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DE  LENTE  VERLOST  VAN  ZIJN  WINTERKLEED

Zowel in december, januari als februari raakte de thermometer de lagere 
streepjes op zijn schaal dusdanig dat er gesproken kon worden van winter. 
Het waren steeds uiterst korte wintertjes maar toch konden de 
schaatsliefhebbers zich even uitleven door de ijzers de schaatsvloer te 
laten kussen. 
Helaas was de ijsdikte niet genoeg om de ‘echte’ toerrijders te plezieren 
want een tocht over het Slotermeer zat er beslist niet in. De waaghalzen, 
die dit toch hebben geprobeerd, mogen zich gelukkig prijzen dat ze deze 
letters nog kunnen lezen, want waar nog geen banen door Ijswegen-
centrales zijn uitgezet, is het toch absoluut solliciteren naar problemen. 
Gelukkig bewees de stedelijke ijsbaan zijn waarde en konden vooral de 
kinderen het glijden op de smalle ijzers goed oefenen en zich zo alvast 
prepareren om in de toekomst ooit de Elfstedentocht mee te kunnen rijden. 
Ook Rintje Ritsma en Ids Postma zijn ooit als krabbelaars begonnen en je 
ziet wat er van beide Friezen geworden is. 

Op dit moment heeft de winter zijn strijdbijl begraven en de lente zijn intrede 
gedaan. ’s Avonds is het al weer flink lang licht en de natuur ontwaakt 
volledig uit haar winterslaap. De vogels komen weer tot leven en doen hun 
uiterste best om hun soorten voort te laten bestaan, want ze produceren 
nesten en eieren dat het een lieve lust is. 
Ook wij mensen krijgen weer zin om van alles te 
doen. De één is zijn of haar huis aan het 
opknappen of schoonmaken, terwijl een ander de 
tuin eens flink onder handen neemt. 

Ook de redactie van “De Stadsomroeper” heeft 
een tic van de lente meegekregen en is weer 
volop aan de slag gegaan om het eerste nummer van de 20e jaargang 
prettig leesbaar te maken. Zij is ook zeer erkentelijk voor de vele reacties 
die er deze keer op verschillende artikels in ons vorige nummer zijn 
binnengekomen.
Alleen met elkaar kunnen we erin slagen om ons stadsblad aantrekkelijk te 
houden. Het is zeer zeker een stimulans voor de redactie om te weten dat 
“De Stadsomroeper” een blad is wat gewaardeerd en waar over gesproken 
wordt. En laten we dat met z’n allen proberen ook zo te houden.

Gerben Stegenga 
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HJIR  EN  HJOED

Berne: 29 jannewaris Jeffrey, sf Natasha en Klaas Bouke 
Koopmans-Zandstra

28 feb. o/m 6 mrt. Shannon Rebecca, 
df. Lydia Juliët van Gelderen 

  7 mrt. o/m 13 mrt. Shania, df. Astrid Maria Legué en 
Ronald Wijnia

Stoarn
Sleat :    2 maart Haije Hornstra, 

M. v. Coehoornstraat 1, 80 jier. 
   6 maart Gerben Jan Jorritsma, 

It Far 2, 72 jier. 

om utens: 25 desimber Erich Smit, 
It Hearrenfean, 61 jier. 

17 jannewaris Johannes Adema (foarh. Lange Jerden),

De Jouwer, 76 jier.
27 jannewaris Geertje Hogeveen-van der Hei,

Talma Hiem, Balk, 91 jier. 

Ferhuze
Yn ‘e stêd: fam. J. Folkertsma nei M.v.Coehoornstraat 14 

fam. J. van der Goot nei Dubbelstraat 213 
Tiny Alting en
Eric Wondergem nei Heerenwal 57 
Berend Visser nei Dubbelstraat 124 
Christina Reekers nei B.H. Mulierstraat 2/E 
Fam. J. de Vries nei Wijckelerweg 182 

Nij ynkommen: Katharina Munniksma Breedstraat 145 
Sjirk Tiemersma B.H. Mulierstraat 32 
Sietze Kraak B.H. Mulierstraat 41 
Eelke Schotanus Wijckelerweg 168/E
Richard Feenstra B.H. Mulierstraat 2/E 

Ôfreizge: Pieter & Klaske Roffel nei Wikel 
Tanja Reekers nei Folsgeare
Leendert Hoekstra nei Spanje
Fam. P. v.d. Berg nei ?? 
J.A. Veldman nei ??

Sa lang troud:
om utens: 3 febr. 50 jier Riekje Meinema en 
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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.

ABONNEES  VAN  “DE  STADSOMROEPER”
EN  PLAATSELIJK  BELANG   OPGELET!!!

Zoals u al opgevallen moet zijn, is bij dit nummer van “De 
Stadsomroeper” voor alle leden van Plaatselijk Belang en 
lezers van “De Stadsomroeper” een acceptgirokaart voor 
het huidige lidmaatschapsjaar 2003 bijgevoegd. Wij 
verzoeken u deze acceptgirokaart één dezer dagen bij uw 
bank te betalen, dan bent u automatisch weer lid voor het 
jaar 2003. 

Ook verzoeken wij u voortaan niet meer vooruit te betalen, al hoe goed dat 
ook bedoeld is, maar gewoon jaarlijks deze acceptgirokaart af te wachten. 

Een vlotte betaling van uw kant zal er voor zorgen dat er geen 
HERINNERING behoeft te worden gestuurd en dat levert voor de 
penningmeester de nodige tijdwinst op. Per slot van rekening is het
bijhouden van de ledenadministratie en het versturen van 530 
acceptgirokaarten al een zeer aanzienlijke klus, waarop het liefst geen 
vervolg hoeft te komen. 
Heeft u vragen over uw acceptgirokaart, dan kunt u terecht bij de 
penningmeesteresse van Plaatselijk Belang Sloten: 
Gonny Hornstra-Nagelhout, te Sloten (telefoon 0514 - 531636). 

Wij rekening op uw bereidwillige medewerking. 

Het bestuur van Pl. Belang Sloten en de redactie van “De Stadsomroeper”
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REACTIE  VAN  EEN  LEZER

Zo maar een reactie op het laatste nummer van “De Stadsomroeper”. 
Wat mij elke keer weer opvalt is dat er zo weinig Fries in “De 
Stadsomroeper” staat. Dus deze Hollander doet het dan ook maar in het 
Hollands maar kan het toch niet laten weer in het Fries te eindigen. 

Ik was zeer verbaasd over het verhaal van Tiny Wignand over de visser 
die een held was. Het gekke is dat ik over deze geschiedenis met mijn pake 
Jan Poepjes nooit eerder iets gehoord heb. Niet van hemzelf (hij kon altijd 
prachtig vertellen en fantaseren), maar ook niet van mijn moeder Lysbeth. 
Des te vreemder omdat wij in die tijd in Sloten bij pake en beppe woonden. 
Ik denk haast dat het gebeuren van Tiny samenviel met de arrestatie begin 
april van mijn vader, die “op 'e hoeke” stond te praten terwijl een rij Duitse 
V2-wagens voorbijkwam. Mijn vader en anderen, waaronder Sikke Poepjes, 
werden afgevoerd naar kamp Sondel, alwaar ze een paar dagen vast en in 
de rats gezeten hebben. Of was de tocht vanaf Sneek vlak voor de 
bevrijding van Sloten op 17/18 april en daardoor niet van belang om er over 
te vertellen?  Het huis aan de Voorstreek was overigens niet wit. Wit gekalkt 
tot aan de vensters, maar gebouwd van "gele friezen". 

De foto van de Lytse Tsjerke doet mij weer denken aan een niet meer 
bewoond huis dat daar ergens in de buurt stond. Het was nog geheel 
gemeubileerd, gordijnen voor de ramen, bewoners verdwenen. Naar men 
toen zei naar Amerika zonder van iemand afscheid te hebben genomen. Is 
er nog iemand die hier iets van weet, bijv. namen?? Toevallig ken ik een 
Tjitske Jongsma geboren te Sloten en in de 30-jaren geëmigreerd naar 
Noord Amerika en aldaar getrouwd. 

Het Groenhof/Ewoldt verhaal bracht ook iets bij mij in herinnering. Met 
één van de zonen van frou Ewoldt, maar ik weet niet meer welke, speelden 
wij in de kelder van het toenmalige stadhuis. We bouwden daar een fort met 
de oude folianten van het stedelijk archief als bouwstenen.

Yn it Poepjeshûs oan It Bûtlântsje hat jierren lyn in portret hongen fan 
Peter Klazes Poepjes en Klaasjen Doorneveld, de heit en mem fan de 
doedestiidse bewenner Hendrik Poepjes (en Tintje Vledder) en ek myn 
oeroarreheit en mem. Wit immen fan 'e Sleattemer Poepen noch wêr't dy 
foto bedarre is ?? 

Groetnis út Limburch, Wiebe Haagsma 
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SLOTEN  EN  DE  EERSTE  KIEVITSEIEREN

SLOTEN - De 37-jarige Frans Verweij uit Sloten vond 
donderdagochtend het eerste kievitsei van de gemeente Gaasterlân-
Sleat. Een dag eerder was hij er ook bij toen Christiaan Noordhuis uit 
Bolsward het eerst ei van de provincie raapte bij Spannenburg. Negen 
jaar geleden was hij de eerste in Sneek. 

door Cees Walinga

„Een sterk verhaal hé", zegt de oud-Sneker 
die op exact dezelfde datum, 13 maart, in 
1994 het eerste gespikkelde kleinood van de 
gemeente Sneek vond. Sinds 1997 woont de 
Sneker aan de Wijckelerweg in Sloten en 
sinds kort is hij lid van de plaatselijke afdeling 
van de Bond van Friese Vogelwachten 
(BFVW) van het stadje. 

De docent Duits aan een school in 
Emmeloord bood het vogelproduct vrijdagmorgen aan op het gemeentehuis 
van Gaasterlân-Sleat in Balk aan burgemeester Wiebe Pitlo. Voor Pitlo was 
het het laatste kievitsei. Hij legt aan het einde van dit jaar zijn functie neer 
en heeft volgend jaar volop tijd om zelf op zoek te gaan. 

Verweij had woensdag alles behalve een baalgevoel toen Christiaan 
Noordhuis voor zijn ogen het eerste 'twake' van Fryslân raapte en daarvoor 
in ruil de 'sulveren Ijip' kreeg. „We stonden allebei bij het hek", vertelt de 
Slotenaar. De twee hadden hun ogen gericht op enkele kieviten in het maïs-
land aan De Bolten bij Spannenburg. „Christiaan wilde op een gegeven 
moment weggaan, maar toen zei ik: er komt nog een kraai aan, die moeten 
we nog even volgen." 

„Een hij en het wijfje gingen fel achter de kraai aan. Daar moest dus wel 
gezocht worden, maar omdat ik in de ziektewet zit vanwege een 
liesblessure kon ik het maïsland niet op. Het zou wel raar zijn als ik met een 
eerste kievitsei in een stuk maïsland sta, terwijl ik in de ziektewet zit. 
Christiaan deed een paar slagen en vond er twee, prachtig toch. Daarna 
was het circus compleet. We kwamen op Omrop Fryslân TV en RTL4.” 
Verweij maakte woensdagmiddag nog een verkennende toer door 
Gaasterland en zag bij Wijckel een mooi span kieviten. „Ze zaten er 
tegenaan voor mijn idee. Ik ben er donderdagmorgen weer heen gegaan. 
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Het mannetje stond met de borst omhoog en het wijfje tippelde naar het 
nest. Ze was nogal onrustig, ging zitten en smeet met strootjes. Ik dacht dat 
ze nog moest leggen en ben even bij het hek gaan zitten. 
Toen ze van het nest stapte, ging ze weer strootjes 
smijten. Het kon niet missen. Het eitje was echter al koud 
en dat had ze dus al eerder gelegd”, aldus de kenner, die 
het ei om twintig over negen raapte. 

Verweij is een verwoed eierzoeker. Hoewel hij in de 
ziektewet zit met een slepende heup-/liesblessure, ontneemt hem dat het 

genot van het eierzoeken niet. „Ik kan er niet 
zonder. Ik ben trouwens ook een zitter. Ik zit 
rustig achter het hek om te kijken. Daar geniet 
ik van. Als ik weet dat er een ei ligt, ga ik pas 
lopen.” Zijn kwaal heeft een psychische 
achtergrond. „Ik neem veel problemen van 
leerlingen op me. Dat zet zich op de zwakke 
plek. Ik heb vroeger eens een liesbreuk 
gehad. Daar ben ik aan geopereerd, maar de 
spanningen gaan wel naar die plek. Ik moet tot 
het eind van het schooljaar rust nemen. Ik kan 
dus wel kievitseieren zoeken. 'Ieder nadeel 
heb z'n voordeel', denk ik dan maar.” 

Verweij beschikt over de nazorgpas die de 
eierzoeker anno 2003 nodig heeft. De 
Slotenaar heeft het gebied aan de Lytse 
Jerden als nazorgterrein. Dat het eierzoeken 
gekoppeld is aan de nazorg vindt hij aan de 
ene kant een goede zaak, maar aan de 
andere kant zouden mensen die eens het land 
in willen om te eierzoeken die mogelijkheid 
ook moeten hebben, is de oud-Sneker van 
oordeel. „Wat het vinden van het eerste 
kievitsei betreft, is het al geen open spontane 

wedstrijd meer. Dat is erg jammer maar ik weet ook niet hoe het anders 
moet dan de koppeling tussen nazorg en eierzoeken. Ik geniet er in ieder 
geval intens van. Het is de natuurbeleving. Je wilt winnen van de natuur en 
de kievit.” 

EERSTE 'BROEDSJE' 
BIJ SPANNENBURG 
SPANNENBURG - 
Pieter Haringsma uit 
Sloten heeft het eerste 
'broedsje' van Friesland 
gevonden. Hij vond het 
nest met vier eieren 
vanochtend rond negen 
uur in een stuk weiland 
tussen Spannenburg en 
Woudsend. Het was 
voor het eerst dit jaar dat
Haringsma in dit stuk 
land zocht. „Ik skrok der
fan. Want it is drok yn it 
fjild mei al dyn minsken
yn it moaie waar. En dan 
fine jo al op 18 maa
earste broedsje. Tige 
bysúnder."

rt it

(Leeuwarder Courant 
d.d. 18 maart 2003.)

(Sneeker, Nieuwsblad d.d. 17 maart 2003.) 
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HOE  SLOTEN  JAREN  GELEDEN  HAAR
SPOORVERBINDING  MET  HEERENVEEN  MISLIEP

GEEN NIEUWS ONDER DE ZON 
In het noorden van ons land en misschien ook wel in onze provincie 
wordt, zeker in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten, 

gepleit voor een 
snelle spoorver-
binding vanuit het
noorden richting 
randstad. Een
discussie over nut en 
noodzaak voor een 
betere ontsluiting van 
het noorden. 

Het stadsbestuur en 
de bevolking van 
Sloten hebben 
eveneens een 
generatielang deze 
discussie gevoerd 
(van 1850-1920) over
een toen noodzake-
lijk geachte 
spoorverbinding met 
Heerenveen.
Het initiatief werd 
destijds genomen 
door de gezamenlijke 
ZWH-gemeenten.
Het was na veel 
overleg dat de 
gemeenten
Gaasterland en 

Lemsterland afhaakten en de resterende gemeenten Sloten, Doniawerstal 
en Haskerland een gemeenschappelijke regeling aangingen voor de
realisering van een ontsluiting van deze gemeenten. Het doel was een
spoorbaan vanaf de Spanjaardsdijk in Sloten tot de Terbandsterschans in 
Heerenveen, met een aftakking naar Langweer, aan te laten leggen. De
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totale lengte van deze spoorbaan zou 26.581 ellen (=18,3 km) moeten 
bedragen.
De gezamenlijke gemeenten gaven opdracht aan de maatschappij voor 
de spoorwegen om de realisering van deze spoorbaan technisch uit te 
werken. Daarnaast werd er een commissie van deskundigen benoemd die 

het project financieel mogelijk
moesten maken. 

Bij die voorbereiding is het 
opvallend dat uit het 
gemeentelijke archief blijkt dat 
veel overeenkomsten voor
grondverwerving konden worden 
afgesloten zonder vermelding van 
bezwaar of onteigenings-
procedures.
Ook de financiële taakstelling leek 
invulbaar. Zo werden de kosten 

van aanleg geraamd op f. 219.759,--. Door de rijksoverheid werd f. 
33.000,-- toegezegd. De provinciale staten verklaarden zich op 24 
november 1854 garant voor 30% van de investering van het hoofdtraject
Sloten – Heerenveen en 20% voor de aftakking vanaf Huisterheide naar 
Langweer.
De gemeenteraad van Sloten besloot op 14 april 1856 haar financiële 
deel beschikbaar te stellen. Zo werd het project met de garantstelling van 
Rijk, Provincie en de gezamenlijke 
gemeenten uitvoerbaar.

Maar uit een schrijven van juli 1916 blijkt dat 
de maatschappij haar voorkeur uitspreekt 
voor het traject Stavoren - Sneek en niet 
voor Sloten - Heerenveen. 

Het gemeentebestuur van Sloten was daar 
bijzonder teleurgesteld over en heeft onder 
leiding van burgemeester Haitsma Mulier 
haar ongenoegen daarover duidelijk 
kenbaar gemaakt in een overleg met de 
directeur-generaal van de s
en de Minister van Waterstaat. De zorg
het toenmalig gemeentebestuur was het isolement van de stad, wa
het volgens de Sleattemer bestuurders destijds verkeerde. 

taatsspoorwegen
van

arin
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Conclusie van 2003 kan zijn dat onze stad voor haar inwoners, recreanten 

isschien is deze historie een wijze les voor de betrokken bestuurders 

Henk Brouwer 

BASISSKOALLE  NAAM  OFSKIE

en passanten prima bereikbaar is. Het isolement, wat destijds werd 
ervaren, is door de tijd opgelost. 

M
van vandaag-de-dag voor wat betreft de aanleg van een hoge 
snelheidslijn door onze provincie. De vraag m.b.t. de geboden
meerwaarde lijkt mij nog niet voldoende beantwoord.

FAN  JUFFER  JELTSJE  GERBRANDY

er wie in juffer út Sleat,
neat.

t it lead!

izze tekst joech ús skoallieder Ytzen Renema mei oan 

st, dy’t sa goed op juf Jeltsje fan tapassing liket 

mmen, hat hja jierren oanien it ûnderwiis oan (doe 

jirre.

:

Ien fan

D
Dy fûn it nijmoadrige mar
Doch mar gewoan 
Dat foldocht skoan,
Dan rekkest’ ek net ú

D
juffer Jeltsje Gerbrandy, dy’t op freed 31 jannewaris 
2003 ôfskie naam fan kristlike skoalle “De Klinkert” yn
Sleat.
Gjin tek
te wêzen , as dizze.
Yn 1970 nei Sleat tako
noch)  de 1e – en 2e - klasse-learlingen op ‘e noed. Mei de masters 
Roelevink en Folkertsma wie hja it “gesicht” fan de kristlike skoalle h
Juf Jeltsje docht alles op har eigen, bysûndere wize: bygelyks de bern it 
lêzen leare. By it oanlearen fan de letters, hinget it skoalboerd fol mei iten
de A fan appel (en dan krije de bern in stikje) of de W fan woarst of woartel.
De B fan banaan en de M fan Mars….mmmm….hearlik! Sá wolle de bern 
wol leare! En binne de sommen wat dreech foar guon boerebern, dy’t gâns
leaver by heit op it hiem boartsje?  Dan mar rekkenje oer de kij! 
Ek de spannende bibelferhalen ferjitte har âld-learlingen net wer.
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folle lekkerder is, ek al wie dat der yndertiid noch net? Yn bibelkennisse is
Jeltsje elkenien op skoalle fierwei de baas. Wurde teksten faak humoristysk
brûkt, (  “Uw vriendelijkheid is een ieder bekend!” tsjin ien mei in min
sin!) ûnderboud wiene de teksten foar de Peaske-sjongoere.Wurdt op de
measte skoallen in grut krystfeest organisearre – yn Sleat waard dat per 
groep dien – by ús op skoalle fierden wy mei âlders en bern, pakes en 
beppes yn de Herfoarme Tsjerke it feest fan Peaske. Der die sels jierren
oanien in âlderkoar oan mei! Mar it wichtichst foar Jeltsje binne de bern –
gedrach kin hja mei inkelde opmerkings faak bystjoere. Litte de bern alles 
slingerje? “Bring mar by Pitlo!” (yn de kontainer dus). Binne hja wat 
balstjurrich en wyld? “Tink der om jonkje, oars stort ik dy op de gir
En as bern freegje wêr’ t ien is, seit hja altyd: “Yn syn fel, as er der net 

útsprongen is!”
Gjimmestyk is Jelts

o!”

je har
komt

ekjes bakken en oare

beukerskoalle

roare

e

de oare en dingen dêr’t in protte tiid yn stuts
n

n de simmer fan 2000 krige Jeltsje spitigernôch sokke grutte
mear

rn en har kollega’s tige, mar gelokkich komt hja geregeld efkes 

Tetsje v.d. Sluis

hobby no just net. En wat
it har dan fan pas, dat Paulus 
ea yn in steatefertaling fan de 
Bibel sein hat: “Lichamelijke
oefening is te generlei 
nutte!”
Mar it ko
hapkes meitsje mei juf, misse 
de bern tige! 
Doe’ t yn 1985
en legere skoalle ta ien 
basisskoalle waarden, fe
it ûnderwiis gâns. Ek it tiim 
waard geandewei grutter. D
iene ûnderwiisfernijing folge op

en wie, rekken sá wer yn’ e 
kast. Dêr gie al dy skoandere tiid wer. Jeltsje sei dan: “Wat binne de ber
en wy hjir no wizer fan wurden?” En sa wie it ek. 

Juf Jeltsje noch ien kear foar de klasse. 

Foto:  Ytzen Renema

Y
swierrichheden mei har sûnens, dat hja har wurk oan skoalle net
dwaan kin. 
It spyt de be
del op skoalle, want……..it nijs rekket nea op! 

“DE STADSOMROEPER”, maart 2003 11



SLEATTEMER  NIELS  POORTEMA (18) TIMMERT
NATIONAAL  ALS  SCHAATSER  FLINK  AAN  DE WEG

De net 18 jaar geworden Sleattemer juniorschaatser 

ls

r

te

eelna
n

ruari

rie

n

e

Groningen was het resultaat

Niels

tijden: 39.09 (8), 1.17.02 (4), 38.84 (7) e

.

Niels Poortema, zoon van Jan Sikke en Emmy 
Poortema - de Graaf ontwikkelt zich uitstekend a
schaatsenrijder. De laatste jaren al deel uitmakend
van de Friese selectie, begint hij als eerstejaars 

junior A
schaatse
de landelijk
top al 
aardig
naderen,
want zijn d
nationale kampioenschappe
allround (in Den Haag op 1 en
2 februari jl.) en sprint (in 
Groningen op 22 en 23 feb
jl.) was uiterst succesvol. In 
Den Haag zette Niels een se
tijden neer op resp. de 500m, 
3.000m, 1.500m en 5.000m 
van 39.15 (10), 4.13.75 (9), 
1.57.68 (5) en 7.29.89 (10). 
Met een puntentotaal van 
165.656 werd hij zevende i
het eindklassement en dat is
een uitstekende prestatie. 
Kampioen werd Remco Old
Heuvel met een totaal van 
157.530 pnt. 

me aan de

In
zelfs nog beter want bij het 
rijden van de 500m en de 
1.000m (elk 2 keer) kwam
Poortema tot de volgende 

n 1.16.91 (6). Dit resultaat
leidde tot een puntentotaal van 154.895 en dat leverde Niels een 

Hallo, ik ben Niels Poortema, ik ben 17 
jaar, en ik woon in Sloten. Ik schaats al 
vanaf mijn 6e en zit nu voor het 3e jaar 
in de Friese selectie. Hiervoor heb ik 
ook nog twee jaar in de baanselectie 
gezeten (waarvan 1 jaar ook al bij 
Sipke Miedema). Naast schaatsen
de zomertraining die daarbij hoort) heb
ik eigenlijk niet zoveel hobby's, alleen 
zo nu en dan eens wat uitgaan.
In de groep heb ik het erg naar m
zin, het is erg gezellig (ben natuurlijk
niet anders gewend). Dit vind ik heel 
belangrijk, ik ga elke keer met plezier
naar de training en heb er bijna altijd 
zin in.
Ik zit dit
doe daar de leraar opleiding 
Wiskunde. Misschien had je w
anders van mij verwacht, maar he
toch zo (iedereen staat me altijd zo 
stom aan te kijken als ik zeg wat ik 
school doe, heel verbaasd). 
Graag wil ik me plaatsen voo
(allround en sprint), het NK supersprint
interesseert me niet zo veel. En 
natuurlijk wil ik daar goed prester
wat de voorgaande seizoenen niet 
echt (of echt niet) wilde lukken. 

ttp://www.renskeherder.nl/

(en

ijn

schooljaar net op het NHL, en

at
t is

r de NK's

en,

teamsipke/h

Niels Poortema 
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prachtige 5de stek op in het eindklassement. Winnaar hier werd Ju
Trouw, met een puntentotaal van 153.405. 
Met deze resultaten zal Niels Poortema waa

rre

hijnlijk uiterst content zijnrsc

oek

en zal het zijn motivatie voor de zomertrainingen alleen maar ten goede 
komen. Kan Niels het kleine (maar wel hele zware) laatste stapje naar 
de top van de nationale jeugdelite maken? Aan zijn geestdrift zal het 
beslist niet liggen. Het inzetje op de vorige pagina, wat van internet is
gehaald, is al van voor de goede prestaties van Niels op de nationale 
kampioenschappen allround en sprint. Maar daar was u waarschijnlijk
zelf al achtergekomen. 

Bovenstaand geboortekaartje kwam bij de redactie binnen van onze lezers 
Harm en Martine Jissink-Meijer. Wij feliciteren hen van harte met hun 
tweede kind en wensen hen toe dat ze ontzettend veel plezier aan Jan
mogen beleven. 
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G E Z O C H T

Kerst Boomsma uit Huizen zoekt oude foto's van Antje Boomsma
(geboren in 1798 en overleden op 20 febr. 1890). Zij was getrouwd 
met Hylkes Jentjes Tromp. Het zal wel niet erg waarschijnlijk zijn dat 
er nog foto's van haar zijn, maar je weet maar nooit. 

Het e-mailadres van Kerst Boomsma is: kerst.a.boomsma@12move.nl

Bij een oproep op internet van iemand die zocht naar een Wouter 
Hettinga uit Balk antwoordde de redactie of het niet dezelfde Wouter 
was die eertijds in Sloten woonde en waar ook Jelle Venema in één 
van de artikels in dit nummer over spreekt. De volgende reactie werd 
ontvangen:
”Allereerst mijn dank voor uw reactie. De Wouter Hettinga waar het 
over gaat zou nu zeker 77/78 jaar moeten zijn; dit weet ik vanwege de 
oproep voor de toenmalige arbeidsdienst tijdens de Duitse bezetting.
Wij hebben samen in dat halve jaar nogal wat meegemaakt en waren 
niet een stel waar de bezetter blij mee was,  maar dat zijn allemaal
herineringen.
Mijn vraag aan u is, als u er nog wat meer over te weten zou komen,
het aan  mij te berichten, waar ik u zeer dankbaar voor zou zijn. Ik 
denk daarbij  bijvoorbeeld aan een adres of telefoonnummer van 
iemand van zijn familie.
Verder  wens ik u het allerbeste toe en dank u bij voorbaat als u verder 
nog wat te  weten komt.
Vele groeten van een oude man  die met 75 jaar is begonnen met een 
computer  en dit alles met een vinger typt...........”
Het adres is:  A.M. van Haaren,  Koekoekstraat 3, 5348 XC  te OSS 
en het e-mailadres is: adriaan.vanhaaren@wanadoo.nl
Is er iemand die hierop zou willen reageren? 

Pier Krol, Dubbelstraat 191, vraagt zich af waar de foto van Roelof 
E. de Jong is (42 jaar aneen ouderling-voorganger), die jarenlang in 
de consistorie van de Geref. Kerk in Sloten heeft gehangen.
Is er iemand die dat wellicht weet? 
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EEN  50-JARIG  HUWELIJKSFEEST
VLAK  NA  DE  TWEEDE  WERELDOORLOG

“De Stadsomroeper”, prachtig toch? Steeds weer berichten over 
gebeurtenissen uit het heden en de verrukkelijke duiken in het verleden. 
De berichten over de wijzigingen als die van geboorten, overlijden, van 
verhuizingen en niet te vergeten de vermeldingen aangaande andere 
hoogtijdagen “sa lang troud”. Informatie die je als Sleattemer om utens 
bereid bent om te koesteren. 
Onder de laatste categorie “sa lang troud” zal in de eerstvolgende 
uitgave zeker ook zijn gemeld: 50 jaar Gerrit Jongsma en Hendrika 
Meinema, die op 3 februari 2003 dat gouden feest mochten vieren. Als 
broer van de bruid was ik bij hun huwelijk niet aanwezig omdat de 
watersnoodramp van dat jaar al mijn verlofdagen blokkeerde. 

Hun 50-jarig huwelijksfeest voerde mijn gedachten terug naar mei 1946, 
dus zevenenvijftig jaar terug in de tijd en één jaar na het einde van de 

Tweede
Wereldoorlog.
Onze grootouders 
Gerrit van der Hei 
en Arendje 
Deinum
herdachten toen 
hun 50-jarig 
huwelijksbestand.
Zij woonden 
destijds aan het 
Bolwerk NZ, 
schuin tegenover 
de helling van 
Nijdam. Die 
helling bestaat al 
lang niet meer
maar het huis van 

pake en beppe nog wel. Uiteraard besloot de familie feest te vieren en 
dat werd gehouden in “De Stadsherberg”, waarin nu de glasblazerij van 
Jaap Deen is gevestigd. “De Stadsherberg” werd toen gedreven door 
Harm B. de Jong en zijn vrouw Heintje de Jong-Poepjes. 

Gerrit van der Hei en Arendje Deinum 50 jaar  getrouwd.
Een  goede reden voor een heel groot feest. 

Foto: archief P.Y. Meinema
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Ondanks het feit dat we alweer een jaar na de oorlog leefden, was alles 
nog lang niet zomaar verkrijgbaar. Veel levensmiddelen waren nog op 
de bon. De nog aanwezige schaarste bracht met zich mee, dat men
voor het diner zelf de aardappelen mee moest brengen. Heintje, 
vakbekwaam als zij was, had op grond van haar ervaring uitgerekend 

dat er een 
bepaald aantal 
aardappelen
nodig zou zijn, 
naar een 
gemiddeld aantal 
dat er door 
iemand werd 
gegeten.
Het werd in onze 
ogen een 
geweldig feest 
met voordrachten, 
spelletjes, zang 
en muziek. Het 
muziekkorps
kwam zelfs een 
serenade
brengen. Binnen 
werd het feest 
opgeluisterd door 
een accordeonist 
uit Spannenburg. 
Geweldig
toentertijd!

Och, als kind van 
een jaar of 16 

maakte je je niet druk over wat zo’n feest moest kosten. 
Edoch, later na het overlijden van mijn pleegouders werden mij die 
raadselen alsnog bekend. Inclusief de bediening bedroegen de kosten 
f. 171,35. Uit het afschrift van de betreffende nota kunt u opmaken dat 
hier de waarheid wordt vermeld.
Reken zelf maar uit wat toentertijd een kopje koffie, een kopje thee of een glas 
bier kostte. Een diner voor 36 personen voor f. 54,--!!  Een fles wijn voor 
f. 2,80. Prijzen die je vandaag-de-dag vreemd in de oren zullen klinken. Zij, die 
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nu hun 50-jarig huwelijksfeest vieren, zullen ongetwijfeld met andere getallen 
worden geconfronteerd. Voor de jongere lezers moet dit verhaal wel op een 
sprookje lijken. De accordeonist vroeg voor die avond f. 15,--, terwijl de 
advertenties in de krant op f. 4,-- kwamen. De koffietafel voor 36 personen 
kostte f. 18,--.

Waar wij nu om die prijzen mogelijk kunnen lachen, moeten wij 
eerlijkheidshalve wel bedenken dat we de lonen, die men destijds 
verdiende, tegenover die kosten behoren te stellen. Toch denk ik dat het 
ook voor het jaar 1946 een hele flinke uitgave moet zijn geweest. 
Een bijzondere bijkomstigheid was, en dat zal waarschijnlijk zeer 
sporadisch gebeuren, dat precies op dezelfde dag onze grootouders 
Lolke Meinema en Hendrika Hoekstra, wonende in Oosternijkerk, 
eveneens hun 50-jarig huwelijksfeest vierden. 

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

REACTIE  EN  HERINNERINGEN  VAN
OUD-SLOTENAAR  JELLE VENEMA  VANUIT  CANADA

Ik reageer nog even op de voetbalfoto voor de Gereformeerde Kerk, die in 
het oktobernummer van “De Stadsomroeper” stond afgedrukt. Op deze foto 
staat o.a. Wouter Hettinga, waarvan is vermeld dat hij was geëmigreerd 
naar de U.S.A. Dit is niet juist want Wouter is naar Canada gegaan. Hij was 
boer en had melkvee in Kohler, ongeveer 50 kilometer ten zuiden van 
Hamilton (Ont.).

Wouter is een lange herinnering voor mij. Hij was 
namelijk vroeger ‘feintsje’ bij mijn vader, molk met hem 
en ging overdag naar school. Hij sliep in het ‘lyts bûthús’ 
in de ‘jarrebak’, die goed schoongemaakt was. De deur 
had Wouter van een plaatje voorzien van een 
voetenvegend jongetje, waar een gedichtje onder stond: 
‘Jong geleerd is oud gedaan, voor mijn hele leven, moet 
ik ergens binnengaan, zal ik eerst mijn voetjes vegen.’ 
Wouter is inmiddels overleden. Destijds verkocht hij zijn 
boerderij voor een goede prijs aan een staalfabriek maar 
of hij daar miljonair van geworden is, is mij niet bekend. 

Tenminste dat heeft hij mij niet verteld. 

Wouter Hettinga
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Hier in Ontario waren meer mensen waar wij wel contact mee hadden. 
Thea IJkema, Tjerkgaast, Maaike Steenstra-de Vries, Kooipolder, Rikus de 
Vlugt en Jan Breimer. Buiten Ontario met Anne van der Sluis, Saskatoon – 
Saskatchewan. In Amerika met Willem Roodhof, Somerville – New Yersey, 
Joukje Bakker-Leentjes (in de 20-er jaren geëmigreerd naar de staat New 
York). We hebben haar daar ontmoet als weduwe in Richfield Springs. Een 
neef van mijn vader woonde daar dichtbij. 
Later ontmoetten wij haar in Herkimer en zaten ze beiden in hetzelfde 
rusthuis. Zij was dement en sprak alleen nog maar Fries, terwijl hij dan als 
tolk fungeerde tussen Joukje en het personeel. Haar vader was Folkert 
Leentjes, bij ons beter bekend als dove Folkert. Deze lag vroeger met zijn 
woonschip ‘De Jonge Dirk’ in het water tegenover Hendrik Poepjes. De 
meeste oud-Slotenaren zullen zich dat nog wel weten te herinneren. 

Op de foto van de Gereformeerde Kerk in het vorig nummer van jullie blad 
staat ook nog een gedeelte van de pastorie. In de oorlogsjaren werd deze 
pastorie bewoond door ds. En mevr. Everaars, die destijds onderdak aan 
een Joods echtpaar verleenden. Ook zij waren Sleattemer helden in die 
moeilijke jaren!
Naast de pastorie stond het huis van de fam. De Jong. In het achterpand 
daarvan woonde de beroemde stadsomroeper van Sloten Pieter Wabesz de 

Vries. Zijn bedstee stond in de noordwest hoek  en 
op een nacht viel er een behoorlijk stuk uit de 
muur. Op deze wijze kreeg Pieter dus meer uitzicht 
en ook frisse lucht, maar dan kon vanzelfsprekend 
niet zo blijven. Mijn vader en ik zijn daar de 
volgende dag naartoe gegaan met paard en wagen 
om het puin op te ruimen. Zoiets kon alleen maar 
in Sloten gebeuren. 

Zo ook hetgeen mijn beppe me vertelde toen ze 
zich bij Lubbert Tjalma (deze boerderij werd l
bewoond door de fam. Bakker) als diens
had besteld. De mensen vertelden haar dat 
Sloten niet zo best bekend stond en daar 
maakte ze zich wel zorgen over. Gelukkig viel 
het allemaal mee want het werd een hele moo

tijd in haar leven en ze werkte er met veel plezier.

ater
tbode

ie
Pieter Wabesz de Vries

Ik vind het fijn om ‘De Stadsomroeper’ te ontvangen ook al herinner ik 
me na m’n verblijf van 52 jaar in Canada alleen nog de ouderen; ik blijf 
bekend met alles wat er in Sloten gebeurt.

Jelle Venema, 589 Pipelene Rd., RR 1 Grafton (Ont.) – KOK 2G0 
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SLOTEN  EN  DE  TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

Op woensdag 22 januari jl. waren er ook in onze gemeente Gaasterlân-
Sleat verkiezingen voor de Tweede Kamer, dus ook in Sloten. 
Grote winnaar t.o.v. de verkiezingen van vorig jaar was de PvdA die in het 
stedeke Sloten maar liefst 9,9% stemmenwinst wist te boeken. Het CDA 
verloor licht terwijl de VVD toch 2,1% meer stemmen kreeg dan vorig jaar.
De grote verliezer was de Lijst Pim Fortuyn, die maar liefst 9,7% van haar 
stemmen in moest leveren. 

Ook in Sloten was de motivatie om te stemmen uitstekend, gezien een 
opkomstpercentage  van 88,8%, nagenoeg gelijk aan de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2002 (88,7%). 
Onderstaand overzicht geeft precies weer hoe het stemgedrag van de 
Slotenaren in hun stedeke was. 

Partij: U i t s l a g 
1 9 9 8 

U i t s l a g 
2 0 0 2 

U i t s l a g 
2 0 0 3 

CDA 147 32,8% 200 37,9% 197 37,0%
PvdA 89 19,9% 57 10,8% 110 20,7%
VVD 96 21,4% 93 17,6% 105 19,7%
RPF 13 2,9% 0 0,0% 0 0,0%
ChristenUnie 0 0,0% 18 3,4% 21 4,0%
D’66 36 8,0% 25 4,7% 16 3,0%
Groen Links 32 7,2% 19 3,6% 14 2,6%
GPV 17 3,8% 0 0,0% 0 0,0%
SGP 0 0,0% 2 0,4% 2 0,4%
Lijst Pim Fortuyn 0 0,0% 81 15,3% 30 5,6%
Leefbaar Nederland 0 0,0% 10 1,9% 2 0,4%
CD 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Unie 55+ 2 0,5% 0 0,0% 0 0,0%
Partij voor de Dieren 0 0,0% 0 0,0% 4 0,7%
Soc. Partij 10 2,2% 21 4,0% 29 5,5%
NMP 5 1,1% 0 0,0% 0 0,0%
Overige 1 0,2% 1 0,2% 2 0,4%
Ongeldig/Blanco 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0%
Uitgebrachte stemmen 448 100,0% 528 100,0% 532 100,0%

Opgeroepen 553 595 599

Opkomstpercentage 81,0% 88,7% 88,8%
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VACCIN  OP  KOMST  TEGEN
BAARMOEDERHALSKANKER

Onderstaand artikel verscheen in “De Gazette” van Antwerpen op 
22 november 2002. Een artikel over de bijzondere capaciteiten van een oud-
inwoner van ons stadje in de medische wetenschappen. Het artikel kwam op 
de redactietafel middels onze speurneus en Slotenkenner bij uitstek Hendrik 
M. Spoelstra, Heerenwal 54 te Sloten. 

EDEGEM - Een vaccin zou 85% van de gevallen van baarmoederhalskanker 
voorkomen, blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. "Als die resultaten 
worden bevestigd, kan het inenten van alle jonge vrouwen duizenden levens 
redden", zegt gynaecoloog Wiebren Tjalma, die in het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen (UZA) ook met het vaccin experimenteert. 

Door Jos Vranckx 
Baarmoederhalskanker treft 10 op de 100.000 vrouwen, met een piek op de 
leeftijd van 30 en 70 jaar. Het sterftecijfer blijft relatief hoog: 4,6 op 100.000 
vrouwen. In veel gevallen leidt infectie ook tot onvruchtbaarheid. Oorzaak is 
in de meeste gevallen besmetting met het HPV-virus. "Ongeveer de helft 
van de bevolking is drager van het virus en bij 2% tot 3% leidt dat tot de 
gevaarlijke infectie" aldus professor Tjalma. 
Het vaccin, ontwikkeld door de laboratoria MSD, wekt immuunreacties op 
waardoor het virus uit het lichaam verdwijnt. Zopas zijn de resultaten 
gepubliceerd van een onderzoek bij 1533 vrouwen tussen 16 en 23 jaar, 
verdeeld in twee groepen. Van de niet-gevaccineerde vrouwen bleken er na 
twee jaar 41 de infectie te hebben ontwikkeld, van de gevaccineerden geen 
enkele. Onderzoekers gaan ervan uit dat vaccinatie 85% van de 
baarmoederhalskankers kan voorkomen. 
Ook in het UZA neemt professor Tjalma deel aan onderzoek met het 
vaccin, onder meer bij ex-patiënten, om hervallen te voorkomen. "De eerste 
resultaten zijn beloftevol. Maar om echt zeker te zijn, is onderzoek nodig bij 
een zeer grote populatie. Dat gebeurt nu in Azië, waar een miljoen vrouwen 
de inenting krijgen." Als de resultaten worden bevestigd, kan het vaccin 
binnen de vijf jaar op de markt komen. Het ligt dan voor de hand om alle 
meisjes van 15-16 jaar ermee in te enten, zodat ze gespaard blijven van 
baarmoederhalskanker. Maar om echt zeker te zijn, zullen ook mannen het 
vaccin moeten krijgen, aangezien het virus seksueel overdraagbaar is. 
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PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Sommige Sleattemers en âld-Sleattemers zijn in het 
bezit van oude foto's van Sloten, waarop personen 
staan afgebeeld, die voor hen moeilijk meer thuis te 
brengen zijn. Daarom is  “De Stadsomroeper” enige tijd 
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. 

In ons vorige nummer van dit blad stond een foto uit ca. het jaar 1935 in
deze rubriek, ingezonden door Hannie van der Werf-Nijland uit de B.H.
Mulierstraat 22, alhier.
Hierop kwam een reactie van dhr. A. Tromp uit Heerhugowaard: 
“Deze foto is gemaakt omstreeks 1930-1932 ter gelegenheid van het 
schoolfeest van de Openbare Lagere school. De volgende personen zijn 
door mij herkend: 

1. Jouke Leentjes, die destijds in Spannenburg woonde. 2. Sietse van der 
Werf. 3. Nico Nijholt. 4. Geen idee. 5. Jan Folmer. 6. Lijkt Siepie Zwart die 
destijds in Tjerkgaast woonde. 7. Ype Boersma. Zijn familie had een 
boerderij aan de Lange Sleat. 8. Jappie Koopmans, die in het huis naast de 
pastorie woonde. Hij was de zoon van Stoffel en Dukke en deze hadden 
ook nog een dochter, Joke. Je kon daar ook eieren kopen, 10 stuks voor 
25 ct. Ik heb ze vaak gehaald. Na de oorlog is de familie Koopmans naar 
Australië vertrokken. Ook de vriend van Joke, Jolt Bosma, is meegegaan. 
9. Dat ben ikzelf, Andries Tromp. 10. Piet Smit van de bakker.”

Ook onze trouwe lezeres Annie Nijholt-Straatsma uit Sint Nicolaasga 
reageerde op deze foto en zij kwam tot precies dezelfde namen, alleen 
ontbraken bij haar nr. 3 en nr. 4.
Misschien is er nog iemand die nog eens wil reageren op deze foto. 

Verder werd er nog gereageerd op de foto van de O.L.-school uit 1952/53, 
die in ons oktobernummer stond afgedrukt en werd ingezonden door Tiny 
Vet-Wignand uit Zaandijk. 
Allereerst reageerde Vroukje Hepkema-Kuperus uit Racine W.I. 53403 - 
U.S.A per e-mail hierop:
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“Wij, mijn man Watze en ik, genieten van de Stadsomroeper, die we dankzij 
Anna v.d. Goot toegestuurd krijgen. Ik heb dus ook nog een paar foto’s, één 
van 1958. Ook van de O.L. school, waar Watze en ik beiden opstaan en 
ook mijn vader Meester Kuperus. Verder heb ik nog één van de 
kleuterschool van omstreeks 1950. Ook heb ik nog een foto van 1957, maar 
dat is misschien teveel van het goede. Ik heb er ook nog geen kopie van 
gemaakt. Als jullie geïnteresseerd zijn, dan stuur ik die met alle genoegen 
op.
Ik wou graag even reageren op de schoolfoto. Volgens mij is het als volgt:. 
1. Broertje (zoals hij genoemd werd) Visser. 2. ????  Bijlsma uit Tjerkgaast. 
3. ???? 4. Juffrouw Martje Bijlsma (geen familie van nr. 2). 5. Lijkt op Lenie 
Visser, maar kan eigenlijk niet. 6. Niet Elske Visser maar Grietje Haarsma.
7. Maaike Boersma. 10. Misschien Janneman Haarsma? 14. Aaltje 
Koopmans uit Tjerkgaast. 19.Weet ik dus ook niet.”

De volgende reactie kwam uit 
Leeuwarden van Luce 
Haarsma:

“Allereerst zal ik mij even 
voorstellen, ik ben: Luce 
Haarsma, dochter van Jan en 
Albertje Haarsma die in 1945 
het huis Voorstreek 109 
kochten, nu in eigendom van 
mijn broer Jacob. 
Samen met mijn broer Jan die 
een jaar ouder dan ik is, 

hebben wij in de jaren 50 met onze kwajongensstreken veel Slotenaren op 
de kast gejaagd, waarvan sommigen hun beklag bij mijn ouders aan de 
deur deden, waardoor we soms een flink aantal strafregels moesten 
schrijven.

O.L.-schoolfoto uit 1952/53

Eens in totale wanhoop van mijn moeder, werd ons een keer pennen en 
papier met een goed gevulde inktpot gegeven met de opdracht net zo lang 
te schrijven tot deze leeg was. Gelukkig voor ons ging mem even weg voor 
een paar boodschappen, waardoor onze ontsnapping snel geregeld kon 
worden. In een klein stadje als Sloten ontmoetten we elkaar even later op 
straat, waar ons werd gevraagd of de inkt nu al op was, werd dit door ons 
volmondig met ‘Ja’ bevestigd. Bij haar thuiskomst trof moeders een 
omgekeerde inktpot op haar tafelkleed aan en dat betekende bij onze 
thuiskomst zonder eten naar bed. 
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Ook moesten we soms naar de betreffende personen toe om excuus aan te 
bieden, zo hadden we ook eens een ruit bij de fam. Ale de Boer, destijds 



wonende op de Lindengracht, ingetrapt en nadat we onze spijt hadden 
betuigd werden we door Tjitske beloond met een snoepje, waarop we 
aanboden de volgende weer de bal door de ruiten te schieten. 
Een mooie tijd die al lang achter ons ligt. 
Maar het doel van mijn schrijven is een reactie te geven op jullie oproep, 
betreffende de foto van de L.O uit 1952 / 53. 
Volgens mij zijn onderstaande personen hierop afgebeeld: 

1. Rudolf Visser. 2. Koos de Vreeze. 3. Jantje Coldeweijer. 4. Juffrouw 
Joustra. 5. Froukje Boersma. 6. Grietje Haarsma (zus). 7. Maaike Boersma. 
8. Brant v.d.Goot. 9. Jacob de Jong. 10.Jan Haarsma ( broer). 11. Eite 
Delfsma. 12. Dieuwke Haarsma ( zus ). 13. Sippie Wignand. 14. Grietje 
Koopmans. 15. Geertje Visser. 16. Lammie Moes. 17. Hennie Homma. 
18. Foppe Oenema 19. ???? 

Ik hoop jullie een beetje verder te hebben geholpen en zie met genoegen 
naar de volgende Stadsomroeper uit.”

De familie Haarsma was bijzonder actief in het schrijven want ook Luce’s 
zuster Dieuwke Haarsma, uit Rohel schreef ons n.a.v. de schoolfoto uit 
1952/53:
“Volgens mij is dit de groep die er op de foto staat van de O.L- school. De 
juffrouw heeft blijkbaar op mij geen indruk gemaakt. Ook nr. 19 weet ik niet, 
De foto is gemaakt in het schooljaar 54/55. Ik ben in april op school 
gekomen, in dat jaar werd het veranderd naar september. Zo kwam mijn 
broer Jan bij mij in de klas. Grietje zat in de 2e klas. 
Ben benieuwd of een ander de juffrouw nog weet en nr. 19. 
Het was voor mij een leuke ervaring om deze foto te zien. Deze hebben we 
zelf niet, daar was toen geen geld voor.
Mooi hoe ‘De Stadsomroeper’ dingen bij mij naar boven haalt.
Bedankt daar voor! Ik kom tot de volgende personen: 

1. Rudolf (Broerke) Visser. 2. Rintje de Vries. 3. Sadie Oenema - Wijckel. 
4. ????. 5. Froukje Boersma. 6. Grietje Haarsma. 7. Maaike Boersma -
Brekkenpolder. 8. Brant van der Goot. 9. Jacob (van Harmen) de Jong. 
10. Jan Haarsma. 11. Eite Delfsma. 12. Dieuwke Haarsma. 13. Sippie 
Wignand. 14. Grietje Koopmans - Tjerkgaast. 15. Jannie Roodhof, eind 
jaren ‘50 geëmigreerd naar Amerika. 16. Lammie Moes. 17. Elly Homma - 
Wijckel. 18. Foppe Oenema. 19. ????.”

Tot zover de reacties die er deze keer kwamen op de foto’s in “Pake’s 
Sleattemer Ferline”. Mocht u nog willen reageren op eerder gepubliceerde 
prenten/verhalen neem dan even contact op met  de redactie. 

G. St. 
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M.S. “WIERINGEN” VAN  HENK  PANDER  EINDELIJK
GEREGISTREERD  ALS  VAREND MONUMENT

Maar liefst 4 jaar is Henk Pander bezig geweest om zijn motorsleepboot 
“Wieringen” geregistreerd te krijgen als Varend Monument. Een registratie 
die niet zo maar plaatsvindt, want de hele geschiedenis van de sleepboot 
werd intensief nageplozen en ook moet aan diverse criteria worden voldaan 
om het zover te krijgen. 
Enkele weken geleden ontving Henk de op de linkerpagina afgedrukte brief 
met de mededeling dat alles in kannen en kruiken is; een feit waar de 
Sleattemer bijzonder trots op is. 
De sleepboot werd in 1938 in opdracht van Shell gebouwd op de werf De 
Vries Lentsch in Amsterdam, een elitewerf die ook het m.s. “Piet Hein” 
bouwde. De sleepboot zou in 1939 naar Indonesië vertrekken, maar de 
mobilisatie verhinderde dat. De boot kwam in handen van Rijkswaterstaat, 
waar Henk Pander haar in 1988 van overnam.
Het schip lag in Den Oever en werd bij inschrijving verkocht. Henk was 
verbaasd dat hij de hoogste bieder was, vanwege het feit dat er nogal wat 
interesse voor was. Geen tel heeft hij van zijn aankoop spijt gehad, want 
vele weken in de zomerperiode zijn Henk en Mieke Pander met hun 
“Wieringen” op pad. De plannen voor dit jaar zijn alweer gemaakt. Zo zullen 
Henk en Mieke te bewonderen zijn op Sail Delfzijl en zijn ze van plan de 
grens over te steken om met het Varend Monument “Wieringen” het Duitse 
Leer met een bezoek te vereren.
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T ú n k e r 

Foar't deistich brea, as túnker warber wêze 
mei strúkjes, stekjes en kweek fan blom en plant.
In lytse kas is goed genôch foar winkel 
en foar in praatsje mei in fêste klant. 

De tiid fan't jier bepaalt syn dei-yndieling
en bringt wolris wat haastwurk en gejacht.
Dochs lústert er ek dan, as yn 'e dage 
in houtdo koert of blier in finkje slacht. 

Op tiid en oere moat er heesters snoeie 
en mannich dei wurdt ek de skoffel brûkt.
By 't simmer komt er soms hast yn ekstaze
as er jasmyn of de seringen rûkt. 

Syn antlit is al jierrenlang ferware 
en linkenoan luts ek syn rêch wat krom, 
mar op syn tún sil er oan d’ ein ta bliuwe,
alhiel fergroeid mei strúkjes, plant en blom. 

Jan Folmer 



HISTORISCH  KIJKFEEST  14 JUNI  2003
Er zal volop gevlagd worden op deze dag. De dames die zich met het 
onderdeel ‘vlaggen’ bezig houden, hebben een grote vlaggenorder 
binnengehaald. Zowel de pakketjes voor het zelf maken, als complete 
vlaggen zijn veel verkocht. Er wordt nu hard gewerkt om de pakketjes klaar 
te maken en de vlaggen in elkaar te zetten. We zullen nog proberen wat 
extra vlaggen op voorraad te maken; deze liggen ook bij Hilly Mous.
Op de 2 avonden voor informatie over de oude kleding, kwamen de mensen 
gericht af voor ideeën, het uitzoeken van patronen en huren van kleding. Er 
hangt nu bij Hilly Mous (Grenen meubelen) al een leuke collectie voor de 
verhuur. Ook hoeden en mutsen zijn hier voorradig. Gespen voor de 
schoenen, koord om hessen, garen, lint e.d. zijn verkrijgbaar bij Aly de Boer 

(Dorkas).
De “Toneelgroep” is al weken druk 
bezig om het verhaal en het spel er 
in te krijgen. Iedere 
donderdagavond zijn ze in actie. 
Het spel wordt op verschillende 
locaties in de stad gespeeld. De 
spelers zijn allemaal van een 
microfoontje voorzien, zo dat alles 
voor iedereen is te verstaan. Dit 
allemaal onder de bezielende 
leiding van Anskje Bergsma. 
 De bouwcommissie is ook van 
start gegaan o.l.v. Iebe en Jan, 
bijgestaan door een ploeg 
vrijwilligers. Straks komt de 

verfploeg nog in actie. Alles wordt zo gemaakt dat we er nog vele jaren 
gebruik van kunnen maken.

VRIJWILLIGERS  GEVRAAGD

Wij zoeken nog mensen voor de 
volgende functies:  poortwachter - 
nar - kwakzalver - bedelaar. Ook 
helpers om de brand te blussen 
etc., zowel vrouwen als mannen, 
hebben we nodig. 

Opgeven kan bij: 

Hilly Mous, tel. 531838 / 603781
Iebe van Dijk, tel. 531692
Tine Klugkist, tel. 531766.

Sinds kort hebben we een professional op het gebied van reclame en 
promotie in ons stadje wonen, Henk van Mierlo. Deze bood aan ons te 
helpen bij de promotie van dit grote spektakel. Dit aanbod hebben we 
natuurlijk met beide handen aangegrepen. Hij maakt, en als u dit leest 
kunnen we hopelijk zeggen, maakte, voor ons een prachtige poster met 
afbeeldingen van o.a. de Schutterij, de Toneelgroep en wat beestenspul. 
Ook de programmaboekjes  komen er gelikt uit te zien. 

Wanneer we allemaal meewerken en dan bedoelen we natuurlijk ook 
allemaal in historische kleding voor de dag komen, dan wordt dit een 
prachtige dag. 

Commissie Historisch Kijkfeest
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NIEUWE  FOTO  PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Dit keer plaatsen we een foto van de bewaarschool  uit 1949/50, die ons
enige tijd geleden al door Tiny Vet-Wignand uit Zaandijk werd
toegezonden.
Wie weet de namen te noemen van deze meer dan 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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CONCERT  MUZIEKVERENIGING  “STÊD  SLEAT”

Zaterdag 5 april geeft Stêd 
Sleat een concert in de 
Nederlands Hervormde Kerk te 
Sloten. Tijdens dit concert zal 

het korps een uitgebreid repertoire spelen, waaronder Jig van componist 
Gustaf Holst en Antarctica en Spanish Dance van Carl Wittrock. Spanish 
Dance is een solostuk voor altsax, gespeeld door Sietske de Graaf Als 
gasten treden tijdens dit 
concert op het koor EigenWize uit Nijemirdum, en het trio Klaas Keizer, Jan 
Glastra en Fedde van Dijk. 
EigenWize is een jong koor (opgericht in 1998) onder leiding van Froukje de 
Wit. Ze hebben een breed repertoire met Friese volksliederen, Engelse en 
Amerikaanse traditionals, gospels en negrospirituals. 
In de pauze is er de inmiddels traditioneel geworden verloting, waar weer 
leuke prijzen zijn te winnen. 
Na de pauze treden Klaas Keizer, Jan Glastra en Fedde van Dijk op. De 
laatste zal bij veel (oud) Sleattemers wel bekend zijn. De mannen brengen 
een mix van licht klassiek, populair en religieuze muziek ten gehore. 
Stêd Sleat staat alweer enkele maanden onder leiding van Durk Krol. Hij 
heeft al enkele concerten met Sleat gedirigeerd, vandaar een nadere 
kennismaking met onze nieuwe dirigent. 
Durk woont samen met vrouw en kinderen in Drachten. Hij studeerde aan 
het conservatorium in Groningen de richting directie en hoorn, en geeft les 
in klein koper in Menaldum, Marssum 
en Akkrum. Naast Stêd Sleat dirigeert Durk nog de korpsen Constantia in 
Menaldum en Concordia in Drachten. 
Iedereen is welkom op zaterdag 5 april a.s., om 20.00 uur in de Nederlands 
Hervormde Kerk. Toegang is gratis. Graag tot dan! 

C O L L E C T E

De collecte voor het Reumafonds heeft 
in maart in Sloten het bedrag van 
Euro 406,-- opgebracht. Alle 
collectanten en gevers hartelijk dank.
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DE  GEREFORMEERDE  KERK

Al weer een flink aantal jaren doet de Geref. Kerk in Sloten geen dienst 
meer voor de wekelijkse samenkomst. Het gebouw wordt nu gebruikt voor 
vergaderingen van de SoW-gemeente in het stadje en verder wordt het 
ingehuurd voor kleine partijen. 
N.a.v. de vraag van Trienke Zoon-de Vries “Heeft daar altijd een kerk 
gestaan?” kwamen verschillende reacties bij de redactie binnen. 
Anna Visser-van der Gaast uit Balk, 87 jaar, belde o.a. Zij vertelde ons dat 
haar vader nog geboren is (in 1856) in het huis naast de Geref. Kerk, wat 
destijds een boerderij was. Het huis (Achterom 103/104) wordt nu bewoond 
door de fam. Van Mierlo en is een aantal jaren geleden op initiatief van het 
Van der Walfonds grondig verbouwd. Mevr. Visser zei verder dat wat nu de 
Geref. Kerk is, toentertijd de schuur was, die bij “it boerespultsje” hoorde.
Ook woonde de fam. Van der Gaast enige tijd op 'e pôle waar Trienus 
Schotanus nu aan de Arjen Rijpkemawei 1 woont. Destijds stond hier een 
boerderij. Het gedeelte wat nu het woongedeelte is, was in vroegere tijden 
het stookhok. Lang woonde de fam. Van der Gaast op het Buitenland nr. 32 
(nu Johannes en Makke Ottema-Poepjes), aldus mevr. Visser-van der 
Gaast.
Ook wist ze nog te vertellen dat er jarenlang een foto van haar pake en 
beppe in het gemeentehuis in Sloten heeft gehangen. Op deze foto zaten 
haar pake en beppe in één van de eerste auto’s hier in Sloten. Zij waren 
evenwel niet de eigenaar van dit bijzondere vehikel in die dagen. 
Mevr. Visser-van der Gaast vertrok in 1947 naar Balk, waar haar man 
gemeenteontvanger was. Toen ds. Heegsma haar een tijd geleden eens 
vroeg of ze nou in al die jaren ook echt Balkster was geworden, antwoordde 
zij: “As Balk tsjin Sleat fuotbalje moat, hoopje ik noch altyd dat Sleat wint.”
Met het Sleattemer hart van mevr. Visser is dus helemaal niks mis.
Zij heeft de redactie ook nog een foto beloofd. “Bring ik wol efkes op ‘e fyts 
as it waar wat better is.” Slechts 87 jaren jong, die mevr. Visser! 

Ook kwam het jaarboekje van 1978/79 boven water waar veel over staat 
vermeld v.w.b. de geschiedenis van het “Lytse Tsjerkje”. Pier Krol en 
Hendrik de Jong stelden beiden hun exemplaar beschikbaar. Wellicht zullen 
we hier in de toekomst nog wat uit publiceren. 
Ook dhr. J.P. Cnossen reageerde en zei het een goede gedachte te vinden 
om, net als de Hervormde voorgangers, de Gereformeerde predikanten 
eveneens te eren met een bord waarop hun namen staan vermeld en dit 
bord een plek te geven in de SoW-kerk in Sloten. 
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Twee (oud-)Sleattemers, t.w. Piet Spoelstra, De Overspitting 35 in Joure en 
Mieke Pander-Zandstra, Breedstraat 164 te Sloten bleken nog in het bezit 
te zijn van het boekwerkje “Wij gedenken…..”, dat werd uitgegeven t.g.v. 
van de nieuwbouw van de Geref. Kerk te Sloten. 
De netto-opbrengst van dat boekwerkje kwam ten bate van de bouw van 
het nieuwe kerkgebouw.
Op zondag 26 november 1950 in de middagdienst werd de laatste 
kerkdienst in het oude Gereformeerde kerkgebouw aan het Achterom te 
Sloten gehouden. Hier volgen enkele fragmenten uit de preek die 

ds. W.H. Bouwman toen hield (met dank aan Piet Spoelstra die de 
redactie een volledig uitgewerkt exemplaar van de preek toezond, met 

daarbij tevens enkele foto’s van het interieur, die volgens Piet destijds 

moeten zijn gemaakt door Piet Vader):

“Wij zijn thans voor het laatst in ons 
oude kerkgebouw, waaraan vele 
herinneringen ons, vooral de 
ouderen onder ons, binden. En het 
kan dan ook niet anders, of een 
zekeren weemoed bevangt ons bij 
de gedachte, dat we nu van dit oude 
kerkje gaan scheiden. 

Zeker, er is ook reden tot blijdschap 
en dank. Neen, het is niet door bruut 
geweld, tirannische onderdrukking, 
dat we dit kerkgebouw moeten 
verlaten. Dat kon ook zoo zijn. De 
jaren van de bezettingstijd der 
Duitsers liggen nog niet zoo ver 
achter ons, maar in dien bangen tijd 

bewaarde de Heere u er voor, uw kerkgebouw te moeten prijsgeven. En 
ook in dezen spannenden tijd, dien wij nu beleven, geeft onze God ons nog 
vrijheid hier, om in onze kerkgebouwen saam te komen rondom Zijn Woord, 
in onderscheiding van andere streken, waar een andere duistere macht 
veelszins Gods Kerk onderdrukt en benauwt. 

De Gereformeerde Kerk in 1950

We nemen thans afscheid van dit oude gebouw, vrijwillig, en onder het 
vooruitzicht, dat door de goede gunst Gods over ons, op de plaats van het 
oude een nieuw kerkgebouw verrijst. Dat stemt tot vreugde en dank. Maar 
toch, wie voelt nu niet iets van weemoed, bij het scheiden van het oude? 
Scheiden doet wee. 
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Nog vóór de Doleantie van 1886, 
was er hier in Sloten een deel, dat 
zich afzonderde van het modernisme 
en liberalisme, dat toen ook hier in 
de Hervormde Kerk gevonden werd. 
Met rechtzinnige Hervormden 
vergaderde men toen in een 
gebouwtje in de Koestraat. Het was 
's Heeren trouw en Zijn Genade, die 
daartoe bracht. En toen kwam de 
Doleantie, de reformatie van 1886, 
die bevruchtend ook werkte op de 
Hervormde Kerk, zoodat dáár een 
Ds. Leenmans kwam. De 
doleerenden, d.i. smartdragenden 
om het verval van onzen 
vaderlandschen kerk, gingen toen op 
naar Idskenhuizen, tot 9 Augustus 
1891 hier in Sloten de ambten 
werden geïnstitueerd. Leiders in die 

tijd waren - we noemen hun namen in dankbaar gedenken, niet om 
menschen te verheerlijken, maar Gods Genade in hen - de leiders waren 
toen Joh. de Boer en Pier Jongsma (laatstgenoemde werd later diaken), 
alsmede Wispelwij. 

Kerkzaal met portaal, galerij met
een (nep) orgelfront. De gemeente
werd begeleid op een harmonium,
opgesteld achter het orgelfront.

Nadat men eerst vergaderde in een particulier huis gaf de Heere verder dit 
gebouw, oorspronkelijk een wagenschuur van een oude boerderij, (waarvan 
het voorhuis nog tot woning dient en thans eigendom is van onze diakonie) 
en welke wagenschuur werd ingericht tot kerkgebouw. Roelof de Jong en 
Jurjen Visser waren toen ouderlingen. Eerstgenoemde, Roelof de Jong, 
heeft het ouderlingenambt bekleed tot aan zijn dood, nu vijftien jaar 
geleden. De notulen van de Kerkeraadsvergadering van 29 October 1935 
melden dat hij zich te zwak gevoelde, om langer de gemeente bij het lezen 
eener predikatie voor te gaan, en die van 26 November van dat jaar zijn 
overlijden. Op de toen gehouden vergadering van den Raad dezer kerk 
werd zijn overlijden herdacht, en hoe hij met groote trouw en veel toewijding 
onze kerk hier twee en veertig jaar diende. 
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Nooit was dien broeder iets te veel, maar met al zijn gaven en krachten gaf 
hij zich ook aan de leiding van de J.V. en op zoveel ander terrein van den 
arbeid in Gods Koninkrijk. Hij was al die jaren hier de leider, en tot dankbare 
herinnering vond zijn portret dan ook een plaats in de inmiddels gebouwde 
consistoriekamer, van welke consistorie de teekening door broeder 



Tj. Smits 23 April 1936 werd aangeboden op den Kerkeraad, terwijl de 
ledenvergadering van 27 April daaropvolgende tot den bouw er van besloot, 
die 9 Juli voltooid werd. De Vrouwenvereniging heeft tot dien bouw ook 
bijzonder meegewerkt. 

Behalve genoemden hebben ook als 
ouderling en/of diaken deze 
gemeente gediend: Gerrit Jongsma, 
de vader van Thijs Jongsma, Uiltje 
Venema, Popke de Vlugt, Wiebe 
Nijdam, Frans Smits, Herre 
Risselada en anderen. De thans nog 
levenden, die hier eveneens de 
ambten bekleedden, gaan wij 
waardeerend voorbij. 

Brengen wij voorts in herinnering, dat 
6 Januari 1936 candidaat Everaars 
tot hulpprediker hier werd benoemd, 

en op 4 April 1941 tot predikant werd 
beroepen, om 18 Mei d.a.v. bevestigd 
te worden en zijn intrede te doen. 
Een dag daarna werd het huis 

gekocht, dat nog steeds onze pastorie is. 

Het “liturgisch centrum” met de 
preekstoel.

In dit oude gebouw hebt ge meer dan vijftig jaar mogen samenkomen, 
onder de bediening van Gods Woord en van Zijn Heilige Sacramenten. Hier 
hebt ge uw kinderen ten Doop mogen houden, Avondmaal gevierd, uw 
psalmen en gewijde liederen gezongen, uw gebeden mogen nederwerpen 
voor de Troon der genade, den Heere van het uwe te offeren. Hier hebben 
uw ouders en grootouders en gij zelf toch ook opbouw en vertroosting voor 
uw geestelijk leven mogen ontvangen. Hier ontvingt ge vermaning, maar 
ook bemoediging van het Heilig Evangelie. Er liggen hier zooveel 
herinneringen ook aan uw dooden, die werden uitgedragen. Laat ons dan 
gedenken ook die dagen van ouds. En zij er, ja, weemoed bij het scheiden 
van dit gebouw, maar ook ootmoedige dank!

‘Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen; 
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!’”

Ook kregen wij van Kees Smits uit Houten een boeiend relaas over de drie 
Sleattemer tsjerken toegestuurd en dat willen wij u beslist niet onthouden. 
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"SLEATTEMERS   EN  HUN  KERKEN"  -  Mijn verhaal

De R.K. Kerk Fredericus 
Het is dit jaar 70 jaar geleden, dat de aanbesteding werd gehouden voor de 
bouw van een nieuwe Roomse kerk te Sloten. De bestaande kerk was een 
zogenaamde waterstaatskerk uit 1818, waarvan de bouwkundige toestand 
eind twintiger jaren van de vorige eeuw gewoon slecht was. De foto van 
deze kerk is uit omstreeks 1930 op een ansicht, uitgegeven door 
rijwielhandel D.F. Brouwer uit de Dubbelstraat. De nieuwe kerk was een 
ontwerp van architect Witteveen uit Leeuwarden. Op een afstand van enige 
tientallen meters vanaf de kerk woonde Tjeerd Smits. Die had zich in 1931 
te Sloten gevestigd en had een timmerbedrijf/aannemerij. Op de 

aanbesteding voorjaar 
1933 bleek Smits van 
omstreeks veertig 
inschrijvers de laagste 
te zijn met een bedrag 
van fl. 32.940,=. In het 
volgende overleg over 
de opdrachtverstrek-
king, werd met het 
Kerkbestuur de 
afspraak gemaakt "dat 
gedurende de gehele 
duur van het werk de 
timmerlieden Jan de 
Vreeze, Marten 
Coldeweijer en 
Jacobus Nijholt 

worden te werk gesteld en dat verder "werklieden" zooveel mogelijk 
katholieken van de Parochie Sloten zullen worden in dienst genomen." In 
oktober 1933 werd een foto gemaakt van het personeel (op de stoep van de 
in aanbouw zijnde kerk). 

De Katholieke kerk omstreeks het jaar 1930. Deze 
prent komt uit het archief van Bert van Koetsveld.

Dan zijn we nu 70 jaar later en wordt de naam Smits weer genoemd in 
relatie tot de kerk. De inmiddels overleden zoon Sieb van de bouwer van 
destijds, liet in 1968 door de orgelmakers Gebr. Reil uit Heerde een orgel 
bouwen met twee klavieren en vrij pedaal. Dit orgel staat in de woning van 
de familie te Joure, maar zal binnen afzienbare tijd te Sloten worden 
geplaatst in de Fredericus. Orgeladviseur Jan Jongepier acht dit orgel 
passend in de Fredericus ter vervanging van het bestaande orgel. 
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De bouwlieden van de R.K.-kerk Sloten in oktober 1933

  1. Jan de Vreeze 18. Johannes Koopmans 
  7. Kobus Nijholt 19. Frans Smits sr. 
  8. Harm van Dijk 20. Sies Oenema 
  9. Tjeerd Smits 21. Fedde van Dijk sr. 
13. Marten Coldeweijer

De Gereformeerde kerk 
De Gereformeerden te Sloten vormen vanaf augustus 1891 een 
zelfstandige kerk. Binnen deze kerk waren in het verleden bekende namen 
Wiebe Nijdam (botenbouwer op de Helling), Roel de Jong (wonende in het 
hoekhuis van Schoolstraat/Breedstraat), Jongsma, Venema, Smits (de 
eerder genoemde bouwer van de Fredericus) en nog anderen, die door ze 
niet met name te noemen niet minder belangrijk waren in het kerkelijke 
leven. In de eerste jaren na de oorlogse periode kunnen de namen van Piet 
Vader en Sieb Smits bij de diverse activiteiten genoemd worden; maar ook 
hier weer, vele anderen waren ook aktief. (Piet Vader was afkomstig uit 
Vlissingen. In de oorlog kwam hij naar Friesland - Langweer. Op zondag 
kwam hij naar familie in Sloten en bezocht de Geref. Kerk. Hij moest 
onderduiken en kwam met andere Sleattemers in de Brekkenpolder terecht. 
Na de oorlog ging hij werken op het Stadhuis. En hij werd een echte 
Sleattemer).

Begin vorige eeuw werd de boerderij aan het Achterom verkregen. De 
wagenschuur werd omgebouwd tot kerkruimte, en het is voor dit gebouw 
waar de foto gemaakt is die Klaas Nijdam opstuurde en in een eerder 
nummer van de Stadsomroeper werd gepubliceerd Iedere zondag kwamen 
voor aanvang van de kerkdiensten predikant en ouderlingen/diakenen 
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bijeen in de woning van Roei de gong aan de Breedstraat en gingen 
vandaar naar het kerkgebouw. Aan deze zondagse wandelingen kwam een 
einde toen achter de kerk een consistorie werd gebouwd (1936), waarin 
door de week gelegenheid was voor vergaderen en jeugdbijeenkomsten. 
De oude wagenschuur was bouwkundig niet al te best en comfortabel. In 
1950- werd besloten tot bouw van een nieuw gebouw op dezelfde plaats, 
waarbij vanuit de kerkelijke gemeente "veel meewerken werd toegezegd en 
ook gedaan" (een naam: Peke v.d. Goot, na zijn werk bij de Havenpolitie in 
Amsterdam teruggekeerd in Sloten). En dat nieuwe gebouw is het thans 
bestaande, waarbij de predikant van destijds zo erg ingenomen was dat er 
een toren op kwam. 

Tussen het einde van de oorlog en de bouw van de nieuwe kerk was er de 
uitzending van militairen naar wat nu Indonesië is. Ook vanuit Sloten en dus 
ook vanuit de Geref. Kerk. Vanuit deze kerkgemeente hebben Piet Vader 
en Sieb Smits het initiatief genomen om de jongeren in Sloten bij toerbeurt 
een brief te laten schrijven naar "de jongens overzee", die dan door Piet 
Vader werd uitgetikt in veel exemplaren, waaraan Sieb een Knipselkrant uit 
Tijdschriften en dagbladen toevoegde. 
In het oude en ook in het nieuwe gebouw stond een harmonium voor de 
begeleiding van de gemeentezang. In de familie Smits nam muziek een 
belangrijke plaats in en het is dan pok niet verwonderlijk dat we Sieb 
tegenkomen als organist; zondags "sloofde" hij zich twee keer uit om 
voldoende volume uit het harmonium te halen. Daar kwam een einde aan 
toen Sieb na heel veel "sprokkelen" in Sloten en omgeving voldoende 
guldens had verzameld om een echt orgel met windmachine te kunnen 
laten plaatsen. En over muziek gesproken, Smits senior was actief bij de 
muziekvereniging De Bazuin (heel wat jaren behoorden ook de zonen tot de 
vaste kern van deze vereniging). 

De Ned. Herv. Kerk 
Vooral muziek maakt een binding met deze kerk door het daar aanwezige 
mooie orgel. En het was een kleinzoon van de in het begin genoemde 
Smits, die na het behalen van de koraalprijs voor improvisatie op het 
nationale concours te Bolsward in 1978 van de NCRV het aanbod kreeg om 
een radio-uitzending te verzorgen. En daarvoor werd het orgel in Sloten 
uitgekozen. Ook nu nog komt deze kleinzoon, die thans docent orgel is aan 
het conservatorium in Utrecht en Leuven, graag met zijn studenten naar het 
orgel in Sloten. 

Dit verhaal over Sloten is ook een verhaal over een familie. En zo waren er 
destijds en ongetwijfeld ook nu nog families/personen die een wezenlijk 
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stempel gezet hebben op het leven in Sloten. Ik en zonder twijfel ook 
anderen zullen de verhalen daarover graag lezen. 
Met dank aan familieleden en anderen die dit verhaal hebben helpen 
maken.

Kees Smits te Houten, in 1955 vanuit Sloten naar elders vertrokken. 
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De Afûk bestiet dit jier 75 jier. Dêrom is it feest op 
sneon 26 april o.s. yn Stedsskouboarch De 
Harmonie yn Ljouwert. 

Fan 14.00 oant 17.30 oere is eltsenien wolkom by it feestlike 
middeisprogramma mei in skala oan aktiviteiten foar bern en folwoeksenen! 

de priisútrikking fan de Bear Boeloe en Tomke-maskerwedstriid troch Bear
Boeloe sels!

foarwedstriden fan de kwis Tûkelteammen’ fan Omrop Fryslân Televyzje, 
presintearre troch Geart van Tuinen 

in foarstelling mei Tomke en syn hûntsje Romke 

útstalling oer 75 jier Afûk 

ballebak, springkessen en draaimûne

ferklanke poëzij troch Keamerkoar Littenseradiel û.l.f. J. Blanksma jr., mei 
in taljochting fan Hindrik van der Meer 

in soad boeken

optredens fan sirkus Saranti 

sympoasium oer de takomst fan it Frysk 

tekenje mei de makkers fan Bear Boeloe en Tomke, Helena de Boer en Luuk 

Klazenga, en sels in T-shirt meitsje 

muzyk fan Willehúske en optredens fan it koar Auke Roukes û.l.f. fan Hindrik 
van der Meer 

sminke   …en noch folle mear! 

Lit jim ferrasse en fier it feest mei ús! Sneon 26 april,
14.00-17.30 oere yn Stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert,
Ruterskertier 4. 

De tagong is frij!



SLOTEN  STEMT  PROVINCIAAL

Op dinsdag 11 maart jl. was “de Poarte” geopend om alle opgeroepenen 
voor het stemmen van de Provinciale Staten te ontvangen.
Het opkomstpercentage in het stedeke van 66,4% was aanzienlijk beter dan 
bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten.

De F.N.P., met zijn nieuwe kopman Johannes Kramer, was in Sloten de 
grote winnaar, want deze partij scoorde maar liefst 8,4% beter dan bij de 
verkiezingen van vier jaar terug. 
Opvallend was verder dat in Sloten het C.D.A. de grote verliezer werd, want 
de Christen Democraten leverden maar liefst 5,1% van hun stemmen in 
t.o.v. de verkiezingen van 1999. De P.v.d.A. en V.V.D. leden gering verlies.

Sleattemer Menno Knot was voor de V.V.D. de grote stemmentrekker, want 
hij behaalde van de 85 stemmen, die op z’n partij werden uitgebracht, maar 
liefst 55 stuks. Aanzienlijk meer dan de 22 stemmen die lijsttrekker Baas 
van de V.V.D. op z’n conto mocht bijschrijven 
Menno Knot consolideerde daarmee z’n lidmaatschap van de Provinciale 
Staten en kan opnieuw het pluche v

Partij: UITSLAG
PS 1995 Perc.

UITSLAG
PS 1999 Perc.

UITSLAG
PS 2003 Perc.

C.D.A. 116 35,9% 113 33,6% 113 28,5%
P.v.d.A. 40 12,4% 42 12,5% 43 10,9%
V.V.D. 54 16,7% 78 23,2% 85 21,5%
D'66 14 4,3% 12 3,6% 11 2,8%
F.N.P. 59 18,3% 59 17,6% 103 26,0%
Chr.Unie/SGP 19 5,9% 17 5,1% 14 3,5%
G.P.V. 3 0,9% 2 0,6% 0 0,0%
Groen Links 6 1,9% 12 3,6% 1 0,3%
Gem.Bel. 1 0,3% 1 0,3% 3 0,8%
L.P.F. 0 0,0% 0 0,0% 6 1,5%
Soc. Partij 0 0,0% 0 0,0% 15 3,8%
Overige 11 3,4% 0 0,0% 2 0,5%

Uitgebrachte
stemmen

323 100,0% 336 100,0% 396 100,0%

Opgeroepen 516 571 596

Opkomstperc 62,6% 58,8% 66,4%

an het Provinciehuis induiken.
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NIEUWS  VAN  DORKAS

In 1999 zijn we begonnen met de hulp aan Kosovo, waar 
toen de oorlog uitbrak. Het inzamelen en sorteren van 
kleding en andere hulpgoederen was het begin en dat 
doen we nog steeds. 

We kregen ook informatie over een kraamkliniek in Albanië. Hier 
konden we pakketten voor maken welke aan de moeders in het 
ziekenhuis en in de wijde omgeving kon worden gegeven. 
Hiervoor hebben we in Sloten e.o. veel actie gevoerd, markten 
georganiseerd, hulp gehad van veel burgers en hobbyisten en erg veel 
geld "binnengehaald". Hiervan konden we duizenden luiers kopen, 
honderden zuigflessen aanschaffen en veel meer. Veel dames in de 
Z.W.-hoek zijn aan het breien geslagen; er worden babytruitjes, 
dekentjes, sokjes ed. met veel inzet gemaakt. 
Vanuit Sloten zijn er 626 volledige pakketten verzonden! 
Het blijkt echter dat dit project in heel Nederland erg aanslaat. Het is een 
prachtige bezigheid en het doel is heel duidelijk. 
Van de logistieke dienst van Dorkas in Andijk hoorden we deze maand 
(maart 2003) dat er voor de komende tijd genoeg kraampakketten 
gemaakt zijn. Wat een luxe, maar geen probleem gelukkig want in 
Afrika zijn nog twee babyhuizen van Dorkas, waar financiële steun 
gevraagd wordt. 
Hier willen we de komende tijd graag onze inkomsten aan besteden. 
De luiers en "gebreid-eigen-werk" gaan alsnog naar de kraamkliniek in 
Albanië.

In de loods bij de fam. Schotanus, Wijckelerweg 173a, wordt nog steeds 
veel kleding en speelgoed gebracht. We sorteren alles en via Dorkas wordt 
het naar hulpprojecten vervoerd. 
Hier blijven we uiteraard mee doorgaan. Wel vragen we iedereen 
vriendelijk de kleding en het speelgoed schoon, in goede staat, en goed 
verpakt daar neer te zetten. Aan lompen, vodden en kapot speelgoed 
heeft niemand iets en het bespaart ons veel werk, wasgoed en naaiwerk. 
Alle loods- en marktvrijwilligers, thuiswerksters en gulle gevers 
bedanken we hartelijk en we hopen dat we t.z.t. weer een beroep 
op jullie mogen doen.
Wilt u ons financieel steunen, dan kan dat op: 

bankrek. 36 78 54 236 t.n.v. Werkgroep Dorkas Sloten. 

Grytsje Schotanus-Mast (531630) en Aly de Boer-Martens (531634)
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"De Sleattemer kaaien" 

In het voorjaar van 2002 
zagen

enkele kaaien út Sleat 
ergens

sjongende froulju. 

De kaaien út Sleat zeiden tegen elkaar:
"zullen wij dat ook proberen?" 

In de winter van 2002 naar 2003 
zaten enkele kaaien 

te schrijven en te bellen 
te vragen en te tellen. 

In februari 2003 
begon een aardig aantal 

jonge en oude kaaien 
onder leiding 

te neuriën en te lachen, 
te kletsen en te zingen. 

"De Sleattemer kaaien" 
laten vast van zich horen! 

P.S.:  kaaien zijn ook sleutels (fan Sleattemer Stedswapen) 

Aly de Boer-Martens  (tel. 531634) 
Hanneke van Dooren (tel. 531883)
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SLEATTEMER  NIJS

Op zondag 15 december 2002 vochten de sterkste mannen van 
Friesland in Vrouwenparochie om de hoogste eer. Winnaar werd Alle 
Bergsma uit Woudsend, maar de Sleattemers Gerrit Haringsma en Hans 
Lolkema maakten indruk bij de sterke mannen. De Sleattemers moeten
zich veilig wanen met zulke Rambo’s in hun midden. Gerrit Haringsma
behaalde een prima tweede plaats, net een half puntje voor de coming
man Hans Lolkema die het brons greep. Komt volgend jaar de sterkste 
man van Friesland uit Sloten? 

Op 28 december 2002 zetten Jelle en Tiny Folkertsma-Wortman een 
punt achter hun winkelactiviteiten in “ De Dream” op Heerenwal 57. Jelle 
gaat zich volledig toeleggen op zijn winkel in Woudsend. Voor Tiny Alting 
en Eric Wondergem begint “De Dream”  nu echt want zij zetten met
enthousiasme de activiteiten voort in het winkeltje aan het Diep. 

Mids februari werd er een begin gemaakt met de 2e fase van de 
verbouwing van het uit 1951 daterende Van der Wal Rusthuis. De 
bewoners aan de linkerkant (stadskant) van de regentenkamer zijn tijdelijk
ondergebracht in luxe woonunits. Het is de bedoeling dat de vier
wooneenheden worden teruggebracht naar drie. Fam. J. de Vreeze-Mous,
mevr. T. Tromp-Muizelaar en mevr. G. Oost-Kamman zullen tot ongeveer 
het midden van dit jaar “kamperen” in hun eigen tuin, todat de klus 
geklaard is. De eerste fase heeft inmiddels al geruime tijd z’n beslag
gehad en de bewoners, de fam. A. Komen-Albada, mevr. A. Smit de Jong
en mevr. R. de Vries-Koopmans zullen ongetwijfeld in hun nopjes zijn met
hun fraai verbouwde woningen aan de Spanjaardsdijk. 

De IJswegencentrale had een beroerde winter want het was het net 
niet, wat het buitenijs betreft en dan is de kritiek vaak niet mals. Toch kon 
de al weer enkele jaren geleden nieuw gekochte maar nog nooit gebruikte
veegmachine op 10 januari jl. even dienst doen op de Sleattemer ijsbaan.
IJ.W.C.-voorzitter Gosse Haga trok persoonlijk even aan de gashandel van
de Bertolini, die liet zien veel sneeuw te kunnen verstouwen. Zoveel zelfs
dat de fotograaf van de Leeuwarden Courant de machine fotografeerde 
voor haar zaterdageditie en daarbij Gosse Haga volledig liet verdwijnen 
achter een lawine sneeuw, geproduceerd door de Bertolini. 

Na ruim veertig jaar schilder te zijn geweest, ruilde Feike Oenema zijn
kwast in op vrijdag 31 januari jl. Feestelijk werd zijn schildersloopbaan 
beëindigd bij de Vriesia Schildersgroep uit Sneek. Jarenlang hanteerde
Feike Oenema de schilderskwast bij Folkert Verbeek. De laatste 12 jaar
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deed hij dat bij de Vriesia Schildersgroep. Nu is het de hoogste tijd voor 
Feike om in de VUT te gaan, te genieten en er samen met vrouwlief
Wimmy op uit te trekken 

Maakt Niels Poortema indruk als Sleattemer schaatser, ook een
andere “reedrider” uit het stedeke kwam in het nieuws. In Eskilstuna
(Zweden) deed Sibbel Haarsma mids januari van zich spreken tijdens
internationale wedstrijden (Viking Loppet), waar hij namens de 
Preamkeskowers aan meedeed. In een veld van Noren, Finnen, Zweden 
en Duitsers behaalde Sibbel goud bij de 13-jarigen na het rijden van 
2 maal een 500m en 2 maal een 1.000m. Uit handen van niemand minder
dan oud-Olympisch kampioen Tomas Gustafson ontving Sibbel de eerste
prijs.

De fam. J. Breimer heeft een overeenkomst gesloten met bouwbedrijf
J. Oenema en de gemeente. Dit houdt in dat aan de Wijckelerweg een
nieuwe loods voor Oenema zal verrijzen en dat de brandweerkazerne daar 
ook zijn nieuwe domicilie zal krijgen. 

 G e z o c h t: 

V r i j w i l l i g e r s

 Vereniging “De Korenmolen” zoekt voor het komende seizoen 
 vrijwilligers voor de openstelling van de molen en verkoop van 
 producten.

 Interesse?
 Wij willen graag in contact komen met vrijwilligers die
 bovengenoemde werkzaamheden willen verrichten in de periode, 
 begin juli tot half augustus, voor één of meerdere middagen. 

 Informatie: 
 Julius Lolkema (voorzitter) tel. 0514-531439 
 Conrad Leegstra (penningmeester) tel. 0514-531584
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UITSLAGEN  SCHAATSWEDSTRIJDEN

Hieronder de uitslagen van de schaatswedstrijden, welke op 
14 december jl. werden georganiseerd voor de kinderen van de 
basisschool op de Sleattemer ijsbaan. 

Meisjes groep 1 t.m. 4
1e. Dewi Deinum 
2e. Sisca Folkertsma

Jongens groep 1 t.m. 4
1e. Reint Hendriks 
2e. Tsjalling op de Hoek 

Meisjes groep 5 en 6
1e. Rianne Bergsma 
2e. Elise van der Heide 

Ook Leeroy de Vries deed mee aan de 
wedstrijden. Mem Astrid weet dat een stoel 
vooralsnog onmisbaar is. 

Foto: G. Stegenga

Jongens groep 5 en 6
1e. Wieban Haringsma 
2e. Wesley de Vries 
3e. Hessel Visser 

Meisjes groep 7 en 8
1e. Nynke Hornstra 
2e. Jildau Schotanus 

Jongens groep 7 en 8
1e. Jeljer Haarsma 
2e. Jan Pieter de Groot 
3e. Johan Verbeek

Al hoe klein nog, Sisca Folkertsma
schaatst zich hier prima in de prijzen. 

Foto: G. Stegenga
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DOOR  HET  SLEUTELGAT  GEHOORD

Deze rubriek is misschien wel de meest gelezen rubriek uit ons stadsblad. 
Wees eerlijk, wat is er leuker dan te lachen om de vreemde kunsten die 
sommige Sleattemers bij tijd en wijle uithalen. Soms
betreft het personen die net bezig zijn te vertrekken uit 
het immens mooie stadje Sloten, zoals in onderstaand 
geval. Beste lezer, lach niet luid op, want voor je het weet 
ben je volgende keer het middelpunt  van het meest 
gelezen onderwerp in “ De Stadsomroeper”.

OPRUIMWOEDE  LEIDT  TOT  PROBLEEMPJE
Een ieder die het aan den lijve heeft ondervonden, zal het kunnen beamen:
wanneer je gaat verhuizen, kom je er pas écht achter hoeveel rotzooi je in 
de loop der jaren hebt bewaard!!
Uit kasten, van zolders, van vlieringen, uit berghokken, uit garages etc., 
overal komt bij een verhuizing het nodige aan recentelijk niet meer 
gebruikte rotzooi boven water. Je ontdekt spullen, waarvan je niet eens 
meer wist, dat je ze had. Kortom, allerhande overbodige troep ziet bij zo'n 
verhuizing het daglicht. Voor velen is dat hét moment om eens rigoureus 
opruiming te houden en het nodige, geheel kosteloos ook nog wel,  naar het 
gemeentelijke milieudepot te brengen en het daar, onder het scherp 
toeziend oog van een gemeenteambtenaar, in de daarvoor bestemde 
containers te mikken.  Het mes snijdt op zo'n moment aan twee kanten: om 
te beginnen kom je zo mooi van je rotzooi af en daarenboven heb je dan 
ook nog eens het idee, dat je toch niet helemaal voor nop een riant bedrag 
aan gemeentelijke reinigingsrechten hebt betaald.

Een dergelijke opruimwoede overkwam ook onze (inmiddels ex-) 
stadgenoot Pieter Roffel, toen hij meehielp bij de verhuizing van  de 
spulletjes van zijn moeder Trijntje Roffel. Zij ging verhuizen van de woning 
bij het tuincentrum in Wijckel naar een woning in Balk.
Daar Pieter en zijn gade Klaske zelf de woning bij het tuincentrum zouden 
gaan betrekken, was het zaak, dat er zo weinig mogelijk "troep" van moeder 
achterbleef in de woning. Extra dimensie aan het geheel was het feit, dat 
moeder van een zeer grote naar een aanmerkelijk kleinere woning ging 
verhuizen. Ergo, veel spulletjes konden niet worden meegenomen en er 
moest extra kritisch worden geselecteerd in hetgeen mee kon naar Balk en 
wat naar elders kon worden afgevoerd. Pieter kweet zich echter uitstekend 
van zijn taak en selecteerde dat het een lieve lust was. Met name wanneer 
zijn moeder even niet op lette bij de selectie,  was Pieter rap met het maken 
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van keuzes, zodat er nog al het één en ander verdween richting 
gemeentelijke stort. 

Na enkele dagen hard werken, waren al de 
zaken, voor de nieuwe woning overgebracht 
naar Balk. De "overbodige" rommel was 
keurig netjes door Pieter afgeleverd op het 
gemeentelijk milieueiland, alwaar hij de troep 
netjes in de diverse containers had gemikt. 
Blij en tevreden, dat de verhuizing zo vlot 
was verlopen, keerde Pieter huiswaarts.
Echter, de blijheid en tevredenheid was van 
korte duur, want reeds de volgende morgen 
hing z'n moeder aan de telefoon met de 
vraag of Pieter nog even haar 
sneeuwlaarsjes wilde brengen, die nog in de 
oude woning waren achtergebleven.  Het had 
die afgelopen nacht gesneeuwd en nu moest 
ze haar laarsjes hebben, want die liepen zo 

lekker en veilig in de sneeuw. Pieter verslikte 
zich haast bij het horen van de vraag en zijn 
anders zo gezonde gelaatskleur vertoonde 
plots sterke gelijkenis met de buiten liggende 
sneeuw, want hij realiseerde zich ogenblikkelijk, 
dat hij deze laarsjes de vorige dag naar de stort 
had gebracht. Over dit laatste hield hij zich 
tegenover zijn moeder echter wijselijk stil. Nog even probeerde Pieter de 
zaak te redden door te zeggen, dat het al oude laarsjes waren en dat 
moeder in het nieuwe huis ook beter nieuwe laarsjes kon kopen, doch 
moeder Trijntje was niet te vermurwen; zij moest dié laarsjes hebben en wel 
ónmiddellijk.

Pieter Roffel geniet hier 
volop van zijn biertje, 
maar vraag hem a.u.b. niet 
voor een verhuizing.

Foto: G. Stegenga
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En zo kon het gebeuren, dat Pieter andermaal naar het gemeentelijk 
milieueiland in Balk toog om zich daar bij de stortbaas te melden. Deze 
stortbaas, die toch echt wel wat gewend was,  reageerde aanvankelijk wel 
wat vreemd, toen Pieter vertelde, dat hij niet iets in de containers kwam 
storten, maar er iets uit wilde halen. Nadat hij de stortbaas enige uiteg had 
gegeven, mocht hij toch beginnen aan zijn zoektocht. Gelukkig herinnerde 
Pieter zich nog in welke opslagcontainer hij de laarsjes had gemikt en ook 
nog ongeveer in welke hoek van deze container. Met een enthousiasme, 
waaraan de straatkinderen uit de sloppenwijken van Sao Paulo een puntje 
konden zuigen, begon Pieter vervolgens te wroeten in de, met een laagje 



verse sneeuw bedekte, berg met afval. Alras haalde Pieter met een brede 
glimlach op zijn gezicht het linker laarsje boven uit de berg met rotzooi en 
na geruime tijd zoeken kwam ook het rechter laarsje boven water. 
Zielsgelukkig verliet Pieter hierop het gemeentelijk milieueiland om 
vervolgens de laarsjes bij z'n moeder af te leveren. Deze nam de laarsjes in 
ontvangst om ze vervolgens direct in het hok te zetten, want nodig waren ze 
op dat moment niet meer, daar de sneeuw inmiddels al was weggedooid.

Pieter en Klaske zijn ondertussen zelf verhuisd van Sloten naar het huis op 
het tuincentrum in Wijckel. Onbekend is of Pieter nu ook weer zelf aan het 
selecteren is geweest of dat hij dit heeft overgelaten aan derden.

JL

NIEUWE  LEZERS  “DE  STADSOMROEPER”  2002

Agema-Tijsseling B. -  Kleasterwei -  3 -  9172 GM -  FERWERT 
Bosma P. -  P. Coendershof -  16 -  8574 RA -  BAKHUIZEN 
Ekkel J.M. -  Voorstreek -  113 -  8556 XV -  SLOTEN 
Feenstra-Kolhoff A. -  Westersingel -  1 -  9251 HE -  BURGUM 
Groot, de A. -  B.H. Mulierstraat -  26 -  8556 AG -  SLOTEN 
Heinsius-Kuperus R. -  Tesselschadelaan -  21 -  1422 JA -  UITHOORN 
Hepkema-Kuperus W. -  107   12th Street -    RACINE W.I. 53403 - U.S.A 
Kolhoff G. -  Lijsterbeslaan -  29 -  7004 AE -  DOETINCHEM 
Kooistra J. -  Spanjaardsdijk -  14 -  8556 AJ -  SLOTEN 
Kuperus D. -  Penninghlaan -  18 -  2651 BL -  BERKEL EN RODENRIJS 
Lange, de - Mr. J.O. -  Oostduinlaan -  179 -  2596 JL -  DEN HAAG 
Melchers J. -  Josuagekeerstraat -  17 -  1561 VR -  KROMMENIE 
Mous S. -  Spanjaardsdijk -  22/A -  8556 AK -  SLOTEN 
Pool -  ds. M.J. -  Midlumerlaan -  68 -  8861 JP -  HARLINGEN 
Sanstra-Klijnstra L.H. -  Waterrad -  32 -  1613 CN -  GROOTEBROEK 
Schotanus A. -  Gaestdyk -  59 -  8522 MZ -  TJERKGAAST 
Sluis, van der I. -  Haus Montanara - EGGERBERG -
3939 WALLIS - DER SCHWEIZ 
Smits C. -  Warinenpoort -  62 -  3991 JZ -  HOUTEN 
Spigt / I. Bolt R. -  Wijckelerweg -  173 -  8556 XB -  SLOTEN 
Spoelstra-Pander J. -  Gaestdyk -  61/1 -  8522 MZ -  TJERKGAAST 
Tolsma-Haarsma G. -  Meerkoetenweg -  7 -  8218 NA -  LELYSTAD 
Vries, de A.J. -  Lindengracht -  6 -  8556 XX -  SLOTEN. 
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