het 
wedstrijdveld eerst vrij moest zijn van de A-klein skûtsjes. 
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Daguitslag A-klasse 

1. Eelke Dijkstra, Oude Zeug 
2. Jappie Bandstra, Lonneke 
3. Jeroen de Vos, Eelkje II 

Daguitslag A-klein 

1. Gerrit Heida, Avontuur 
2. Sander Meeter, Vriendschap 
3. Bart Siegers, Doeke v. Martena 

B-klasse, afgelast C-klasse, afgelast 

Ondanks de slechte start van het Sleattemer skûtsje De Zeldenrust van 
Hartman Feenstra met als schipper Jentje Schraa en een zeer groot 
aantal Sleattemers als bemanning, werd dit jaar voor het Sleattemer een 
erg goed jaar want de kleurrijke Schraa wist met z’n ploeg een 
uitstekende derde plaats in de einduitslag in de A-klasse te 
bemachtigen, achter winnaar Eelke Dijkstra met de Oude Zeug en 
Jeroen de Vos met de Eelkje II. 
De resultaten van De Zeldenrust waren als volgt: 

Hindeloopen: 11e Stavoren: 2e Heeg: 8e Sloten: 4e 

Echtenerbrug: 4e Lemmer(1): 6e Lemmer(2): 6e.

Een podiumplek voor Jentje Schraa en z’n bemanning is een prima 
bekroning van dit zeiljaar. Volgend jaar een gooi naar het 
kampioenschap in de A-klasse? Dat zou te mooi zijn om waar te zijn. 

Foto 1: Op 31 juli jl. was het snikheet tijdens het skûtsjesilen op het 
Slotermeer. Velen bekeken de zeilerij vanaf de wal, maar ook in het water 
konden de oude vrachtschepen prima worden gevolgd. 

Foto 2: De Sleattemer dames hadden er meer belang bij om zich te laten
‘bruinen’ aan de boorden van het Slotermeer dan om zich druk te maken
over de rangschikking van de skûtsjes in de A-klasse.

Foto 3: De schutterijdames waren op de 31ste juli present om de winnende 
schippers hun schot te laten afschieten. De winnende schippers hadden
het waarschijnlijk druk met het drinken van alcoholische consumpties, want 
zij lieten verstek gaan. Een laakbare zaak!!

Foto 4: Pietje Poepjes vraagt de aanwezigen op het molenerf om een 
vrijwillige bijdrage. Niet dat Pietje krap bij kas zit, maar de Sleattemer
schutterij kan haar centjes beslist wel gebruiken om de toeristen in het
kleine stadje te gerieven. 

Foto’s: Gerben Stegenga
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GELUIDSOVERLAST SLEATTEMER  HORECA

Inwoners van Sloten, 

Naar aanleiding van de artikelen: "Café 
in Sloten moet geluid dempen" in de 
Leeuwarder Courant van 21 juli 2002, 
willen wij als eigenaars van Grandcafé 
Restaurant De Zeven Wouden het 
volgende opmerken. 

Vanwege een enkele klacht uit ons 
mooi stadje Sloten is er door ons een 
gesprek gevoerd met de gemeente. 
Hierbij zijn voor ons bedrijf afspraken 
gemaakt, welke direct zijn nagekomen, 
om zo te kunnen voldoen aan de 
wettelijke eisen. De geluidsbegrenzer, 
waarover in de artikelen wordt 
gesproken en welke nog geïnstalleerd 
zou moeten worden, is al vanaf 1 juli j.l. 
operationeel geworden. Geplaatst en 
gemeten onder toeziend oog van een 
ambtenaar van de gemeente 
Gaasterlân-Sleat.
Het is jammer dat de betreffende 
journalisten niet eerst nagaan of er aan 
de genoemde eisen is voldaan. Er 
wordt zo bij u en bij ons een negatieve 
indruk achtergelaten over ons bedrijf. 
Mevrouw José Hulsing van de 

Leeuwarder Courant heeft, voor de onjuiste informatie in het geplaatste 
artikel, haar excuses aangeboden. 
Tevens kunnen wij u meedelen dat wij, als Grandcafé Restaurant De 
Zeven Wouden, 12 maal per jaar vergunning aan mogen vragen bij de 
gemeente voor het spelen van live-muziek op de zondagmiddag in ons 
restaurant. Dit vanwege de reeds geïnstalleerde begrenzer. 
Mocht u wat meer van ons bedrijf willen weten, kom dan gerust eens 
langs. Wij hebben dan een kopje koffie met een likeurtje voor u klaar 
staan.
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Wij hopen u hiermee van onze kant eerst even voldoende te hebben 
geïnformeerd en hopen, samen met u, op een bruisend Sloten. 

Boudwijn en Anna-Ietske Kars 
Grandcafé Restaurant De Zeven Wouden 
Voorstreek 120 - 8556 XV Sloten. 

LEDEN  VAN  PLAATSELIJK  BELANG
EN  LEZERS  VAN  “DE STADSOMROEPER”  OPGELET!

Bij het maartnummer van dit blad was een kwitantie toegevoegd voor 
betaling van het abonnementsgeld van dit jaar. 
Een aantal leden/lezers heeft helaas geen gehoor gegeven aan het verzoek 
in dit blad om de kwitantie te betalen, wat ons noodzaakt om opnieuw een 
kwitantie te schrijven. 
Ook mensen die in de loop van dit jaar lid zijn geworden ontvangen nu een 
kwitantie met daarop vermeld het verschuldigde bedrag.
Om verder onnodig extra werk te voorkomen,  verzoeken wij een ieder die 
deze kwitantie heeft ontvangen, deze zo spoedig mogelijk te betalen. 
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij: Gonny Hornstra-Nagelhout
(tel. 0514-531636).

Het bestuur van Plaatselijk Belang Sloten /
   de redactie “De Stadsomroeper”

SAMENVOEGING  SCHILDERSBEDRIJF  VERBEEK

Per 1 augustus jl. heeft het Bakhuizer Schildersbedrijf uit Bakhuizen 
Schildersbedrijf Verbeek te Sloten overgenomen, omdat eigenaar Johan 
Verbeek wegens gezondheidsredenen z´n werkzaamheden moest
beëindigen. Door de samenvoeging van beide bedrijven ontstaat een 
veelzijdig bedrijf wat op vele disciplines werkzaamheden kan uitvoeren. 
De eigenaar Joseph Mous heeft na de samenvoeging 12 vaste 
medewerkers in dienst,  die alle voorkomende werkzaamheden op het 
gebied van buitenschilderwerk, beglazing en behang zullen verzorgen. 
De onderneming zal later dit jaar omgedoopt worden tot Schilderbedrijf 
Mous & Verbeek. 
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ALEXANDRA  STEIN  BEGINT  PARTICULIERE 
ARTSENPRAKTIJK  IN  SLOTEN

Per 2 september jl. is dr. A.G.A. Stein een nieuwe artsenpraktijk voor 
particuliere gezondheidszorg op Voorstreek nr. 118 gestart. In het pand 
van de voormalige bakkersfamilie Kouwenhoven richt zij zich op de 
reguliere gezondheidszorg en klassieke homeopathie. 

Alexandra Stein werkte enige tijd als militair arts bij de marine en daar 
ervoer ze vooral de luxe om meer tijd aan een patiënt te kunnen 
besteden dan dit bij een huisarts het geval is. Zij vindt het uiterst 
belangrijk om zeer ruim aandacht aan haar patiënten te besteden omdat 
de ervaring, bij veel waargenomen huisartsen, haar heeft geleerd, dat 
hier alleen al een zalvende werking vanuit gaat. Ze houdt dan ook 
consulten van een half uur en aan die tijd wil ze niet tornen.
De optimale begeleiding van de patiënt staat bij dr. Stein centraal.
Ze bemiddelt bij het zoeken naar de beste specialist of de snelste 
behandeling. Ook is het bij haar mogelijk om een afspraak te regelen in
de avonduren of in het weekend. 

Iedereen is welkom in haar nieuwe praktijk. Dr. Stein verwacht mensen 
die vooral vastgelopen zijn in de reguliere zorg en graag een second 
opinion willen. Ook sluit ze niet uit dat een reden is om met haar een 
afspraak te maken omdat zij als arts meer tijd aan haar patiënt besteedt 
of uitgebreider onderzoek kan doen. 
Zo verricht ze keuringen, doet bloedonderzoek en voert tevens kleine 
chirurgische ingrepen uit. 
Omdat Alexandra Stein ook klassiek homeopaat is; combineert ze de 
reguliere en alternatieve zorg in één praktijk. 

De praktijk is niet alleen toegankelijk voor mensen met een fors gevulde 
portemonnee. Het is maar net waar de patiënt z’n prioriteiten stelt en 
wat deze voor zijn of haar behandeling over heeft.
De particuliere artsenpraktijk van dr. A.G.A.Stein is dagelijks telefonisch 
bereikbaar voor informatie en afspraken van 9.00 tot 10.00 uur en van 
16.00 tot 17.00 uur op nummer 0514-531241. 
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 DOOR  HET  SLEUTELGAT  GEHOORD…

Ook voor deze editie hoefden de samenstellers van de 
rubriek "Door het sleutelgat gehoord" niet langs 
deuren en ramen te struinen om aan nieuws te komen
want de redactie werd namelijk “platgebeld” over 
gebeurtenissen die zich in mei dit jaar in en net buiten 
Sloten voor hebben gedaan. Ook schijnt er zich 
tegenwoordig achter elk boompje een fotograaf schuil 
te houden, die voor grof geld z’n plaatjes aan “De Stadsomroeper” tracht 
te slijten. In dit geval is dat gelukt. Maar eens kijken hoe groot de 
tekorten aan het eind van dit jaar zullen zijn…

BENEVELDE  SJOERD EN  SLEATTEMER  DAMES  OP
HARLEY  DAVIDSON VOLLEDIG  DE  WEG  KWIJT 

Vrouwen houden zich vaker met de opvoeding van de kinderen bezig 
dan hun echtgenoten dat plegen te doen. Dat is een stelling die niet 
onderbouwd behoeft te worden.
Ook in de gezinnen van de dames E.P. en G.v.R. (de initialen zijn strikt 
willekeurig gekozen) is dat niet anders. 
Zo houden ze hun kinderen bijvoorbeeld heel goed voor hoe slecht het 
is om met een slok op deel te nemen aan het verkeer. “Wees een heer 
in het verkeer” is een slogan die hen dan ook uit het hart gegrepen is.
“Als jullie later groot zijn, kindertjes, stap dan nooit achter het stuur als je 
alcohol hebt gedronken want dan breng je de andere 
verkeersdeelnemers in gevaar”, zullen de bezorgde moedertjes 
ongetwijfeld tot vervelends toe aan hun onschuldig kroost hebben 
voorgehouden. En de kindertjes maar braaf nee schudden dat ze dat 
ook nooit zullen doen. 

Vrijdag 10 mei jl. was het een prachtige dag in Sloten. De dag na 
Hemelvaartsdag is traditioneel bijzonder in het kleine Friese stadje 
omdat dan de Oldtimers hun veelal glinsterende oude automobielen en 
motoren aan de vele liefhebbers tonen. Dat was ook dit jaar niet anders. 
De dames E.P. en G.v.R. vonden dat een prima gelegenheid om de 
gezelligheid in het stedeke eens aan den lijve te ondervinden.
De saaiheid om met een boekhouder getrouwd te zijn, zal mogelijk één 
van de drijfveren zijn geweest om de bloemetjes eens flink buiten te 
zetten.
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Ook in Proeflokaal “De Stadswaagh” was het prima uit te houden. Niet 
alleen omdat de kastelein de glazen steeds opnieuw vulde, maar vooral 
omdat ene Sjoerd weer acte de présence gaf, net als bij voorgaande 
Oldtimerevenementen, en graag met de dames, en de dames met hem, 
de glazen leegde.
U zult zich ongetwijfeld afvragen: “Wie is die Sjoerd dan wel niet!”.
Veel weten wij niet van hem en de redactie is ook niet helemaal zeker of 
hij geen boekhouder is maar is wel in de veronderstelling dat 's man’s 
verschijning de dames naar adem doet snakken. Hij moet een kruising 
zijn tussen Arnold Schwarzenegger en Brat Pitt, maar dan nog veel 
stoerder en een graadje of wat charmanter.
E.P. en G.v.R. raakten betoverd door Sjoerd en naarmate het aantal 
geconsumeerde drankjes toenam, namen de vlinders in de buiken van 
de dames onheilspellend in omvang toe. 

Bij een stoere vent hoort natuurlijk 
een motor, maar die had Sjoerd 
niet. Sjoerd was niet alleen knap en 
charmant maar ook nog uiterst slim 
want z’n maat had een fraaie oude 
Harley Davidson met zijspan en 
Sjoerd kreeg het voor elkaar om 
daar even gebruik van te mogen 
maken, al fronste z’n maat de 
wenkbrauwen bijna tot aan de 
schoorsteen.
Om indruk op vrouwen te maken 
moet je ze natuurlijk voor een ritje 
uitnodigen en dat deed Sjoerd dan 
ook.
E.P. en G.v.R. raakten bijna in 
katzwijm van het aanbod van 
Sjoerd. Daarbij vergeleken was het 
huwelijksaanzoek van hun 
echtgenoten, al weer vele jaren 

geleden, niet meer dan een uitnodiging voor een kinderfeestje. 

E.P. in de zijspan en G.v.R. achter op 

de motor. Hier had Sjoerd nog alle

reden tot lachen.

Foto: Sleattemer Papperazzi

Sjoerd hees zich in een heus oud motortenue en leek nu Rutger Hauer 
wel in z’n beste jaren. G.v.R. achter op de motor en E.P. in de zijspan 
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waren verrukt van dit spannende avontuur met die dekselse Sjoerd. Wat 
hadden ze de laatste jaren beiden toch veel gemist. 
Sjoerd voelde zich bijna de evenknie van Wil Hartog, de Witte Reus, die 
Nederland zoveel motorroem gaf in de 70-er jaren. 

De tocht naar Wijckel werd één groot feest en de dames giechelden 
alsof ze met hun eerste vriendje iets ondeugends uithaalden. Dit tafereel 
duurde tot aan de Bargebeck.
De bocht, die daar al jaren om het café-restaurant krult, werd de door 
drank en zelfoverschatting overmoedig geworden Sjoerd te veel.
Hij wist de richting naar Balk niet tijdig te vinden en belandde met de 
dames hardhandig naast de weg.
Naast Sjoerd, werd ook G.v.R. van de motor geslingerd, terwijl E.P. de 
grond eveneens kuste toen ze vlot uit het zijspanbakje werd geworpen. 
Het was voor Sjoerd flink zoeken om de dames tussen de 
doornenstruiken terug te kunnen vinden.

Door de klap waren 
verscheidene bewoners van de 
Bargebeck snel op de plaats 
van het ongeval en daar werd 
Sjoerd niet vrolijker van en de 
inmiddels weer opgekrabbelde 
dames evenmin. 
Elk ongeluk heeft ook weer z’n 
gelukje want G.v.R. kon 
meteen naar de zeer dichtbij 
wonende dr. Douma worden 
gebracht. Haar gekneusde 
ribben en dikke knie hadden 
even verzorging nodig. 
Het hoofd van E.P. leek bij het 
opstaan wel een sesambolletje 
en had op z’n minst een 
ereplekje in de etalage van 
bakkerij Jorritsma verdiend. Ook was ze door haar rug geknakt, had een 
dikke lip en later bleek ze van onder tot boven blauw gekleurd te zijn. 
Jammer dat de tijd voor carnaval al weer enkele maanden achter haar 
lag, anders had ze als smurf moeiteloos voor de hoofdprijs kunnen 
gaan.

Hier is het goed mis met Sjoerd. Met de 

Harley Davidson in de struiken. E.P. en 

G.v.R. zijn “over boord” geslagen.

Foto: Sleattemer Papperazzi
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Sjoerd was totaal van slag en leek in niets meer op die stoere 
charmante bink die hij kort daarvoor nog was. Hij leek nu meer een 
knock-out geslagen bokser die de ring wel uit wil kruipen en hardop om 
z’n moeder roept.
Wel realiseerde hij zich, net als de dames, dat de politie je best vriend 
is, vooral als deze afwezig is als jij met de nodige alcoholica achter de 
knoopsgaten aan het verkeer deelneemt. 
Met het windscherm helemaal scheef en al claxonnerend (de  claxon 
was door de klap vastgelopen) keerde het drietal, niet helemaal jofel, 
weer in Sloten terug. In de w.c. van “De Stadswaagh” werd de modder 
weggespoeld en werden de aangezichten van de dames gefatsoeneerd. 
Toen nog maar een paar neuten genomen op alle doorstane ellende. 
Hun echtgenoten keken slechts hoofschuddend toe. 

De dagen na dit voorval zijn E.P. en G.v.R. de deur niet uitgeweest 
omdat hun kwetsuren hen dat beletten en hun gezichten er bepaald niet 
knapper op waren geworden. Er zou eens een medewerker van Artis in 
Sloten rond kunnen lopen. Hij zou de meest zeldzame bavianen 
onmiddellijk voor beide dames hebben ingewisseld. 
Gelukkig zijn de dames beide getrouwd met een punctuele boekhouder 
die niet te beroerd waren hen op tijd een bordje “sûpenbrij” te brengen 
en zelfs bij uitzondering de boodschappen gedurende enkele dagen 
voor hun rekening wilden nemen in deze tijd van crisis. 

De opvoeding van hun kinderen kunnen E.P. en G.v.R. de komende tijd, 
om niet alle geloofwaardigheid te verliezen, misschien beter aan een 
ander overlaten want de dames worden door hun kinderen net zo 
serieus genomen als de familie Flodder dat in de film doet bij 
welzijnswerker Sjakie. 

Of E.P. en G.v.R. al weer naar de volgende 
Oldtimereditie uitkijken, is niet bekend, maar 
misschien kan Sjoerd dan met z’n gevolg beter 
richting Spannenburg gaan omdat de bochten in 
Tjerkgaast best wel meevallen. 
Of zitten de dames dan wellicht als deelnemers 

aan de Oldtimerrally bij hun respectievelijke nuchtere echtgenoten 
achter op de solex omdat ze het met Sjoerd toch allemaal wel hebben 
gehad?
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STRAATSTENEN  BEPALEND
VOOR  WOONOMGEVING  STADJE  SLOTEN

Op verzoek van de redactie van “De Stadsomroeper” heb ik mij bereid 
verklaard met enige regelmaat een bijdrage te willen leveren aan dit 
blad; dit m.b.t. de woning- en woonomgeving binnen het beschermde 
stadsgezicht van Sloten. 

In deze bijdrage de nadruk op de woonomgeving. 
Het valt op dat de woonomgeving t.o.v. de woning (meestal) ten 
onrechte op de tweede plaats wordt gesteld, terwijl de omgeving, de 
inrichting van de straat, het straatmeubilair zo bepalend is voor het 
karakter van stad en dorp.
Zeker voor Sloten geldt dat de woonomgeving het beeld bepaald. 

Eén van de belangrijkste elementen bij die woonomgeving is de 
bestrating. Deze heeft in de achter ons liggende jaren veel discussie 
opgeroepen; dit in velerlei bestuurlijke organen. 
Wij zijn dat verleden snel vergeten maar het lijkt mij de moeite waard om 
de aandacht nog eens te vestigen op de oorspronkelijke verharding van 
de bolwerken; deze bestond uit steenslag. 

Eén van de verbeteringsplannen toen was om de bolwerken te 
asfalteren.
Als voorbeeld daarvan golden de bolwerken van Dokkum; deze zijn n.l. 
geasfalteerd.
De toen gekozen veel kostbaardere invulling voor Sloten van o.a. 
”balstiennen” biedt naar mijn mening kwalitatief zoveel meer, zodat dit 
de meerkosten ruimschoots compenseert.
Het is belangrijk dat ook het gemeentebestuur die meerwaarde van de 
woonomgeving erkent. 
In de afgelopen jaren zijn gefaseerd financiële middelen beschikbaar 
gesteld voor het noodzakelijke maar kostbare herstraten. 
Dit werk is een aantal jaren geleden gestart met het Achterom en de 
Breedstraat en word dit najaar afgerond met het herstraten van de 
Heerenwal.

Een invulling waarbij, na veel overleg, een goede vervanger is gekozen 
voor de niet meer beschikbare Friese “gieltsjes”. Met de nieuwe stenen 
is, ondanks de aanzienlijke meerkosten, een goed alternatief gevonden. 
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Het straten van “balstiennen” is een ambachtelijke kunst die maar 
weinigen beheersen. 
Gelukkig is er in Sloten het aannemersbedrijf A. Schotanus en Zn. dat 
die kunst wel verstaat en de gewenste kwaliteit biedt. Dat heeft dit 

bedrijf de afgelopen jaren wel bewezen. 

Trinus, Fetze en Durk Schotanus (v.l.n.r.) beginnen hier hun zoveelste 

‘gevecht’ met de ‘balstiennen’. Hier moest nog begonnen worden met de 

Heerenwal, maar ook die klus hebben de vaklui nagenoeg geklaard.

Foto: Gerben Stegenga

Zo langzamerhand zijn Durk, Fetze en Trinus in actie een net zo’n 
vertrouwd beeld in onze stad als de prachtige historische gevels die 
Sloten rijk is. 
In meer dan één opzicht zijn deze mannen een uitzondering t.o.v. hun 
collega’s o.a.:

door niet alleen plichtmatig hun werk te doen, maar met gevoel voor 
het cultuurhistorische aspect van Sloten een prachtig stuk werk te 
realiseren; het is werkelijk een lust voor het oog. 
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Door, in tegenstelling tot vele van hun collega’s, de top-40 niet tot 
vervelends toe door ons stadje te laten schallen. 



Gebleken is dat de kwaliteit van de woonomgeving door bewoners, 
recreant en passant wordt gewaardeerd en beschouwd als een deel van 
ons erf, en ook als zodanig wordt gebruikt. 

Een goed gebruik en beheer van die woonomgeving is ons aller belang 
en tevens onze verantwoordelijkheid. 
Naar mijn mening zijn we dit niet alleen verplicht aan allen die zich 
hiervoor inspannen, maar vooral omdat deze woonomgeving zo 
bepalend is voor de meerwaarde van Sloten. 

Henk Brouwer 

Hartverwarmend was het bezoek, waren de telefoontjes en de kaarten 
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van 

THIJS ALBADA 

De mooie woorden, de kaarten en brieven getuigen van grote genegen-heid 
en waardering voor hem. 

Wij zijn u hier dankbaar voor. 
   Utie Albada-v/d Wal
   en kinderen

      Sloten, juni 2002

WIEBE  DE  VRIES,  WAS  HIJ  EEN  HELD?

“De Stadsomroeper” van juni 2002 weer van A tot Z gelezen en met groot 
plezier. Mooie verhalen, prachtige foto’s uit “oud” en “jong” verleden, een 
veelzeggend gedicht, enthousiaste reacties en noem maar op.
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Ook die treurige mededelingen van oud-Slotenaren van onze eigen 
leeftijdsgroep die je zo goed hebt gekend en inmiddels zijn overleden. 
Leuke reacties van Tiny Wignand en Trienke de Vries. (Het hier weglaten 
van de namen der respectievelijke echtgenoten heeft niets te maken met 
discriminatie. ‘t Gaat er alleen om hoe ik ze zelf nog als peuters heb 
gekend). Het verhaal, dat Sloten zich opmaakt om de “helden” van het 



beroemde bierschip te herdenken en de naam van Trienke de Vries met 
daarbij nog de foto van Jacob (Jappie) de Vries, riep een bepaalde 
herinnering op over een held uit Sloten, waarover zover mijn herinnering 
reikt, nooit met één woord is gesproken. 

Wie heeft ze in Sloten eigenlijk niet gekend, Hantje en Anna Visser?
Ze woonden in de Kerksteeg vlak bij de bewaarschool. Een zwaar leven 
moeten zij hebben gehad want Hantje was zo goed als blind. Met zijn vrouw 
Anna trok hij er dag in, dag uit op uit met een zeer zware handkar vanaf de 
melkfabriek richting Wijckel om de mensen te voorzien van melkgortenpap 
en wat dies meer zij in die handel. Bij weer en wind, storm en regen, 
zomerse hitte en winterse kou.
Tot hoe ver in Wijckel hun klantenkring was, weet ik mij niet meer te 
herinneren. Houd ze beiden hier even in gedachten. 

De oorlogsjaren ‘40 – ‘45 gingen ons in Sloten eigenlijk rustig voorbij.
In Sondel had je een kamp met Duitse soldaten. Natuurlijk waren het geen 
vrienden in die tijd en moest er wel voorzichtig worden geleefd maar echte 
terreurdaden gingen, zo ik mij herinner, aan Sloten voorbij.
Door de oorlogsomstandigheden werden de scholen gesloten wegens 
gebrek aan brandstof. Niet op straat rondslenteren, maar ga maar aan het 
werk, zo was aan mij de boodschap. En zo kwam ik aan het werk bij slager 
Dijkstra, die zijn winkel tegenover de zuivelfabriek had.
Lange Jaap, zo werd hij in de volksmond genoemd. 

Toch, de oorlog liep ten einde en de bevrijders naderden ook onze 
stadswallen. De nog aanwezige Duitse soldaten in Sondel worden 
zenuwachtig. En wanneer je op het punt staat om uit ‘den vreemde’ terug te 
keren naar huis, neem je toch een aandenken mee?
Zo ook de Duitse soldaten van kamp Sondel. Op een zaterdagmiddag 
kwamen zij met een boerenwagen met twee paarden bespannen bij de 
zuivelfabriek.”Parkeerden” de wagen voor de plaats van de “melkafslag” en 
begonnen de wagen vol te laden; nee niet met oude wijven of jonge 
meiden, maar met kaas en boter uit de fabriek.

“DE STA

Niemand op straat te bekennen! Ja toch....... Hantje Visser kwam 
aangelopen. Hij was, zoals gezegd, zo goed als blind maar zijn gehoor was 
goed. Hij moet aangetrokken zijn geweest door het lawaai dat door de 
soldaten werd gemaakt en bleef midden op straat staan, met zijn gezicht 

naar de fabriek gekeerd en de handen diep in de zakken.
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Plotseling zag ik één van de Duitse soldaten op 
Hantje af komen rennen met het geweer over de schouder. 

Hij greep Hantje bij de arm, sleurde hem in hoog tempo mee 



en zette Hantje met de rug tegen de muur van de fabriek en liep vervolgens 
terug naar ongeveer het midden van de weg, waar hij zijn geweer van de 
schouder nam en.........
Kennelijk was deze soldaat van mening dat hij en z’n kompanen werden 
bespied en er voor hen gevaar dreigde, in welke vorm en mate dan ook.
Hij was kennelijk van plan om met Hantje “af te rekenen.”
Als jongen van vijftien jaar stond ik als aan de grond genageld en wist niet 
wat ik moest doen. Durfde niemand te roepen.
Zeker was voor mij, dat Hantje zou worden doodgeschoten maar... op het 
meest kritieke moment kwam er een man in overhemd aan draven, met pet 
op, roepend en met zijn handen gebarend!

Deze man, Wiebe de Vries, kapitein van de stoomboot “De Stad Sloten”, 
wonende op de Haverkamp, had kennelijk ook dat tafereel gadegeslagen. 
Hij pakte de Duitse soldaat bij de schouder en maakte met zijn linkerhand 
duidelijke bewegingen, dat Hantje blind was, niets kon zien en er voor de 
Duitsers niets te vrezen was.
Kennelijk was de Duitse soldaat door dat koelbloedig optreden even van 
zijn stuk gebracht. Hij liet zijn geweer zakken en De Vries nam Hantje bij 
zijn arm en voerde hem veilig, levend en wel, af en bracht hem thuis. 

Onder het oog van de vijand had De Vries een mensenleven gered, hoe 
dan ook! En het staat mij niet meer zo bij of er toentertijd nog andere 
“getuigen” dit voorval hebben gadegeslagen. Ik kan mij ook niet meer 
herinneren of en zo ja in welke mate dit gebeuren nog onderwerp van 
gesprek is geweest.

Ik denk niet, dat De Vries zelf nu een type was om daar later nog over te 
praten. Ik kan mij ook niet herinneren dat hij door dit enorm kordate 
optreden ooit publiekelijk werd bedankt of “gehuldigd”.
Je moest het toch maar durven in die gespannen tijd.
In mijn ogen was hij een HELD! Ik ben dat beeld van die zaterdagmiddag 
nooit vergeten. 

En waar men zich in Sloten opmaakt “helden” uit een grijs verleden weer 
eens tot leven te wekken, leek het mij goed om uit een jonger verleden ook 
nog eens iets te zeggen over een “held” uit de Sleattemer geschiedenis. Op 
klaarlichte dag en in levende lijve iemand weghalen uit ‘s vijands overmacht 
is zondermeer te beschouwen als een heldendaad. 

Piet Y. Meinema 
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RADIO  GASTERLÂN

Vanaf 19 oktober 2002 gaat bij Radio Gasterlân een nieuw programma ‘De 
Gouddoller’ van start. Dit is een programma waarin aandacht wordt besteed 
aan historische onderwerpen. Het programma wordt elke 3

de
 zaterdag van 

de maand van 13.00 tot 14.00 uur uitgezonden bij Radio Gasterlân. In de 
uitzending wordt aandacht besteed aan lokaal actueel nieuws van 50 jaar 
geleden en wordt specifiek per programma een naam van een straat 
behandeld. Bij dit programmaonderdeel kunt u aan de weet komen wat de 
betekenis van de straatnaam is of wie de persoon was dan wel welke 
omstandigheid aan de naam ten grondslag heeft gelegen. Het betreft alleen 
straatnamen die in de gemeente Gaasterlân-Sleat voorkomen. In dit 
programma komen voorts historische zaken aan de orde waar u of anderen 
in hun leven mee te maken hebben gehad. 
Zo wordt in de uitzending van 19 oktober a.s. aandacht besteed aan de 
Hielkemastrjitte. In november is de Sanne Windwei aan bod en in het 
programma van december wordt ook nog aandacht aan Sanne Wind 
gegeven.
In de maand januari 2003 is de Watersnoodramp van 1953 aan de beurt en 
mogelijk wordt in februari 2003 dit onderwerp voortgezet. 
In de maand april 2003 gaat het over de Bakhuister Andries Rampion. De 
redactie wil graag in contact komen met personen die deze man hebben 
gekend of iets over hem willen vertellen. 

Als u wat weet te vertellen over de watersnoodramp van 1953 of indien u op 
de één of andere manier zelf bij of met de watersnoodramp van 1953 
betrokken bent geweest, dan kunt u kontakt opnemen met Sjoerd Wildschut 
te Wijckel en voor Andries Rampion is de heer Tinus de Vreeze te 
Bakhuizen de aangewezen man.
Uiteraard mag u ook naar de studio bellen (tel. 602121) of een briefje door 
de brievenbus aan de Dubbelstraat 10 te Balk gooien. Verder kunt u mailen 
naar Radio Gasterlân en wel naar het mailadres: info@radiogasterlan.nl. 

De redactie van De Gouddoller
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VERLOTING  SIPELSNEON

1e prijs nr. 947
2e prijs nr. 888
3e prijs nr. 801
4e prijs nr. 257
5e prijs nr. 890
6e prijs nr. 713
7e prijs nr. 859

Tijdens de laatstgehouden 
Sipelsneon organiseerde 

st. Feestcommissie Sleat 
weer een verloting. Tot 
dusverre zijn niet alle prijzen 
afgehaald. Mocht u in het 
bezit zijn van een lootje met bovengenoemd nummer, spring dan een 
gat in de lucht en ga vervolgens naar Trea Leegstra, Heerenwal 64 in 
Sloten om de daarbij horende prijs af te halen. Zij zal niet treuren als-ie 
niet wordt afgehaald want dan gaat-ie volgend jaar opnieuw deel 
uitmaken van het prijzenfestival. 

Sipelsneon 2002. Eén en al gezelligheid.

Foto: Hanny Bergsma-Sikkes

VOETBALFOTO  UIT  1937

Oud-Sleattemer Klaas Nijdam was ook aanwezig op de voetbalreünie 
die op 24 augustus jl. werd gehouden ter gelegenheid het 40-jarig 
bestaan van de vv Sleat 7 augustus vorig jaar, de opening van de 
gloednieuwe kantine en de uitbreiding van de totale accommodatie van 
“It Krûdfjild”. 
Nijdam was in het bezit van een prachtige foto uit het jaar 1937, 
genomen voor de Gereformeerde Kerk in Sloten. Jammer dat deze foto 
niet eerder boven water is gekomen, anders was hij beslist in het 
jubileumboek “En jûn ite we potstro…” opgenomen. 
Niet getreurd, een goede reden om deze bijzondere prent in dit nummer 
van “De Stadsomroeper” af te drukken. 
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Boven v.l.n.r.: ???? 

Roskam, Wiebe 

Nijdam, Lieuwe de 

Lange (tijdens de 

oorlog waarschijnlijk 

gesneuveld aan het 

Oostfront), Age

Wignand en Lucas de 

Lange.

Onder v.l.n.r.: Henk 

Vierhoven, Klaas 

Nijdam en Wouter 

Hettinga (geëmigreerd 

naar de U.S.A. en daar 

miljonair geworden).

Johan Smit en Jappie 

Koopmans ontbreken 

op deze foto. 

Foto: arch. K. Nijdam

wûnder fan God 
do bist sa lyts 

heit en mem sa grutsk 

Berne op 28 septimber 2002 

Lenie Anna  (Lena) 

Sy is omtrint in heale meter
en sawat 7 pakken kofje swier 

Sjoerd en Corry Lolkema-Deinum
Voorstreek 116-117 
8556 XV SLOTEN 

Skilje? 0514-531498
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P R A T E

Wy libje leau ‘k yn ’t tiidrek fan it praten 
en wurden kom’ as pûsters op ús ta. 
Diskusjes op ús byldbuis bin’ hast moade 
en eltsenien wol syn gelyk graach ha. 

It selsgefoel kin faaks wat opkrikt wurde 
en tillevyzje hat dêr gâns wat tiid foar oer. 
Emoasje of skandaaltsjes en gekonkel 
hearre omtrint by’t deistich mienskipsfoer. 

En ynspraak op in gearkomst moat hjoed kinne, 
al wurdt dat wolris prate om it praat, 
Mar ûndanks dat fielt mûglik mannich sprekker, 
himsels sa’n amerij hast abbekaat. 

Hoefolle kinne stilte noch ferneare, 
of kaam dy stilte yn leven oan ‘e ein? 
en waard de trend waanwiis wiidweidich prate 
al wurdt, ek dan, mar amperoan wat sein. 

Jan Folmer
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DE  KULTUERPRIIS  2002

De Kultuerpriis Gaasterlân-Sleat wurdt sûnt 1981 útrikt. 
Yn 1999 hat de Stifting Wolwêzen, Kultuer en Sport dy 
tradysje fan de gemeente oernommen. De Stifting hat 
ûnderwilens prizen útrikt oan: Harm van Zuiden, 
Gerardine Molenaar en de lokale omrop Radio 
Gasterlân.

Alle jierren weroan docht de Stifting yn de Balkster 
Krante en foar Radio Gasterlân in oprop oan de 
ynwenners fan de gemeente Gaasterlân-Sleat om

kandidaten foar de kultuerpriis yn te tsjinjen. Dat wurdt dien, mar wy 
soenen wol graach wolle, dat de ynwenners mear kandidaten yntsjinje 
soenen, want de kultuerpriis is uzes mei-inoar!

Wy fan ús kant wolle besykje de kultuerpriis noch mear as foarhinne yn 
it nijs te bringen. Wy wolle graach dat jimme fan jim kant neitinke oer 
kandidaten, der thús, yn kommisjes en ferienings mei-inoar oer prate en 
dan nammen ynstjoere! Dit stikje is in foarbyld fan dat besykjen fan ús.

De kultuerpriis kin takend wurde oan in persoan of oan in organisaasje, 
dy't him op de iene of oare wize bysûnder fertsjinstlik makket of makke
hat foar de Gaasterlânske kultuer en/of it behâld fan dy kultuer. De 
folsleine betingsten publisearje wy yn de Balkster Krante fan tongersdei 
26 septimber en fierdersoan hoopje wy op sneon 28 septimber foar 
Radio Gasterlân yn it programma Gaastnijs in fraachpetear oer te 
kultuerpriis te hawwen. De betingsten kinne ek opfrege wurde op it 
ûnder dit stikje neamde adres. Kandidaten kinne oan tongersdei 
31 oktober ta yntsjinne wurde.

Foar ynljochtings en foar it yntsjinjen fan kandidaten: A. Mulder, Minne 
Jeltesstrjitte 18, 8561 DZ Balk, 0514-602853 (aan.mulder@wxs.nl)

De Stifting Wolwêzen, Kultuer en Sport hat foar dit jier noch de folgjende 
aktiviteiten:

24 oktober om 20.00 oere, yn "de Gearte" ,Bakhuzen, Regiokontaktjûn 
foar alle ferienigingen fan de gemeente Gaasterlân-Sleat.

2 novimber, de Trime yn Balk , "Gaasterlânsk Sjongersfeest", (cd en 
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festival).

26 novimber, 20.00 oere, yn it Doarpshûs yn Nijemardum: Oerlis fan it 
bestjoer fan de Stifting mei de alle Wolwêzenorganisaasjes fan de 
gemeente.

HISTORISCH  KIJKSPEL  2003

In de vorige Stadsomroeper meldden wij reeds dat we van plan zijn om 
volgend jaar met een Historisch Blijspel te komen. Het thema zal zijn: de 
aanval op Sloten met het Bierschip in 1588. 
De commissie is al een paar keer bij elkaar geweest en in grote lijnen 
staat het programma er. 
Ook met de hoofdrolspelers hebben wij al een vruchtbare avond gehad, 
met nog meer ideeën. 
De pers is er al behoorlijk ingesprongen en zodoende heeft u het hele 
verhaal al in de Balkster Courant kunnen lezen. Onlangs wijdde ook de 
Leeuwarder Courant er al ruim aandacht aan. Zo ziet u dat ons stadje 
volop in de belangstelling staat. Gelukkig zijn er al verschillende mensen 
die ons hulp aanbieden, maar we kunnen natuurlijk altijd meer hulp 
gebruiken.

Op 22 oktober a.s. houden wij een infoavond in “De Poarte” om u het 
programma uit te leggen en u mee te delen hoe wij deze dag gaan 
indelen. Het is voor ons erg belangrijk dat hierbij veel mensen bij 
aanwezig zijn, omdat dit eigenlijk een project van ons allemaal moet 
worden. Ook zal er een film van Sloten 700 vertoond worden, zodat u 
wat in de stemming kunt komen.
U krijgt van ons nog een uitnodiging of heeft deze inmiddels ontvangen. 
Dit moet een groot evenement worden. De pers heeft hier veel 
belangstelling voor. 
Met elkaar zetten we Sloten nog duidelijker op de kaart!!! 
Tot ziens op 22 oktober in “De Poarte” om 20.00 uur. 

     Commissie Historisch Kijkspel
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15  JAAR  GELEDEN  GELEZEN
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