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INHOUDSOPGAVE:

WAT ER NOG REST IN 2004…
Nog weinig dagen resten er ons in het jaar 2004. Veel
mensen maken aan het eind van het jaar de balans op;
zowel zakelijk als privé. Ook de gebeurtenissen die
internationaal en nationaal diepe indruk maakten, passeren
de revue bij velen nog een keer.
“De Stadsomroeper” doet dat op plaatselijk niveau. Zoals
elk jaar gebruikelijk, worden ook aan het eind van dit jaar de
mensen herdacht die we goed hebben gekend en ons door
de dood zijn ontvallen. Verdriet ging met hun verscheiden veelal gepaard.
Ook viel er genoeg vreugde te beleven in ons stadje Sloten want maar liefst
13 kinderen werd het roemruchte vestingstadje rijker en dat mag beslist
opzienbarend worden genoemd.
Omdat u waarschijnlijk nog niet bij alle ouders op kraamvisite bent geweest,
geven wij alle lezers de mogelijk om in dit laatste nummer van 2004 even
kennis te maken met de nieuw geborenen.
Dit blad sluit het jaar minder positief af want
redactielid Jaap Lubach, die sinds 1988 deel
uitmaakt van ons team, heeft enige tijd geleden te
kennen gegeven de werkzaamheden voor “De
Stadsomroeper” te willen beëindigen. Dat stoppen
is natuurlijk een gevoelig verlies. De redactie heeft
inmiddels tijdens de laatste redactievergadering
afscheid genomen van dit zeer gewaardeerde lid,
waarover u verder op in dit nummer kunt lezen.
Dit betekent tevens dat er naar versterking van de
redactie wordt gezocht om u als lezer over van Afscheid Jaap Lubach
alles en nog wat te kunnen blijven informeren want
het blijft elke keer natuurlijk weer een fikse klus om ons onvolprezen blad
kant en klaar bij u op de deurmat te laten vallen.
“Komt tijd, komt raad” zullen we maar zeggen. Eerst willen wij u veel
leesplezier toewensen met dit decembernummer en natuurlijk hopen we
ook dat u prettige kerstdagen zult beleven. Tenslotte wensen wij u ook nog
toe dat het jaar 2005 u veel voorspoed mag brengen.
Gerben Stegenga
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HJIR EN HJOED
Berne:
Sleat:

22 oktober
26 oktober
18 novimber

om utens:
Nij ynkommen:

Ferhuze
yn ‘e stêd:
Ôfreizge:

25 oktober

Eireen Ginger, df Pavlina Havliková
en Enrico Maria Snablilié
Sybren, sf Jeltsje Breimer en
Franke Bangma
Dirk-Arend, sf Tiny Alting en
Eric Wondergem
Piter, sf. Joke Aleida Pander en
en Johan Spoelstra

Antje Visser en
Jos Pape
Marijke de Vries

nei Breedstraat 165
nei Schoolstraat 167/C

Doutsje Risselada
en Willem Knot

nei Schoolstraat 167/B

Mevr. J. Verdonk
Fam. J. de Beijer
Fam. J. de Vries
Fam. J. Dijkstra-Kraak
Anita Swart

nei Boalsert
nei Huissen
nei Balk
nei Balk
nei Ljouwert

Sa lang troud:

29 okt.
20 nov.

35 jier
45 jier

fam. P. Tiemersma-v.d. Goot
fam. J. de Graaf-van Dijk

Sa lang troud:
(om utens)

15 nov.

50 jier

fam. H. Keuning-Visser (Balk)

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.
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PLANNEN VOOR WONINGBOUW IN SLOTEN
In juni 2003 hebben dhrn. J. Breimer en J.P. Cnossen een plan voor
woningbouw in Sloten gepresenteerd aan burg. W. Pitlo en wethouder
W. Sprik.
Het doel van deze Sleattemers met deze actie is dat er woningen in Sloten
beschikbaar komen voor met name jongeren die in Sloten willen blijven
wonen en passende woningen voor ouderen, zoals een seniorenflat. Zowel
qua huur- als koopwoning moet het betaalbaar zijn voor genoemde
categorieën. Gedacht wordt aan ca. 10 seniorenappartementen en ca. 50
eengezinswoningen aan de zuidwest kant van Sloten
Omdat er voor gesteld doel maar een gering aantal woningen per jaar nodig
is, dient het plan een lange looptijd te hebben. Hierbij wordt gedacht aan 8
tot 10 jaar, zodat er gemiddeld 5 à 6 woningen per jaar gebouwd kunnen
worden.
Omdat de gemeente al te kennen heeft gegeven dat er niet eerder dan in
2010 weer woningbouwcontingenten beschikbaar komen, denken de
plannenmakers dat voor het plan is uitgewerkt, het dan ook al 2008 is, en
indien er verdere vertraging optreedt het jaar 2010 al in zicht komt, alvorens
met de woningbouw kan worden gestart.
De plannenmakers verwachten niet dat het beschermd stadsgezicht van
Sloten gevaar loopt omdat het zicht op Sloten door de ligging van het plan
tussen de aanwezige industriële bebouwing en het open landschap volgens
hen een aanzienlijke verbetering oplevert.
Het plan biedt de mogelijkheid om het Fjildmanspaad om te leggen,
waardoor de aanwezige bedrijfsterreinen voor schepen bereikbaar worden
gemaakt. Aan de westelijke oever van het hiervoor te graven water kunnen
ligplaatsen voor de bewoners van het nieuwe plan worden gemaakt.
Woningbouwvereniging Zuidwest Friesland heeft in een brief laten weten
dat de uitgangspunten als betaalbare huur- en koopwoningen,
levensloopbestendig en doorstroming, goed inspelen op de huidige en
toekomstige ontwikkelingen. Zij wil dan ook zeker medewerking verlenen
aan de uitvoering van dit plan, indien ook de gemeente bereid is hieraan
medewerking te geven.
Plaatselijk Belang Sloten heeft in een brief van 8 juni jl. laten weten dat de
uitgangspunten van het woningbouwplan haar aanspreekt, maar dat ze juist
bezig is een toekomstvisie te realiseren, waarbij diverse aspecten aan de
inwoners zullen worden voorgelegd, met als één van de belangrijkste
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punten woninguitbreiding, de aan te wijzen locatie daarvoor en de kwaliteit
daarvan.
PB Sloten wenst ook andere locaties te onderzoeken, zoals b.v. die aan
het huidige ijsbaanterrein of tegenover de Spanjaardsdijk (tussen nr 23,
Janus Visser en nr. 24, Henk Baukema).
Dhrn. Breimer en Cnossen hebben op 13 juli jl. een brief aan de raad van
Gaasterlân-Sleat gestuurd met een toelichting op hun plannen en
uiteindelijk het verzoek om medewerking te verlenen aan de realisatie van
het voorgestelde plan.
De raad heeft in de openbare vergadering van 21 september jl. laten weten
dat er eerst een toekomstvisie voor Sloten moet komen, voordat de raad
een uitspraak zal doen over woningbouwplannen van de stad Sloten.
De FNP, VVD en PvdA toonden zich afgelopen tijd optimistisch over het
plan van dhrn. J. Breimer en J.P. Cnossen.
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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 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 uit 1927 van Geurt v.d. Brink uit Joure uit ons vorige nummer
van het bezoek van een aantal jongemannen aan Oranjewoud kwamen
twee reacties binnen.
Via Aly Feenstra-Kolhoff kwam er een reactie binnen van Betsje Feenstravan Dijk. Zij stelde vast dat: nr. 1 Fedde van Dijk, nr. 2 Luitzen Nijdam, nr. 3
Sietze Kraak en nr. 6 Anne Risselade zou moeten zijn.
Dhr. Hofman, inmiddels ook al weer 84 jaar oud, uit Zwolle somde de
volgende namen op: 1. Fedde van Dijk, 2. Luitzen Nijdam, 3. Sietze Kraak,
4. Hilbrand Gijsen, 5. Jan (fan Afke) Poepjes, 6. Anne Risselada, 7.
onbekend en 8. Onbekend
Dhr. Hofman was vroeger maat met Frans de Vreeze, die nu in Joure
woont. Als kind zong dhr. Hofman vroeger heet versje:
“Er woonde eens een blinde man in Sloten aan de streek
Die gooide haar pruis op dak, de hele buurt die was van streek
Haar pruis op dak, haar pruis op dak
En poelie kwam in de bak.”
Is er nog iemand die dit versje ook kent en wellicht nog vollediger? Dat is
wat dhr. W.B. Hofman graag wil weten.
Ook schreef hij ons dat: “Mevr. Antje van der Bijl-Hofman, dochter van
Tjeerd Pekes Hofman van de zgn. vroegere Hofmanspôle zondag 3 oktober
jl. 98 jaar oud/jong is geworden. Zij vierde haar verjaardag te midden van
haar vrienden / familieleden van haar overleden man’s kant /
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medebewoners van verzorgingshuis “Suderrige” en mij en mijn vrouw als
enige overlevende Hofman uit Sloten.
Ik lees “De Stadsomroeper” met belangstelling maar besef dat er van mijn
generatie, geboren in 1920, weinigen overgebleven zijn.
Ik hoop uw blad nog vele jaren te mogen lezen, al sta ik al
aardig “op ‘e ein fan ‘e ikker”. Het ga u allen goed daar in
Sloten.”

KERSTZANG BUITEN
Ook dit jaar is het de bedoeling (ijs en weder dienende) om op eerste
kerstdag van 07.00 uur tot 08.00 uur (evenals in Wijckel) op straat met een
zo groot mogelijke groep, kerstliederen ten gehore te brengen. Leden van
de muziekvereniging en zoveel mogelijk zangers komen uiterlijk 07.00 uur
bijeen in de voormalige Geref. Kerk als startpunt. Komt u ook? Wij rekenen
op u. U kunt zich opgeven bij Pier Krol in de Dubbelstraat 191.

KERSTCONCERTEN
Op zaterdag 18 december as. zal het Kritekoar een kerstconcert geven,
terwijl de Tsjerkesjongers, samen met muziekkorps Melodia uit Wijckel,
dat zullen doen op zondag 19 december as.
Beide kerstconcerten worden ten gehore gebracht in de Protestantse
Kerk in Sloten, aanvangstijd 20.00 uur.
U komt toch ook?

ZANGDIENSTEN IN SLOTEN
23 januari + 27 februari
28 maart (Tweede Paasdag)

: 19.30 uur.
: 09.30 uur.

in de Protestantse Kerk in Sloten.
Voorganger is ds. Kl. van Marrum.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen.
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NIEUWE FOTO PAKE’S SLEATTEMER FERLINE

Van Kees Smits uit Houten ontvingen we de nieuwe foto uit Pake’s Ferline.
Hij schrijft ons: “Bijgaande foto toont aan dat in Sloten “Samen op Weg” al
in 1947 daadwerkelijk bestond. We zien namelijk een gezamenlijk optreden
van de muziekverenigingen De Bazuin en Crescendo tijdens een feest in
Sloten. De foto is genomen voor de destijds bestaande woning van de
directeur van de Zuivelfabriek.
Gaarne uw reactie aan onze redactie. Telefonisch kan dat bij Gerben
Stegenga (telef.: 0514-531432). Ook kunt u ons e-mailen
(destadsomroeper@freemail.nl) 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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DE SLEATTEMER PADEN FAN IT FERLINE (7)
Dan kwamen daar aan
dezelfde
kant
de
timmerwerkplaats en het
woonhuis
van
Sjirk
Straatsma. Daarachter is
later de thans nog
bestaande lytse brêge of
platte brug gebouwd.
Tussen Boomsma en
Straatsma, zo in de
richting van het Bolwerk,
was een geëigende plaats waar wij ons knikkerspel bedreven. Terug naar
de smederij van Boomsma. Daar tegenover, op de hoek van de steeg, heeft
in mijn herinnering nog ene Bokma gewoond, de schoonvader van
Boomsma. Een in mijn ogen toen al oude man met een grote snor. Later
woonde daar de weduwe Hakse. Op de andere hoek woonde Klaas
Delfsma, die daar een manufacturenwinkel had. Of met dat beroep volledig
in het levensonderhoud kon worden voorzien, is mij niet bekend. Deze
familie Delfsma verhuisde later naar Surhuisterveen. Een dochter van
Delfsma trouwde met ene Marten Zandstra en bleef in dit huis wonen. Ging
je de steeg in, dan kreeg je achter het huis van Bokma, oude Agatha, een
alleenwonende vrouw. Haar gezichtsvermogen was slecht. Alles was er
even zwart, zelfs de pepermuntjes, die ze wel eens gaf. Dan kreeg je op de
hoek de woning waar Hantje Visser woonde. Aan het eind van de jaren
1800 heeft daar nog de fam. Namle en Trijntje Otter gewoond.
Dan kreeg je in de steeg de bewaarschool, zoals wij die noemden. Daar
zwaaide Wieke van der Goot jarenlang de scepter. Op latere leeftijd is zij,
naar ik meen, nog naar Amerika geëmigreerd. Ik weet me niet meer te
herinneren wie daar toen de tweede kracht was. Het staat me bij van Kee
Verbeek, maar het kan net zo goed iemand anders zijn geweest.
Terug naar de hoofdstraat. Naast Klaas Delfsma op de hoek van het
Bolwerk woonde, als ik het goede heb, ene Steensma. In de oorlog moest
al het koperwerk worden ingeleverd. Bij Steensma kwam er een handkar
vol uit zijn huis. Later woonde hier Ferdinand Deinum en weer later Jan
Deinum.
(Wordt vervolgd.)
Piet Y. Meinema, Jan van Scorelpark 11, 1871 EV Schoorl
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SLEATTEMER IJSCLUB “EENDRACHT”
BESTAAT MAAR LIEFST 140 JAAR
Al in 1864 was Sloten een ijsclub rijk en nog steeds bestaat “Eendracht”,
die onlangs weer haar jaarvergadering hield. De oudste vereniging die
Sloten rijk is, maar ook de meest weergevoelige want waar het ijs voor
goed verdwijnt daar verliest zelfs onze ijsclub haar bestaansrecht.
Festiviteiten zullen er, naar ons bekend is, niet worden gehouden maar
wellicht zit er een jubileumhardrijderij in, als het water zich weer eens in
hard bevroren toestand presenteert.
De oudste notulen die de ijsclubhistorie weergeeft, zijn die uit 1869 en die
willen wij u beslist niet onthouden.
“Vergadering voor Leden gehouden op Donderdag den 29e November
1869 ten huize van den Logementhouder J. A. de Jong te Sloten ‘s avonds
7 uur.
De vergadering wordt door den Secretaris geopend, daar er nog geen
Voorzitter voor den Weledel Zeer Gel. Heer Dr. J.J. Rutgers welke deze
Stad, met zijn huisgezin verlaten had, gekozen was.
Tegenwoordig waren er volgens de presentielijst 12 leden te weten:
J. Meijeringh – H. de Wolff – A.P. Tromp – J.U. Haagsma – P.S. Klijnstra –
D.G. v.d. Wal – J.A. de Jong – Joh. G. Visser – J.W. de Jong – J. Turkstra
– Bartlomeus Bijvoets en H.U. Haagsma.
I. Als nieuwe leden tot deze vergadering zijn toegetreden den Heer
W.G.U. Andreae – Dr. J. Buwalda – Dr. H. Feenstra – P.J. van Sluis –
Sjoerd Bouma – B. Bijvoets en W.H. Bakker; terwijl er tien leden zijn die
bedankt hebben als Baron van Welderen Rengers, dr. J.J. Rutgers –
S.H. de Lange – U. de Ree – J.E. de Jong – Mej. L. Veltman – G. van
Dijk – Johan de Jong – E. ter Woude en H.M. v.d. Herk – zoodat de
vergadering met drie leden verminderd is en thans bestaat uit 78 leden.
II. Door de Penningmeester wordt verslag gedaan van zijne gehoudene
administratie en daarna de rekening ter vergelijking met de kwitanties in
handen eener Commissie gesteld. Die Commissie bestaande uit de
Heeren Dr. J. Buwalda en P.S. Klijnstra rapporteert, na onderzoek dat
zij alles in order heeft bevonden en wordt, mits dien de Penningmeester,
uit naam der vergadering bedankt voor zijns gehouden beheer.
III. Aan de order is de benoeming van twee bestuursleden in plaats van de
Heeren Dr. J.J. Rutgers welke als Voorzitter vertrokken is en den Heer
S.S. Boersma welke aftreden moet. Daarma wordt eerst overgegaan tot
het stemmen van een bestuurslid als Voorzitter waardoor, met groote
meerderheid van stemmen, benoemd werd den Weledele Achtbare
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Heer W.G. Andreae, Burgemeester der Stad Sloten en tot bestuurslid
den Weledel Zeer Gel. Heer Dr. J. Buwalda mede te Sloten gevestigd.
IV. Met algemeene stemmen wordt besloten de eerste hardrijderij in den
aanstanden winter weer en ijs dienende te doen plaats vinden hebben
door mannen (en de prijzen en premiën aan het bestuur over te laten.
V. Art. 14. te wijzigen door in plaats zooals er staat de bijeenroeping der
Leden geschied, door aan ieder der Leden mondeling kennis te geven –
in het vervolg de bijeenroeping te doen plaats vinden door eene
advertentie in de Leeuwarder Courant en ten overvloede te Sloten te
laten omtrommen.
VI. Door den Heer
Bijvoets
wordt
voorgesteld
om
indien er sterk ijs
mogte komen om
later eene hardrijderij met paard
en slede te doen
plaats
hebben
wordt
zulks
in
rondvraag gebragt
en besloten om
indien zulks het
geval mogte zijn en de kas het zoude toelaten het bestuur daarover
zoude beslissen of zulks wenschelijk was. Niets meer ter behandeling
zijnde wordt de vergadering door den Secretaris gesloten.
Vergadering van bestuursleden op Donderdag den 10e Februarij 1870 des
avonds 7 uur bij W.B. de Jong te Sloten.
De vorige vergadering van den 24e Januarij 1869, gehouden bij W.D. de
Jong worden goedgekeurd en gearresteerd.
I. Wordt besloten om K. Ritzema te benoemen om het opzigt te houden
over de manschappen die de baan voor de hardrijderij in order zullen
maken en wel dezelve gereed moet zijn tegen Zaterdagavond etc., het
aantal arbeiders daar toe te bezigen, het aantal van 10 personen niet te
boven gaande.
II. Indien het gebeuren kan eene tent voor die dag voor het bestuur te
huren en wel van Balk.
III. De hardrijderij te doen plaats hebben weer en ijs dienende op Maandag
den 14e Februarij.
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IV. Eene advertentie te doen plaatsen in de Leeuwrder Courant van Zondag
a.s. en wel het volgende:
Sloten
IJsclub Eendragt
Hardrijderij door Mannen op Maandag den 14e Februarij 1870
Prijs f. 60,00
Premie f. 20,00
3e rijder f. 5,00
4e rijder f. 5,00
Aangifte bij den Logementhouder Sjoerd Bouma op den dag der
rijderij des morgens acht uur. Brieven franco. Inleggeld 50 Cents.
Aanvang der rijderij tien uur.
Vervolgens zal het zelve rondgetromd worden in de navolgende Gemeente
als: Sneek – Balk – Bolsward – Lemmer – Joure en Heerenveen, terwijl er
aanplakbilletten zullen rondgezonden worden aan de kasteleins Hoekstra te
Nieuwe Zijl – Foppe van der Werf en Johs. E. Wolta te Abbegaster Ketting.
V. Art. 10 en 11 zal ten strenste gehandhaafd worden en zal morgen door
den omroeper Marten Visser te Sloten omgetromd worden het
navolgende: “Alle personen ingezeten der Stad Sloten en geen leden
zijnde zullen niet op de baan toegelaten worden. Zij kunnen thans
echter nog lid worden en is de gelegenheid daartoe opengesteld tot
Zaterdagavond den 12e dezer bij den Secretaris.”
VI. Niets meer ter behandeling zijnde wordt de vergadering verdaagd tot
Zondagavond 7 uur bij Bonifacius Bijvoets te Sloten.”

Bestuur ijsclub “Eendracht” in 1912
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1929 - - - -Jubileum - - - - 2004
75 jaar Begrafenis- en crematievereniging
“De Laatste Eer”
Op de eerstvolgende ledenvergadering in 2005 willen we stil staan
bij het feit, dat er in Sloten, 75 jaar geleden, een algemene
begrafenisvereniging werd opgericht. Naderhand werd er ook nog
een katholieke begrafenisvereniging opgericht. In 1982 werd
besloten om deze beide verenigingen samen te voegen.
De jubileumvergadering zal gehouden worden
op: - - - DONDERDAG 3 FEBRUARI 2005 - - in: - - - Taveerne ’t Bolwerk, ’s avonds 20.00 uur - - en het bestuur nodigt hierbij alle leden van harte uit om deze
“speciale” vergadering bij te wonen. Noteert u alvast deze datum in
uw nieuwe agenda??
Verder delen wij u nog mee, dat er vorig jaar op de ledenvergadering
een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden, ivm. het overlijden van
onze toenmalige voorzitter de heer G. Swart.
Het huidige bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter:
dhr. Theunis van der Sluis, Bolwerk ZZ. 41
Secretaris:
mw. Klaartje Lubach-van der Wal, Wijckelerweg 169
Penningmeester: dhr. Julius Lolkema, Spanjaardsdijk 20
Bode:
dhr. Jan Klijnsma, Burg. G.Haitsma Mulierstraat 39
Bestuurslid:
mw. Feikje Brouwer-Seffinga, Achterom 100.
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BESPARING OP DE AFVALSTOFFENHEFFING
Burgers van de Gemeente Gaasterlân-Sleat.
De medewerkers van de vuilniswagen constateren regelmatig dat in de
afvalcontainers afval zit wat er niet in mag zitten. Bijvoorbeeld groen afval in
de grijze container en omgekeerd. In oktober is grijs afval van enkele
straten in Balk en Bakhuizen apart ingezameld in big-bags. Dit afval is
vervolgens uitgesorteerd. Er is gekeken of in het grijze afval ook afval zit
wat er niet in thuis hoort of ook anders ingezameld kan worden. In grote
lijnen zijn we niet ontevreden, de burgers in onze gemeente houden zich
redelijk aan het scheiden van het afval in de grijze containers. Enkele zaken
zijn echter wel voor verbetering vatbaar, zoals:
GFT (tuinafval, schillen etc.) in de grijze container. Dit afval hoort niet in de
grijze container. De stortkosten voor grijsafval zijn Euro 169,- per ton. De
stortkosten voor GFT (Groente-Fruit-Tuinafval) zijn Euro 100,- per ton.
Gemiddeld zat er in de grijze containers 9,45% GFT-afval. Voor het jaar
2004 schatten wij dat we 2.250 ton grijs afval inzamelen als hier gemiddeld
9,45% GFT inzit dan is dat op jaarbasis ongeveer 212,5 ton. Dit totaal maal
Euro 169,-- per ton aan stortkosten is Euro 35.912,50,-. Als dit afval in de
GFT container was gekomen waren de stortkosten 212,5 ton maal
Euro 100,- is totaal Euro 21.250,-.
Met andere woorden voor hetzelfde gemak had de gemeenschap minder
stortkosten hoeven te betalen en wel 35.912,50,- minus 21.250,- is totaal
Euro 14.662,50. Dit scheelt per woning al Euro 3,50. Verder zat er in de
grijze container nog 2,62% grof tuinafval (takken) en 2,18% organisch
materiaal (zand en grond). Met andere woorden totaal zat er 14,25% in de
grijze container wat er niet in thuis hoort.
Verder was het opvallend dat er nog veel papier en karton in de grijze
container zat, ongeveer 17,85%. Papier en karton wordt door een aantal
verenigingen ingezameld en kan goed gerecycled worden en daarom is het
jammer dat dit in de grijze container gedumpt wordt. Op jaarbasis zou dit
ongeveer 400 ton minder stortkosten opleveren wat een totaalbedrag van
Euro 67.600,- oplevert.
Ook zat er teveel textiel 5,54%, en glas 4%, in de grijze container. In de
Gemeente Gaasterlân-Sleat staan glasbakken en het textiel, ook vodden,
worden door verschillende instanties ingezameld.
In de grijze container zat gemiddeld 6,5% aan metalen. Metaal, blik, koper,
zink etc. maar ook textiel kan gratis ingeleverd worden bij het
Kringloopstation van Eigen Haard 11 te Balk.
Ook zaten er afvalstoffen in de grijze container die er niet in mogen, zoals
Klein Gevaarlijk Afval 0,97% en hout 7,35%.
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De stortkosten van afvalstoffen is de grootste post die er jaarlijks voor zorgt
dat de aanslag voor afvalstoffenheffing omhoog gaat. Totaal zat er dus in
de grijze container 56,42% afval wat er niet in thuis hoort en wat ook anders
ingezameld kan worden. Daarom moet er naar gestreefd worden dit
percentage drastisch terug te brengen. In de grijze container mag het
volgende afval: plastic folie, plastic flessen, hard plastic, melk en
drinkkartons, cellulose (luiers), leer en rubber en overig verpakkingsmateriaal.
Op jaarbasis zal dit enkele tienduizenden euro’s aan stortkosten opbrengen
waardoor de Gemeente Gaasterlân-Sleat de afvalstoffenheffing niet of
nauwelijks behoeft te verhogen.
Ook voor 2005 zullen medewerkers van de afvalinzameling het afval in de
containers controleren en indien noodzakelijk burgers er op attenderen dat
er verkeerd afval in de container zit.
Indien wij er voor zorgen dat het afval in de juiste containers komt en het
overige afval op de juiste wijze wordt ingezameld, kunnen we het milieu en
de portemonnee sparen.
Gemeente Gaasterlân-Sleat, K. Knobbe

Tijdens het lezen van de Stadsomroeper komen bij mij allerhande
jeugdherinneringen naar boven.
Gerben Groenhof z’n “bûthûs” was vlak naast ons huis (timmerbedrijf
Straatsma). Wat hebben we er vaak naar de kalfjes mogen kijken en
buurman Groenhof mogen helpen met het drukken van de handkar met
melkbussen. Maar het allermooiste was een ritje op de hoge
paardenrug. Wat was hij een lieve man, een echte kindervriend.
Het wekken van de brandweerlieden riep herinneringen op aan een
angstige nacht, de Sinterklaasnacht nog wel. In het pikkedonker werd er
aan de voordeur gebeld en geroepen: “De boerderij van Ruurd Visser
staat in brand.” Ik weet nog goed, dat mijn vader riep: ”En de minsken en
al dy bern?” “Dy binne der út”, was het antwoord. Het verhaal ging, dat
de kinderen er in nachtkleren uitvluchtten, maar wel de
Sinterklaascadeautjes bij de kachel meenamen naar de appelhof.
Annie Nijholt-Straatsma
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TOEN KLEINE LUB NOCH LUPPIE WAS…
“MASTER” YTSMA
In Sloten mocht ik tot eind maart 1948 de lagere school, de School met de
Bijbel, bezoeken. Na de kleuterschool, toen nog gehuisvest in “De Poarte”,
waar heden ten dage het cultureel leven van Sleat plaats vindt, naar de
lagere school.
De eerste drie jaren en klassen bij juffrouw Toren, waarvan of beter gezegd
waarover ik me nog vaag een ‘gedichtje’ herinner:
Juffrouw Toren,
met haar lange oren,
met haar lange neus,
Juffrouw Toren was een reus!
De tijd zelf vloog om, het was namelijk oorlogstijd en er viel, vooral eind
1944 en begin 1945, nog wel eens een schooldag uit. Meestal was de
reden, dat er geen brandstof voor de kachels was. Andere redenen kan ik
me niet herinneren.
Maar in september 1945 komt er een nieuwe meester, “master” Douwe
Ytsma. Hij kwam uit Bergum en viel op door zijn lengte. Zwaar was hij niet,
integendeel, een lange en magere man. Sloten is nooit groot geweest, maar
“master” Ytsma kreeg het wel heel gemakkelijk, want hij mocht wonen in
een huisje aan de Wijckelerweg, tegenover de school. “Master” Ytsma was
Nederlands Hervormd en kreeg een goed contact met mijn ouders. Achteraf
kan ik me niet voorstellen, dat dit door mijn grootse schoolprestaties is
gekomen, want die zagen er beslist anders uit en ook mijn activiteiten
waren nu niet direct “master” Ytsma vriendelijk.
Wat hij wel voor elkaar kreeg was, dat ik een betere kijk op mijn postzegels
kreeg. Via een evacué was ik aan het verzamelen van postzegels geslagen.
Een doos vol oude ‘Indische zegels’ was de start van een langdurige (en
nog altijd beoefende) hobby. “Master” Ytsma, we zeiden ook wel "lange
Douwe", wilde met me ruilen. Als hij de koningin, de 12 ½ cent van mij
kreeg, dan mocht ik 25 andere zegels uitzoeken! Dat was apart en ik kwam
tot de ontdekking, dat op die 12 ½ cent een foutje stond. Er stond geen cent
maar gent. Die ‘foute’ zegel is meer waard dus de ‘ruil’ ging uiteindelijk niet
door.
Hoe ik daar achter kwam? Wel ik vroeg aan dokter Hattink, waarom
“master” speciaal die zegel wilde hebben. Onze huisdokter kwam in die
dagen regelmatig bij ons thuis want mijn moeder was namelijk vaak heel
lang ziek. Hij heeft mij uitgelegd waarom ‘foutjes’, door de zeldzaamheid; op
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ieder vel van 100 is er één fout, zoveel meer waard zijn.
Dokter Hattink, ja die uit Wijckel, had mij niet alleen op de wereld geholpen,
maar gaf mij later ook nog eens de Olympiade
zegels van 1928. Een serie die ik nog heb. Je
kunt wel zeggen, dat “master” Ytsma en dokter
Hattink mij tot het permanent verzamelen van
postzegels hebben gebracht.
“Master” Ytsma was veel strenger dan juffrouw
Toren, gaf veel strafwerk en we moesten nog
wel eens nablijven. Daar deden we als
leerlingen helemaal niet moeilijk over, maar
onverdiende straf pikten we niet.
Rekenen was niet mijn zwakste schoolvak,
maar
mijn
achterbuurman,
later
als
kantoorhouder werkzaam bij de PTT, had daar
veel meer moeite mee. Vraagt eerst of hij de
antwoorden van de sommen kan krijgen en
Dr. Hattink
schrijft later, bij mijn hardnekkig weigeren, door
Foto: archief G. Jongsma langs mijn nek te kijken, de antwoorden over.
Na mijn ietwat overtrokken reactie richting
achterbuurman van: "Sodemieter op!", gaat “master” Ytsma zich ermee
bemoeien en vraagt: "Luppie, wat deed je?"
Het antwoord van mij was: “Mijn achterbuurman is volgens mij de ‘dader’”
en ik hulde mij dan ook in een hardnekkig stilzwijgen.
“master” Ytsma wordt kwaad, haalt me hardhandig uit de bank en zet me op
de middenrij en helemaal vooraan. Straft mij door me 100 strafregels te
laten schrijven met als tekst: "Ik mag niet praten tijdens de les."
“Master” Ytsma had mijn eergevoel behoorlijk geraakt en ik ging met de
armen over elkaar zitten. Ik was niet van plan die 100 strafregels te gaan
schrijven.
Stilaan, het duurde die middag extra lang, wordt het kwart over vier en dan
mochten we naar huis. Gelukkig, denk ik, dan kan ik weg.
“Master” Ytsma kon op dat moment wel de juiste gedachten bij mij lezen,
want hij zegt om 10 over vier: "Luppie, jij blijft na, want je hebt de strafregels
nog niet af." Om kwart over vier gaat de bel en de meesten, behalve nog
een paar ‘achterblijvers’ om welke redenen dan ook, gaan huiswaarts of
gaan knikkeren op het schoolplein. Ondertussen had ik mijn plan al
getrokken. Als “master” Ytsma precies aan de andere kant is, het verst bij
de deur vandaan, dan ga ik er vandoor.
Zo gedacht en ook gedaan, maar daarbij de snelheid van de “master”
schromelijk onderschat. Hij komt snel dichterbij, maar gelukkig kan hij
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moeilijk om de laatste bank komen en ……”master” Ytsma valt languit.
Opgelucht loop ik snel naar huis, krijg thuis een stukje "kjellepoot" en ga
met mijn kameraadjes spelen.
Bij het eten en ook daarna vertel ik niets van de ‘gevallen’ “master”, maar ik
luister zeer attent of er niet iemand aan de voordeur staat te bellen. Dat
gebeurt niet. De volgende ochtend, het is woensdag, weer naar school en
daar zag ik beslist tegenop. Ik had slecht geslapen en doorleefde allerlei
scenario's.
Het wordt schooltijd en ik was de allerlaatste die het lokaal binnenstapte.
“Master” Ytsma liet me weer vooraan in het midden zitten en zei enkel: "Jij
hebt je strafwerk nog niet af en nu maak je 1.000 regels met dezelfde tekst
als gisteren". Tot twaalf uur heb ik ‘niets’ zitten doen en daarna mocht ik
gewoon weer naar huis. Thuis heb ik alles opgebiecht, want ik bleef
vasthouden aan het idee, dat ik volkomen onschuldig was. Heit dacht daar
iets anders over en na overleg met mem is heit naar “master” Ytsma
gegaan. De “master” en heit komen tot een compromis, wat inhoudt, dat ik
mijn excuses moet maken voor het open doen van mijn mond en het
weglopen, waarbij “master” Ytsma ten val was gekomen. De 1.000
strafregels worden omgezet in 100 en die mag ik thuis schrijven. Had ik nog
een keus, nee toch?
Op 20 maart 1948 zat ik voor het laatst in de klas bij “master” Ytsma, we
hadden die dag Friese les en daar heb ik, we zouden de volgende dag naar
Beekbergen verhuizen, niet aan meegedaan.
Waarom niet? Wat heb je nu aan de Friese taal in Gelderland!

Lub Wiarda

Ook op ons nieuwe adres Ter Huivra 32, 8501 GZ Joure willen we graag “De
Stadsomroeper” ontvangen ook al zijn de meeste namen ons onbekend..
We lezen het blad met veel plezier, van voor naar achter en van achter naar
voor. De plezierige schrijfstijl van o.a. “Door het sleutelgat gehoord” en dan de
gedichten van Jan Folmer; het zijn juweeltjes.
We hopen nog jaren van “De Stadsomroeper“ te genieten en wensen jullie
daarbij veel succes toe.
Alvast een goede jaarwisseling toegewenst.
Sonja Huitema-Visser, Joure
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MEMENTO MORI 2004
Ook het afgelopen jaar waren er in onze gemeenschap mensen die
met moeite, pijn en verdriet werden geconfronteerd, omdat geliefden,
van wie ze hielden, na een langdurig lijden of heel plotseling, ons
ontvielen. Omdat zij allen hun eigen plekje in ons stadje en in ons
hart innamen, een ieder op zijn of haar eigen wijze, willen wij hen in dit nummer van "De Stadsomroeper" gedenken.
Op 13 februari 2004 komt aan het leven van Uilkje Smit-Poepjes, De
Ielânen, Sneek, oud 85 jaar, sinds 29 november 1981 weduwe van Gerrit
Smit, een einde.
Uilkje Smit-Poepjes werd geboren op 24 juli 1918 als oudste van een gezin
van 10 kinderen. Ze was één van een tweeling. Een groot gezin in die tijd
betekende geen gemakkelijke omstandigheden in een zeer armoedige tijd.
Toen ze in de 20 was is ze naar Noord-Holland getrokken om daar te gaan
werken en een toekomst op te bouwen.
Op 3 november 1955 trouwde ze met Gerrit Smit. Uit dit huwelijk werd
dochter, Dorothée geboren. Na het overlijden van haar man op
29 november 1981, is Uilkje Smit in 1983 weer in Sloten aan de Lindegracht
gaan wonen. Terug naar haar roots, terug naar de plaats waar ze vroeger
als kind had gespeeld en waar veel herinneringen waren achtergebleven.
Doordat haar gezondheid het steeds meer liet afweten, kwam ze in het jaar
2000 in “De Ielânen” terecht waar ze op 13 februari van dit jaar, 85 jaar oud,
het tijdelijke met het eeuwige verwisselde.
“Here, Gij doorgrondt en kent mij”, stond boven haar rouwbrief. Uilkje SmitPoepjes. Ze geloofde wat psalm 139 zegt dat als ze ontwaakte, ze nog
steeds bij haar Heer zou zijn.
De afscheidsdienst werd op 18 februari in “Het Baken” in Lemmer
gehouden waarna haar lichaam op de begraafplaats Duinhof in IJmuiden
een laatste rustplaats vond.
Op 18 februari 2004 komt er een einde aan het leven van Ymkje HornstraHomma, M. van Coehoornstraat 1, 73 jaar oud, sinds 2 maart 2003 weduwe
van Haije Hornstra.
Ymie Homma werd op 25 augustus 1930 geboren. Later leerde ze Haije
Hornstra kennen en met hem trouwde ze in mei 1950. In maart van
datzelfde jaar kreeg Haije Hornstra werk bij de melkfabriek in Sloten.
Eerst kregen ze hun domicilie op de Heerenhoogweg in Wijckel en later
kwamen ze in Sloten op de Heerenwal (huis fam. Marten Brouwer) wonen.
Midden jaren 50 betrokken Haije en Ymie een woning aan de
Spanjaardsdijk, als eerste bewoners van de nieuwe woningen die hier
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gebouwd werden. Hier groeiden hun kinderen Ellie, Fokje, Dinie, Geertje,
Jeltje en Kees op. Later zou hun straatnaam wijzigen in de Menno van
Coehoornstraat, waar ze hun voordeur hadden.
Ymie was een vrouw die weinig stil zat. Werken zat haar in het bloed en ze
hield niet eerder op dan het werk gedaan was. Toch was ze zeer gastvrij en
uiterst betrokken bij alles wat er in Sloten gebeurde. Ze was ook een vrouw
met een duidelijke mening en die stak ze niet onder stoelen of banken.
Ze kon ook genieten, samen met Haije, toen die in 1982 met de VUT ging.
Samen fietsen, uit autorijden en ook klaverjassen deden ze erg graag.
De laatste jaren van Haije Hornstra werden gekenmerkt door ziekte maar
Ymie bleef aan zijn zijde en stond in deze moeilijke tijd altijd klaar voor haar
man, die op 2 maart 2003 overleed.
Ook Ymie kwakkelde al enige jaren met haar gezondheid maar haar
klachten werden door de medici niet altijd serieus genomen. Dat ervaarde
ze als zeer frustrerend en daar kon ze maar moeilijk mee leven.
Eind 2003 werd er een ernstige ziekte bij haar geconstateerd. De laatste
weken van haar leven bracht ze door in het Hospice in Leeuwarden, waar
haar kinderen haar steeds liefdevol bijstonden.
Ymie Hornstra blies op 18 februari 2004 de laatste adem uit.
De herdenkingsdienst werd in de SoW-kerk in Sloten gehouden op
maandag 23 februari, waarna haar lichaam te ruste werd gelegd op de
algemene begraafplaats in Sloten.
Op 2 maart 2004 overlijdt zeer plotseling Ynskje Leentjes-Korenstra,
Achterom 90, 66 jaar oud.
Ine Korenstra werd op 31 augustus 1937 in Oudemirdum geboren. Na de
lagere school werkte ze bij de boer en bij de bakker. Al jong leerde ze
Theunis Leentjes kennen en op 23 april 1959 trouwde ze met hem. Eerst
woonde het paar op Achterom 92 en sinds 1964 betrokken ze het door
Theunis zelf gebouwde huis op Achterom 90. Henk, Nellie en Bauke brachten
kindervreugd in het gezin Leentjes, dat in 1967 op zeer tragisch wijze een
dochtertje verloor. Een kind verliezen trekt diepe groeven in een
mensenleven.
Ine was de rots in de branding in het gezin Leentjes. Ze was iemand die
zichzelf op de achtergrond hield en altijd voor iedereen klaar stond. Ine wist
anderen veel te geven zonder te verlangen dat ze dat ook terugkreeg. Ze
was een belangstellende, hartelijke en warme vrouw.
Ze was een trouw en zeer meelevend lid van de SoW-gemeente in Sloten
en actief in de vrouwenvereniging.
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Graag mochten Theun en Ine de rommelmarkten wat afstruinen.
Gemakkelijk had ze het evenwel niet omdat ze aan reuma leed, maar over
de pijn die dat met zich meebracht hoorde je haar nooit.
Op 2 maart van dit jaar, de dag die een feestdag had moeten zijn i.v.m. de
verjaardag van zoon Bauke, werd Ine Leentjes op 66-jarige leeftijd heel
abrupt door haar Heiland geroepen.
Zij wist uit ervaring dat geloven haar tot grote steun kon zijn. Zij wist zich
geborgen bij haar Heer. Daar putte zij levenskracht uit en in dat vertrouwen
moet ze ook zijn gestorven.
De rouwplechtigheid vond plaats op zaterdag 6 maart 2004 in de SoW-kerk
in Sloten, waarna haar lichaam aan de aarde van het kerkhof in Wijckel
werd toevertrouwd.
Op 2 juni 2004 wordt het leven van Johannes Ottema, Buitenland 32,
82 jaar oud, afgebroken.
Johannes Ottema werd op 21 oktober 1921 in Nijemirdum geboren in een
gezin dat 8 kinderen telde.
Voor de oorlogsjaren was hij melkrijder en na de oorlog timmerman.
Johannes was socialist in hart en nieren. Hij sprak graag over zijn
ontmoetingen met ds. Buskes, bijgenaamd de rode dominee, die bij de
ouders van Ottema in Nijemirdum kwam logeren als ds. Buskes in
Nijemirdum moest preken.
Op 27 augustus 1963 trouwde Johannes met Makke Poepjes en kwam hij
in Sloten wonen. Ze kregen een dochter, Hilda. Johannes Ottema bleef een
echte Gaasterlander en vaak kwam je hem daar alleen of met Makke op die
fiets tegen.
Nadat hij tijdens het schaatsen zijn heup had gebroken, zat werken er voor
Johannes niet meer in. Hij deed thuis het huishoudelijk werk. Ottema was
een zachtaardig en zorgzaam mens, die graag even een praatje mocht
maken.
De laatste jaren teisterde een ernstige ziekte zijn lichaam. Klagen deed hij,
ondanks de pijn, evenwel nooit. Hij probeerde tot het laatst toe, wilskrachtig
als-ie was, zijn loopjes door Sloten te maken, al werd zijn gang steeds
moeizamer.
Op 2 juni van dit jaar overleed Johannes Ottema, 82 jaar oud, in het Antonius
Ziekenhuis in Sneek, na een huwelijk van 40 jaar met Makke.
“De Heare is myn hoeder”, stond als tekst boven zijn rouwbrief. Hij zal
ongetwijfeld de woorden van deze psalm, waarmee hij van jongs af aan was
opgegroeid, in zijn hart hebben bewaard. Daar moet hij zijn troost in hebben
gevonden.
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De rouwdienst werd op maandag 7 juni in “De Hoekstien” in Nijemirdum
gehouden. Zijn lichaam vond in de aarde van het kerkhof van die plaats zijn
laatste rustplaats. Terug naar Gaasterlands dreven.
Op 26 juli 2004 komt er een einde aan het leven van Marten Haga, Ruurd
Altastrjitte 8, 82 jaar oud.
Marten Haga werd op 20 september 1921 in Ruigahuizen geboren, in een
gezin dat nog 5 jongens telde en waarvan de moeder al op jonge leeftijd
overleed. Op 22-jarige leeftijd leerde hij Geeske Boomsma kennen, met wie
hij in 1947 in het huwelijk trad. Het echtpaar zag vijf kinderen groot worden:
Gosse, Cobi, Popke, Johannes en Betty.
Marten Haga was werkzaam in de agrarische sector en op
Veevoederfabriek in Sloten. Tuinieren deed hij graag in zijn vrije tijd en ook
mocht hij graag een sportwedstrijd op de zaterdagmiddag bijwonen
Maatschappelijk liet Haga zich ook niet onbetuigd, zo was hij o.a. voorzitter
van korfbalclub D.T.G. uit Wijckel. Ook voor de Hervormde -, en later SoWgemeente in Sloten stak hij zijn handen uit de mouwen, door als ouderling
en diaken de kerk te dienen. Haga was een zeer betrokken lid en uiterst
trouw kerkganger. Hij was een kleine herder in dienst van “syn Grutte
Baas”, zoals hij de Almachtige pleegde te noemen.
De laatste jaren namen zijn krachten steeds meer af en werd zijn vaste tred
steeds wankeler. Er volgde nog een verhuizing van de B.H. Mulierstraat
naar de Ruurd Altastrjitte. De liefdevolle zorg van zijn vrouw maakten de
laatste jaren draaglijk. Toch moest hij nog een korte tijd in de Flecke in
Joure worden verpleegd. Hier overleed Marten Haga, vertrouwende op zijn
Heer, op 26 juli 2004, 82 jaar oud.
Op vrijdag 30 juli werd de afscheidsdienst in de Prot. Kerk in Sloten
gehouden. Zijn lichaam vond een laatste rustplaats naast deze kerk die zo’n
belangrijke rol in het leven van Marten Haga had gespeeld.
Verder ontvielen ons nog:
29 januari
5 maart
1 juli
20 juli
1 september
18 september

Aaltje Dijkstra-Schilstra, Sneek, 79 jaar, geboren in Sloten
op 5 juli 1924
Marie (Rie) Nusselder-de Jong, Badhoevedorp, 83 jaar.
Willemke van der Goot-Koopmans, Sneek, 82 jaar.
Johan Reitsma, Tjerkgaast, 81 jaar.
Hijlkje Koopmans-de Boer, Grou,
82 jaar (voorheen Tjerkgaast).
Trijntje Tijsseling-Poepjes, Harlingen
(geboren in Sloten op 20 maart 1919).
G. St.
"De Stadsomroeper", december 2004

23

KYKJES ÚT IT SLEATTEMER FERLINE
Fan Tilly Loonstra-Groenhof út
‘e Lemmer krigen we in tal
âlde printen, dêr’t de redaksje
fansels tige bliid mei is. We
wolle dy moaie bylden fansels
net foar ússels hâlde en jimme
toane hoe’t it eartiids wie yn
Sleat mei lju dy’t destiids tige
fertroud wiene yn ús stedsbyld.
Foto 1 (lofts):
Myn heit, Gerben Groenhof,
stiet op bygeande foto mei
in ko op 'e Lemsterpoarte
mar ik wit net yn hokfoar jier
dizze print makke is. De
beammen by de mole kin ‘k
my net herinnerje. Heit
moat, sjoen de foto, noch

aardich jong west hawwe. Binne der faaks
noch lju dy't witte wannear't dizze foto
makke is?
Foto 2 (rjochts):
De oare foto is fan âlde pake Sietse van
der Zee by syn kninen. Hy wenne hjir
neffens my al op 't Bolwurk, skean njonken
ús. Hy wie in bernefreon. Ik wit noch dat
wy altyd in dropke fan him krigen út in
roltsje.
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REACTIE OP OUDE SLEATTEMER FOTO’S
In de "De Stadsomroeper" van juni 2004 stond onder de rubriek
“VRAGEN OP OUDE SLEATTEMER FOTO’S” een foto (nr. 4) met als
bijschrift: “Linksachter turfschipper Pieter Pander en daarvoor z’n oudste
zoon Hendrik, poserend met rechts twee kopers voor de fotograaf. De turf
werd gekocht in Drenthe. Waar in Sloten werd deze foto genomen en wie
zijn de kinderen midden op het schip?”
Op deze foto reageerde de op de foto afgebeelde Henk Pander,
Breedstraat 164 in Sloten:
“Helaas hebben we de betreffende Stadsomroeper niet onder ogen
gekregen, vanwege het feit dat we ’s zomers niet vaak thuis zijn. De in dat
nummer van dit blad afgedrukte foto komt uit ons album en is enkele jaren
geleden naar de Leeuwarden Courant gestuurd in verband met de toen
wekelijkse fotoserie over oude en ook verdwenen beroepen, waartoe ook
het beroep van turfschipper behoorde.
Later werd ons gevraagd of de foto in het Rijksarchief mocht worden
opgenomen en zodoende is deze prent later ook op internet verschenen.
Om alle gissingen omtrent W. de Vries of A. Verhoeff even recht te breien,
noem ik hier de namen van de personen die zijn afgebeeld. De man
linksachter is brandstoffenhandelaar J. Bakker uit Balk. Links voor zittend
Henk Pander en rechtsachter (met pijp) zijn vader tufschipper Pieter
Pander. De vierde man is familie van J. Bakker die meehielp met het lossen
van het schip. De twee kinderen zijn kleinkinderen van Bakker en tot slot
nog dit: het schip lag in Balk in de Luts, net door de brug bij hotel Teernstra,
waar Bakker zijn brandstoffenhandel had.”

SLEATTEMER REUNIE IN 2006
De eerstvolgende reünie zal worden gehouden in 2006. De vorige reünie
was in 2001 en dit gebeuren vindt plaats om de vijf jaar. De bijeenkomsten
van de reüniecommissie worden waarschijnlijk begin volgend jaar opgestart.
Er zijn al enkele ideeën geopperd, echter nog niets concreet. Meestal vindt
de reünie plaats op de zaterdag na Hemelvaart. Echter dit kan natuurlijk
nog wijzigen.
Hebt u suggesties voor dit grootse Sleattemer evenement; laat het Nellie
Leentjes, Lindengracht 8 in Sloten even weten.
Haar e-mailadres is: in n.leentjes@zonnet.nl
"De Stadsomroeper", december 2004

25

SLEATTEMER NIJS EN NIJS OM UTENS
Bruggeld Gaasterland gaat fors omhoog
Het bruggeld in Gaasterlân-Sleat gaat flink omhoog. Het college stelde in
juli een verhoging van Euro 1,20 naar Euro 1,50 voor, de VVD deed daar
onlangs nog een schepje bovenop. Volgens de liberalen levert het collegevoorstel onvoldoende op om de kosten van brugwachters te dekken.
Ook vinden zij een muntstuk van Euro 2,- veel praktischer.
In Gaasterlân-Sleat zijn drie bemande bruggen: een in Sloten en twee in
Balk. Voor die laatste hoeft maar een keer betaald te worden. Dit jaar
bracht het bruggeld Euro 47.000 op, terwijl de kosten voor bruggen op
Euro 125.000 uitkwamen. Volgend jaar wordt in Sloten een nieuw
brugwachtershuisje
van Euro 160.000 geplaatst, waardoor de kosten nog
verder zullen toenemen.
De verhoging in Gaasterlân-Sleat is fors te noemen. Ter vergelijking: Wie
door Sneek wil varen betaalt voor drie bruggen Euro 2,-. In Bolsward en
Boarnsterhim is de doorvaart gratis en in Wûnseradiel en Wymbritseradeel
stelde het college onlangs een verhoging voor van Euro 1,20 naar 1,25.
Voor de verhoging van het bruggeld kreeg de VVD steun van de FNP,
Froukje de Haan en de ChristenUnie. Het CDA en de PvdA vonden dat de
toerist in Gaasterlân-Sleat met de verhoging van de toeristenbelasting van
Euro 0,55 naar Euro 1 al genoeg geplaagd wordt.
Subsidies niet gekort
Subsidieontvangers in Gaasterlân-Sleat worden voorlopig niet gekort.
Burgemeester en wethouders wilden in afwachting van een voorstel over de
herziening van het subsidiebeleid alle subsidies met 15 procent
verminderen. De raad besloot onlangs om de huidige bijdragen in ieder
geval nog een jaar te handhaven. De kortingen die eerder dit jaar zijn vastgesteld tijdens de bezuinigingsronde blijven gehandhaafd. Dit geldt onder
meer voor de bibliotheek, informatiecentrum Mar en Klif en Museum
Stedhûs Sleat.
Huur sportveld gelijk
De huur van de sportvelden in Gaasterlân-Sleat gaat voorlopig niet
omhoog. Burgemeester en wethouders wilden met een verhoging in totaal
Euro 9.500 extra vangen van de vijf voetbalverenigingen en een
kaatsvereniging. Nu blijkt dat na privatisering van VV Sleat en NOK in
Oudemirdum ooit met beide clubs is afgesproken dat de huur niet meer dan
trendmatig verhoogd zou worden.
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De Klinkert mag uitbreiden
De gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat heeft dinsdagavond 16 november
jl. ingestemd met de uitbreiding van “De Klinkert” in Sloten met een
speellokaal. Ook komen er extra werkruimten bij. De in 1980 gebouwde
school telt nu zes lokalen waarvan er één in gebruik is als peuterspeelzaal.
Het aantal leerlingen van de school is de laatste jaren fors gestegen. Dat
maakt uitbreiding nu noodzakelijk. Samen met de uitbreiding wordt ook de
peuterspeelzaal opgeknapt. De kosten van de expansie worden geschat op
Euro 285.000.
Gymnastiekvereniging THOR hield jaarlijkse uitvoering
Vrijdagavond 26 november werden in de sporthal van Sloten de onderlinge
wedstrijden van gymvereniging THOR gehouden. De zaal was goed gevuld
met belangstellende familieleden en de gymnasten hadden flink geoefend
onder leiding van Bianca Buwalda. De verschillende onderdelen die werden
afgewerkt waren brug, balk, ringen, trampoline valmat, trampoline kast en
lange mat. Dit alles werd beoordeeld door een deskundige jury die tot de
volgende uitslagen kwam.
Meisjes groep 3 en 4: 1. Tsjessie Spijkerman 45.6 pnt. 2. Esther Visser 44.7
pnt. 3. Anerens Tijm 44.5 pnt. Meisjes groep 5 en 6: 1. Elske Sierdsma 47.6
pnt. 2. Betty Jorritsrna 46.9 pnt. 3. Dewi Deinum 45.2 pnt. Meisjes groep 7
en 8: 1. Anoek Folkertsma 48 pnt. 2. Jildau Schotanus 46 pnt. 3. Ilse
Koetsveld 45.3 pnt. De wisselbeker werd gewonnen door Anoek Folkertsma.
Sint muzikaal onthaald in Sloten
Zaterdag 27 november jl. werd Sinterklaas in navolging van veel andere
plaatsen, binnengehaald in Sloten. Bij de molen wachtte een grote schare
kinderen met hun ouders de oude Spanjaard op. Sint en Piet werden
ontvangen op muziek van het corps Stêd Sleat dat toepasselijke melodieën
speelde.
Elfmerentocht op schaatsen ook wedstrijd
Wedstrijdschaatsers zijn weer welkom bij de elfmerentocht. Aan deze
klassieke toertocht door de Friese Zuidwesthoek was in 1963 voor het laatst
een wedstrijd verbonden. De toenemende scheepvaartdrukte op het Prins
Margrietkanaal maakte hieraan een einde.
De organisatie is van plan de start voor de wedstrijdrijders te verplaatsen
van Langweer naar Sneek, zodat het kanaal buiten de 115 kilometer lange
route kan blijven. De toerrijders startten altijd al in Sneek.
De organiserende ijswegencentrale Sneek-Wymbritseradeel-IJlst heeft dit
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besluit kortgeleden genomen.
Wedstrijdrijders (maximaal driehonderd) en toerrijders (circa twaalfduizend)
starten op verschillende plaatsen in Sneek.
Voetballer overleden bij E.B.C. 1 – Sleat 1
Jochum Muurling is zaterdagmiddag 4 december jl. aan de gevolgen van
vermoedelijk een hartstilstand overleden. De voetballer van vijfdeklasser
EBC uit Oosterzee werd tijdens de wedstrijd tegen Sleat op het veld onwel
en zakte in elkaar. Na een reanimatie werd het slachtoffer per ambulance
naar het ziekenhuis gebracht waar hij korte tijd later is overleden. Jochum
Muurling is 31 jaar geworden. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.

TJITSKE BREIMER IN BOSNIË
Op 26 oktober jl. is Tjitske Breimer voor een half jaar vertrokken naar
Bosnië begin mei hoopt ze weer terug te zijn. Ze vindt het ontzettend fijn om
post of mail te krijgen. Haar adres is:
KPL. BREIMER
T.820118002.GEM.BEVO.PEL.NAPO 83.
3509 VD UTRECHT.
(Postzegel van Euro 0,39 is voldoende)
Ook kunt u mailen: tjitske82@hotmail.com

BEDANKT
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die mij kaarten en
attenties stuurde en/of belangstelling heeft getoond tijdens mijn verblijf in
het Anthonius Ziekenhuis en na mijn thuiskomst.
Pieter Albada, Achterom 101, Sloten
Alle Sleatemers hartstikke bedankt voor al jimme kaarten!
Groetnis, André, Wietske & Benthe
P.S.: Menno & Hilde ook bedankt voor de mooie roze sokjes!
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Vergadering IJswegencentrale Sloten
Op vrijdag 14 januari 2005 houdt de IJswegencentrale Sloten haar jaarvergadering.
De plaats van dit gebeuren is Pannenkoekhuis
“De Koepoort” en het aanvangstijdstip is
20.00 uur.
Allen die het ijsgebeuren in Sloten een
warm hart toedragen zijn van harte
welkom.
Het bestuur

Stichting feestcommissie Sloten wil met u
allemaal in partijerie “De Mallemok” in Sloten
het nieuwe jaar 2005
feestelijk inluiden met een Nieuwjaarsmatinee.
Deze festiviteit zal op zaterdagmiddag 1 januari a. s.
worden gehouden.
Komt allen, tot ziens op nieuwjaarsdag!
St. Feestcommissie Sloten.
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HET NIEUWSTE TPG POST SERVICEPUNT
Op dinsdag 23 november 2004 werd een TPG Post Servicepunt in Ineke’s
Winkeltje, Dubbelstraat 124, in Sloten geopend.
Bij dit TPG Post Servicepunt kunt u terecht voor uw belangrijkste
postzaken:
¾ het kopen van postzegels, briefkaarten en adreswijzigingskaarten
¾ het versturen van brieven en pakketten binnen Nederland
¾ het versturen van aangetekende post binnen Nederland tot 1 kilo
¾ het versturen van brieven en pakketten naar het buitenland tot 2 kilo
het afhalen van pakketten
¾ brochures van TPG Post en Postbank
Diensten van de Postbank (onderdeel van ING) worden hier
niet meer aangeboden. Voor informatie over diensten en
vestigingen van de Postbank kijkt u op www.postbank.nl of
belt u naar 020-5611611.
Dit TPG Post Servicepunt is geopend op maandag van
13.30 - 18.00 uur, van dinsdag t/m vrijdag van 08.30 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur, woensdag tot 12.30 uur en zaterdag van
8.30 - 12.00 uur.
Deze openingstijden zijn gelijk aan die van Ineke's Winkeltje.

FERHUZE
Troch omstannichheden (de sûnens liet it net mear ta) binne wy op
12 oktober l.l. ôfreizge nei Talmahiem yn Balk.
Wy wolle elkenien betankje foar de 53 jier dat wy op 'e Haverkamp mei
nocht en wille wenne hawwe. Boppedat wurde de minsken betanke dy't ús
mei ferskate dingen op harren eigen wize holpen hawwe, ek út namme fan
de bern. It giet jim goed en oant sjen.
Us nije adres is:
J.G. Dijkstra, Talma Park 1, Keamer 221
8561 DD Balk. Tillefoan (0514-)608898
Jaap en Geertsje Dijkstra-Kraak
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ONDERSTEUNING INWONERS VAN ONZE GEMEENTE
VAN 65 JAAR EN OUDER MET EEN LAAG INKOMEN
In zijn vergadering van dinsdag 27 april jl. heeft de raad van de gemeente een
nieuwe regeling vastgesteld waardoor inwoners van onze gemeente met
praktisch alleen een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet een
bijdrage kunnen ontvangen in de kosten van aanschaffing van duurzame
gebruiksgoederen.
Wie komen er in aanmerking?
Heeft u een inkomen dat gelijk is aan de AOW-uitkering dan bestaat er per
huishouden indien aan de overige eisen wordt voldaan aanspraak op een
bedrag van Euro 250,00 in het jaar 2004. Wanner het inkomen iets meer is
dan de AOW-uitkering (max. Euro 250,00 per jaar, dan bestaat er ook een
aanspraak). Via een glijdende schaal wordt dan een lager bedrag beschikbaar
gesteld. Het minimum van de uit te keren bijdrage is gesteld op Euro 50,00.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage is het nodig dat u een door
burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier invult en inlevert.
Om het recht op een bijdrage te kunnen beoordelen is het voor de gemeente
nodig te beschikken over inkomens- en vermogensgegevens.
Er kan het gehele jaar door een aanvraag worden gedaan. Bij de beoordeling
van het recht op een bijdrage wordt gekeken naar het inkomen over het gehele
jaar. Bewijsstukken van het inkomen en vermogen moeten bij de aanvraag
worden over gelegd.
Het vrij te laten vermogen bedrag per persoon Euro 5.065,00. Bewoont u een
eigen woning, met de waarde daarvan wordt rekening gehouden, dan wordt de
maximale vrijlating Euro 42.700,00.
Wie niet niet in aanmerking komt
De regeling geldt niet voor in een instelling verblijvende personen;
voor personen die inwonend zijn;
voor huishoudens waarvan een van de partners jonger is dan 65 jaar en
deze persoon in aanmerking komt voor de langdurigheidstoeslag;
voor degene die rechtens zijn vrijheid is ontnomen;
voor hier te lange verblijvende vreemdelingen die niet in het bezit zijn van
een geldige verblijfstitel.
Aanvraagformulier
Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het bureau Sociale Zaken,
Kerkstraat 30. Het bureau is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur. Desgewenst wordtj u een formulier met de daarbij behorende
toelichting toegezonden. U kunt dit telefonisch verzoeken via nr. 573546, te
bereiken dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur.
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Heeft u een uitkering via Sociale Zaken, bijvoorbeeld in het kader van
bijzonder bijstand dan behoeft u geen actie te ondernemen, een
aanvraagformulier wordt u toegestuurd.

ACTIVITEITENCOMMISSIE ZOEKT LEDEN
VOOR HET NIEUWE JAAR
De activiteitencommissie is op zoek naar nieuwe leden om activiteiten voor
de jeugd in Sloten te organiseren. De huidige leden hebben aangegeven
dat het na ongeveer 2 jaar actief te zijn geweest, tijd wordt dat een nieuwe
groep jongeren het roer over gaat nemen.
De commissie zou het erg jammer vinden als er geen activiteiten meer
georganiseerd zouden worden voor de jeugd van Sloten. Jongeren in
Sloten hebben meerdere keren aangegeven dat ze vooral in de
wintermaanden weinig te doen hebben. Vind jij dit ook en vind je het
belangrijk dat er voor de jeugd van Sloten meer te doen moet zijn, meld je
dan snel aan als commissielid. Heb jij leuke ideeën en 1 keer per maand de
tijd om met leeftijdsgenoten te vergaderen om een spetterend activiteiten
programma te ontwikkelen dan is dit zeker iets voor jou. Als commissielid
heb je zelf de touwtjes in handen en mag je gratis meedoen aan alle
georganiseerde activiteiten. Wil je Sloten nog leuker maken voor de jeugd
dan is dit je kans om hieraan mee te werken. Meld je aan als lid bij het
jongerenwerk 06-15016845 of mail s.ordelman@stprofiel.nl of via één
van de onderstaande commissieleden. Heb je vragen of opmerkingen dan
kun je ook bij ons terecht via de mail of telefoon.
Commissieleden en Jongerenwerk:
André Bergsma
Zeno Folkertsma
Jeljer Haarsma

Wytse Muller
Pascal de Vries
Sandra Ordelman

ROEMENIE ROEPT
De lotenverkoopactie t.b.v. “Roemenië Roept” heeft Euro 400,-opgebracht. Alle helpsters en natuurlijk gevers hartelijk dank.

Hotske Brouwer
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DOOR HET SLEUTELGAT GEZIEN…
Foto: Trea Leegstra-v.d. Goot

Enkele foto’s vielen
bij de redactie op de
deurmat van opmerkelijke
momentopnamen van mensen
en dingen die in ons
stadje plaatsvonden.

Foto 1 (links):
Ontwaart
een
smullende
Henk
Spoelstra en Bruin
Plantinga die zich
te goed doen aan
heerlijke
appeltaart,
gebakken
door Marjan Stottelaar, die rechts
op de foto toekijkt. Of de eveneens toeziende Jaap Lubach deze lekkernij
misliep, is niet bekend.
Foto 2 (rechts): Geeft duidelijk aan dat Sloten tamelijk ongeschikt is voor
auto’s. Velen storen zich hier niet aan want hoe vaak zie je niet een auto
voor de
prachtige
gevels
geparkeerd
staan? Deze
personenwagen heeft
duidelijk
moeite om
binnen het
“parkeervak” te
blijven. De
volgende keer
toch maar
even buiten het
stadje
Foto: Tjeerd Huizinga
proberen!!
"De Stadsomroeper", december 2004

33

OUD-BURGEMEESTER VAN GEMEENTE SLOTEN
HERMAN A. VAN ZWIETEN (63) OVERLEDEN
Na een ziekbed van een halfjaar is op dinsdag 23
november jl. oud-burgemeester Herman A. van
Zwieten (geboren op 21 december 1940) overleden.
Hij diende de gemeente Sloten als eerst burger van
1 december 1973 tot 1 september 1979.
Herman van Zwieten heeft een indrukwekkende
staat van dienst binnen het openbaar bestuur op zijn
conto staan. Na zijn rechtenstudie in Leiden en
Utrecht, en een korte ambtelijke loopbaan, begon
zijn loopbaan 31 jaar geleden als burgemeester van
de toen nog zelfstandige gemeente Sloten.
Commissaris van de Koningin Rijpstra wilde in zijn provincie graag jonge,
dynamische burgemeesters. Tot dit aanstormende talent - in de volksmond
‘de Rijpstra-boys’ geheten - werd ook Van Zwieten gerekend. Daarna kwam
hij in Breukelen terecht om in 1989 de overstap naar Woerden te maken.
Daar kreeg hij vrijwel meteen te maken met de herindeling doordat Kamerik
en Zegveld bij Woerden werden ingedeeld.
Verder is hij van oktober 1992 tot januari 1993 waarnemend burgemeester
geweest van Vleuten-De Meern. Vanaf 2001 zwaaide hij ook nog een jaar
de scepter over Harmelen.
Hij was de eerste burger van de gemeente Woerden in de periode van
1 januari 1989 tot en met 1 februari 2002, de datum waarop hij vervroegd
het burgemeestersambt neerlegde
Bij zijn afscheid als burgemeester werd Van Zwieten door de burgemeester
van Steinhagen, Woerdens partnerstad, een ‘echte Europese burgervader’
genoemd. Commissaris van de Koningin Staal sprak bij dezelfde
gelegenheid van een ‘uitstekend bestuurder met grote betrokkenheid bij
stad en inwoners die niet bang was voor natte voeten’.
Zijn vele nevenfuncties (26) waren aanvankelijk een struikelblok voor
Woerden omdat Woerden een burgemeester met juist weinig nevenfuncties
zocht, maar uiteindelijk werd het toch als een goed teken beschouwd dat
Van Zwieten zo’n goed contact met de buitenwereld had. Oud-bestuurders
en -medewerkers roemen zijn ietwat laconieke en relativerende manier van
omgaan met mensen waardoor hij er in zijn ambtsperiode in geslaagd is als
burgervader 'pur sang' tussen de inwoners te staan.
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Ook was Herman van Zwieten voorzitter van de Nederlandse Volleybalbond
(NeVoBo) van 1993 tot 13 december 2003 en had hij grote verdiensten voor
de volleybalsport.
Later klom hij nog op tot tweede man van de wereldvolleybalbond (FIVB).
Als hoogste volleybalbaas maakte hij de grote successen van de nationale
mannenploeg in de jaren negentig (o.a. de olympische titel van het
mannenteam in Atlanta in 1996) van nabij mee. Het was niet allemaal
rozengeur en maneschijn want Van Zwieten kreeg ook te maken met
financiële
en
bestuurlijke
chaos
binnen
de
Volleybalbond.
In de laatste maanden van zijn leven heeft Herman van Zwieten vele

Burgemeester Herman A. van Zwieten krijgt hier in 1974 de sleutel
overhandigd waarmee hij “Taveerne ’ t Bolwerk” opent.
Foto: archief fam. H. Rutgers

medische behandelingen moeten ondergaan om de effecten van zijn ziekte
beheersbaar te houden. Zijn overlijden kwam dan ook niet onverwacht.
Wij wensen zijn echtgenote Antoinette, zijn kinderen Wilco, Gabrielle en
David en zijn kleinkinderen de kracht om dit zware verlies te dragen.
G. St.
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AFSCHEID REDACTIELID JAAP LUBACH
Op woensdag 24
november jl. nam de
redactie van dit blad
op feestelijke wijze
afscheid
van
redactielid
Jaap
Lubach. Dit gebeuren
vond
plaats
bij
Lubach thuis omdat
redactievergaderingen natuurlijk geen
geld mogen kosten
en daarom bij een elk
altijd thuis worden
gehouden. Helemaal
feestelijk was het
natuurlijk niet, gezien
de staat van dienst
van Jaap Lubach
want al vanaf 1988
maakte Jaap deel uit
van de redactie en Jaap Lubach krijgt hier van Corrie Leffertstra enkele
onnoemelijk veel arti- presentjes overhandigd voor zijn vele verdiensten
kels heeft hij in die tijdens het 16-jarig redactielidmaatschap van “De
zestien jaar geprodu- Stadsomroeper”. Hanny Bergsma (links) kijkt toe.
ceerd
voor
“De
Foto: Gerben Stegenga
Stadsomroeper”.
Vooral de rubrieken “Yn petear mei...” en “Door het sleutelgat gehoord”
brachten Lubach ettelijke uren achter de typemachine en later achter de
computer; dit tot grote vreugde van u als lezer. We zullen zijn inbreng straks
enorm gaan missen en het zal niet gemakkelijk zijn vlot een opvolger van
hetzelfde niveau binnen de redactie te halen. Gelukkig is Jaap bereid om zo
nu en dan nog eens een bijdrage te leveren, zodat hij voor ons niet geheel
van het toneel zal verdwijnen.
Namens de redactie bood Corrie Leffertstra Jaap Lubach een cadeaubon
en enkele flessen wijn aan als dank voor de vele verdiensten van Jaap voor
“De Stadsomroeper”.
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Mederedactielid Gerben Stegenga bracht in dichtvorm, per slot van
rekening was Sinterklaas al in ons land aangekomen, een hulde aan het
scheidend redactielid.

Na safolle jierren yn ‘e Stedsomropperredaksje
Joech it ús alletrije wat in frjemde reaksje
Doe’tsto seidest: Ik wol der graach mei ophâlde
Wy namen earst noch in wyntsje en in kâlde
En hiene einliks noch net rjocht foar ‘t ferstân
Dat aanst dochs wier ferbrutsen is de bân
Dy’t wy mei ús fjouweren hiene troch ús stedsblêd
Mar ja, do wiest earlik en seidest: Ik bin it sêd!
Dat geskriuw alle kearen wer foar in nije edysje
Jimme geane mar fierder mei dizze tradysje
Mar dan sûnder my, de fingers steane my hast bryk
Fan al dat 'getyp', ik krûp noch leaver nei Sint Nyk
Dan dat ik fierder gean mei dit achterlik gedoch
Ik wit dan ek wol wis dat ik jimme net mear sjoch
Yn ‘e takommende gearkomste fan De Stedsomropper
Jimme moatte mar fierder mar dan sûnder dizze topper.
Spite docht it ús ferskriklik, dat doar ik gerêst te sizzen
Komme we aanst by ús lêzers net yn it ferdomhoekje te lizzen?
Want wêr fine we ea wer sa’n man, mei sa’n linige pinne?
En wer giet it it kommende jier mei ús stedsblêd dan hinne?
Gjin bijdragen mear fan ús tige fertroude lid Jaap Lubach
Wa sjit aanst fan “Door it sleutelgat gehoord” noch yn ‘e ‘lach’?
En hoefolle Sleattemers hast net foar it fuotljocht helle
Mei dyn “Yn petear mei”, wy kinne se hast net mear telle.
Wy fiele ús absolút ‘onthand’, dat meist best witte, Jaap
In bytsje as Artis, mar dan sûnder sjiraf, tiger, oaljefant en aap.
Dochs wolle wy dy betanke foar al dyn skriuwerij
Dien foar ús blêd en “Oh wat zijn wij heden blij”
Dat wy altyd sa goed oparbeidzje koene, safolle jierren lang
Altyd posityf, sûnder drokte en mei gjin ink’le wanklank.
Jaap, wy hoopje dy sa út en troch dochs nochris te freegjen
Om dyn kreative gedachten fia De Stedsomropper te leegjen
Op in stik papier, sadat ek ús lêzers der noasje fan nimme kinne
Dan binne wy der wis fan: de kwaliteit fan dat blêd sil net weromrinne.
Mar doch earst mar wat saken dy’tst noch leaver dochst as skriuwen
En besykje alle moaie dingen dy’t it libben bidet maksimaal te priuwen.
Wy winskje dy in goede tiid ta en in perfekte ynfolling fan dyn frije tiid
Dan sjongsto net allinnich, mar ek Klaartje, oan ‘e Grêft it alderheechste liet.
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NIEUWS VAN MUZIEKVERENIGING “STÊD SLEAT”
“De tiid hâldt gjin skoft”, dat kon letterlijk en figuurlijk worden opgevat tijdens
het concert van muziekvereniging Stêd Sleat en It Fjouwerspan op zaterdag
30 oktober jl.
Het concert duurde wel wat lang, maar toch kon er met genoegen worden

geluisterd naar verschillende soorten muziek.
Onder leiding van Durk Krol opende muziekvereniging Stêd Sleat de avond
met Shenandoah van Leonard Ballantine. Dit werkje gaat over een
Amerikaans volksliedje en is tevens een natuurgebied in Amerika. Het werd
met veel overtuiging uitgevoerd. Als grote werk had het korps The Robber
Knigt van Rob Goorhuis ingestudeerd; dit is een concourswerk. Behoudens
enkele schoonheidsfoutjes, kwamen de Slotenaren goed door het zware
werk heen. De hele saxsectie te weten: Nellie Leentjes, Sietske de Graaf,
Teatske van Dijk, Alie Tijsseling, Coby Wynia en Coos de Graaf soleerden
in Sax and the City van Andreas L. Schulte. Het was een verdienstelijk
optreden van deze mooie saxsectie.
Muziekvereniging Stêd Sleat sloot haar eerste optreden af met muziek van
Edith Piaf.
It Fjouwerspan, afkomstig uit Lemmer, bestaat uit 4 vrouwen en 4 mannen
met begeleiding van een piano, trombone en accordeon. Zij zingt een
programma wat is gebaseerd op allemaal liedjes van Tetman de Vries. Zo
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passeerden vele liederen waaronder de Maitiid, Reade Geart, de
Âlvestêdetocht en nog vele andere liederen van Tetman de Vries de revue.
Na de pauze was het de beurt aan de leerlingen van muziekvereniging Stêd
Sleat. Het spits werd afgebeten door de jongste leerlingen: Froukje de Glee,
Martzen Aukema en Wieger Feenstra. Ze brachten met z’n drieën wat ten
gehore, maar ook werd er door ieder apart nog een stukje gespeeld. Jesse
Hendriks is al weer wat langer bezig en hij speelde solo de “Katinka”.
Muziekvereniging Stêd Sleat mag trots zijn op zulke leerlingen.
Na het optreden van de leerlingen bracht It Fjouwerspan nog enkele oude
nummers ten gehore.
De muziekvereniging sloot de avond af met onder andere Seranata van
Antonin Dvorak, Shalom van Philip Spark, A Beautiful Mind van James en
Horner en als uitsmijter Ding-A-Dong van Teach-In.
Presentator Hans Cnossen presenteerde het geheel op vlotte wijze.
Tot slot van de avond werd er nog een gezamenlijk optreden verzorgt door
It Fjouwerspan en muziekvereniging Stêd Sleat met de Maitiidsang. Zelfs
het publiek zong uitbundig mee. Al met al was het een hele mooie muzikale
avond.
Wat kunt u van muziekvereniging Stêd Sleat de komende tijd verwachten.
Zij heeft zaterdag 27 november Sinterklaas verwelkomd met mooie
Sinterklaasliederen. Verder zal zij van zich laten horen tijdens de Kerst Inn
op zaterdag 18 december a.s. Zoals de laatste jaren het gebruik is, zal het
korps ook spelen tijdens de Kerstnachtdienst in de Protestantse Kerk te
Sloten.
En voor 2005 heeft de Stêd Sleat ook alweer een druk programma. Enkele
grote optredens zullen worden: het donateurconcert op zaterdag 16 april
2005, samen met het vocaal ensemble Collage uit Dokkum, en deelname
aan het muziekfestival op Schiermonnikoog.
Zoals u kunt lezen zit de muziekvereniging Stêd Sleat niet stil. Wij hopen u
dan ook te mogen begroeten bij één van deze optredens.

NIJE FRYSKE STAVERINGSHIFKER
De nije staveringshifker is bedoeld foar Office 2000 of Office XP en hy kin
fergees download wurde fan de site fan ’e Fryske Akademy,
http://www.fryske-akademy.nl.
Jo fine de staveringshifker ûnder it kopke Taalburo. Tsjin in fergoeding
kinne jo him ek op skiif krije by de boekwinkel fan ’e Fryske Akademy.
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KIND VAN DE REKENING
Sinds de geboorte van onze dochter gaan mijn haren de laatste tijd
regelmatig rechtovereind staan. Waarvan? Vooral van de nieuwe
onderwerpen van gesprek, zoals: werk, kinderopvang, roken, wagens etc.
We beginnen met werk, ons realiserend dat we in het jaar 2004 leven.
Monden, hele onschuldige vragen, zoals: “Hoeveel dagen ga je nu
werken?” zonder bijbedoelingen, bij mij altijd uit in een discussie. Dit ligt
natuurlijk geheel aan mij. Wanneer ik vertel dat mijn werkgever me wel
terug wil hebben en eerst maar drie dagen kan bieden, valt het mij op dat
100% van de vrouwen reageert met: “Ach meid drie dagen dat is genoeg;
met een hele huishouding erbij kan je echt niet meer te werken. Drie dagen
is zat.”
Toch worden dit soort vragen niet aan manlief gesteld en dat irriteert mij
mateloos. “ Straks ga ik weer vier dagen werken”, roep ik er dan nog
achteraan. Reactie? “Waar maak je je druk om, ga toch gewoon drie dagen
werken”. Hoor je mij vervolgens gillen.
Ook werd ik geconfronteerd met: “Benthe, kind van de rekening” (door een
man, dat wel, ach die weten niet beter). André zit vaak bij deze discussies,
maar die hoeft geen antwoord te geven op dit soort vragen. Wanneer ik
vertel (omdat hem niks gevraagd wordt), dat André straks hopelijk ook vier
dagen gaat werken, dan is de reactie naar mij toe: “Goh, ideaal zo’n man,
perfect! Super!” Jaaa, heeeeel blij ben ik; echt top.
Ook kom ik wel weer eens in de kroeg en dan is de vraag: “Past André op
Benthe?” “Nee”, zeg ik dan, “Hij past niet op, het is zijn kind, hij zorgt voor
zijn kind!!!”
Ook het onderwerp kinderopvang moet ik in mijn eentje oplossen. De vraag:
“Hoe heb je de kinderopvang geregeld?” wordt altijd aan mij gericht. Dan
zeg ik: “Ja, André, hoe heb je de kinderopvang geregeld”. Vervolgens kijkt
de vragensteller een beetje gegeneerd weg.
Kiesrecht, puntzadel, het dragen van een broek, werken, verworven
vrijheden voor de vrouw. Maar als ik het zo bekijk is er nog heel wat te
doen.
Nu ik ook in opstand kom tegen roken in de voetbalkantine, is zelfs al naar
mij geschreeuwd door een man: “Als vrouwen ook nog aan de macht
komen in de kantine, hoeft het voor mij allemaal niet meer”. Dit doet mij
verdacht veel denken aan de Italiaan Rocco Buttiglione, die zei dat vrouwen
er alleen zijn om kinderen te baren. Kennelijk zijn er ook Slotenaren die er
zo over denken anno 2004.
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Ik moet ook nog wat wennen aan het nieuwe “kinderpraat”. Met de vraag:
“Hoe bevalt die wagen”, wordt niet bedoeld onze Volkswagen Golf die we al
jaren hebben, maar onze kinderwagen….
Maak ik me nu zo druk om niets? Ik weet het niet meer. Laat ik het woord
Emancipatie eens opzoeken. “Toekenning van gelijke rechten aan eerst
gediscrimineerde personen (vrouwen, joden, negers)”. Hebben wij dezelfde
rechten? Ja, dat hebben we. Het recht om te werken, het recht om thuis te
blijven. Waarom voel ik mij dan wel gediscrimineerd?
Laat ik afsluiten met de post die ik laatst kreeg van Friso kindervoeding:
“Het eerste groeidagboek voor nieuwe moeders”. En weer geen post voor
André (de vader). Veeg mij maar bij elkaar; ik geef het op.
Wietske Borger

NOVEMBER IN SLOTEN
De regen van februari moet je zien vallen in Friesland en de Oude Kerk
in Amsterdam ruikt het indringendst en mooist, las ik onlangs in een
artikel (met ironische ondertoon) van Kees Fens.
Bij het lezen dacht ik aan mijn favoriete weertype, maand en kerk.
In Sloten zijn ze verzameld: mist, slachtmaand en de Nederlands
Hervormde kerk. Een kille mistige novemberdag is ideaal voor een
sfeervolle wandeling door mijn geboorteplaats. De weldadige rust tussen
de eeuwenoude gevels brengt me eenvoudig terug in de tijd van het
zangduo Les Paul en Mary Ford.(“Day is waiting for the sunrise”).
Zo "hoor" ik het klagende geluid van de misthoorn uit de richting
Lemmer, gekrijs van een tegenspartelend varken bij slagerij Nijdam en
vertrouwde orgelklanken uit de Nederlandse Hervormde kerk, waar
Riemke van Dijk het "Largo van Handel" speelt terwijl kerkgangers
opgaan tot Gods altaren.
In die kerk ervoer ik de calvinistische geur het indringendst en mooist. Je
rook de psalmen als het ware, de geur van zwarte kleren en dampende
hete kolen in stoven. Het onbestemde aroma van eau de cologne,
vermengd met pepermunt; de verantwoorde dope voor de preek(met drie
punten).
Genoeg gemijmerd; op naar "De Zeven Wouden" voor snert met kluif.
Jan van der Goot, Twello
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GRONDIG GEZUIVERD
Langs Regge, Dinkel en de Linge,
de Rotte, Dommel en de Vecht,
hoor je nog wel de vogels zingen
maar met de kikkers gaat het slecht.

Langs Biesbosch, Amstel en de Linde
of Keteldiep en IJsselmeer
is vast geen otter meer te vinden,
alleen de vogels gaan tekeer,

Langs Dordtse Kil en Kager dreven
de Berkel, Lek en Loenersloot
blijft klemmend steeds de vraag herleven:
Moeten er ook nog vogels dood?

Jan Folmer

P.S.: In een blad van het W.N.F. las ik onlangs
dat er tot nu toe 209 kikkersoorten uitgestorven zijn.
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“WAT MOET EEN HULPVERLENER WETEN?”
EHBO-CURSUS
Veel mensen weten niet hoe ze moeten reageren als ze getuige zijn van
een ongeval. Wat moet er gebeuren als er twee auto's botsen? Kijk je als
omstander eerst hoe de slachtoffers eraan toe zijn of bel je direct een
ambulance? Veel mensen doen instinctief het laatste. Toch is de eerste
keuze de beste, omdat het ambulancepersoneel wel moet weten in welke
toestand ze het slachtoffer zullen aantreffen en of ze de hulp van politie of
brandweer moet inroepen. Een van de belangrijkste dingen die een
hulpverlener moet weten, is dus in welke volgorde er bepaalde acties
moeten worden ondernomen in een noodsituatie; niet alleen bij een
verkeersongeval maar ook bij ongelukken die in en rond het huis gebeuren
(zeventig procent van alle ongevallen).
Stel dat een kind van de buren van het schuurtje is gevallen; dat een peuter
uit een van de flessen uit het gootsteenkastje heeft gedronken of dat
iemand kokend water over zich heen heeft gekregen. De kunst is in deze
situaties het letsel van een slachtoffer in te schatten én op de juiste manier
te behandelen. Vaak is hiervoor een EHBO-cursus nodig, want de kans is
groot dat een hulpverlener zonder kennis meer kwaad dan goed doet.
Waarom is eerste hulp zo belangrijk?
Het doel van eerste hulp is om de tijd te overbruggen tussen het moment
dat er een ongeval heeft plaatsgevonden en het moment dat deskundige
hulp ter plaatse is. De belangrijkste taak van iemand die eerste hulp
verleent, is ervoor te zorgen dat de toestand van het slachtoffer niet
verergert. De eerste minuten na een ongeval zijn vaak van levensbelang.
Zo kan een slachtoffer dat niet meer ademt, worden gered met mond-opmondbeademing, en mensen die bewusteloos zijn, kunnen worden behoed
voor verstikking door ze in de juiste houding te leggen.
Ook in situaties die niet levensbedreigend zijn, is eerste hulp belangrijk.
Een slachtoffer met een gebroken been kan bijvoorbeeld beter niet worden
verplaatst of door brandwonden meteen af te koelen met water kan de
schade worden beperkt.
De EHBO-vereniging Balk e.o. start bij voldoende deelname 8 februari
2005 een beginnerscursus.
Voor inlichtingen en opgave kunt u bellen naar Rudie Schotanus,
Breedstraat 153, 8556 XM Sloten tel. 0514-531387.
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Geboren:
Jaco Anne
Datum:
24 maart
Ouders:
Aaltje Brigitta en
Richard BreimerMeester,
M.v.Coehoornstraat 38.

Geboren:
Klaaske Femke
Datum:
11 mei
Ouders:
Sasi Sheila Arina
Sandra Toha en Klaas
Fokke van der Spoel,
M.v.Coehoornstraat 2.

Geboren:
Mees
Datum:
4 juni
Ouders:
Manou en Tjeerd
Huizinga-van Mierlo,
Baanweg 156.
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Geboren:
Quinten
Datum:
7 juni
Ouders:
Ineke Pierik en
Berend Visser,
Dubbelstraat 124.

Geboren:
Jort
Datum:
21 juni
Ouders:
Fiona Hanna Maria
Lijsenaar en
Sjouke Jan Albada,
Ruurd Altastrjitte 1.

Geboren:
Lipkje Liesbeth Anna
(Lilian)
Datum:
13 juli
Ouders:
Adelina Postma en
Hans Lolkema,
Spanjaardsdijk 19.
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Geboren:
Jesse
Datum:
13 augustus
Ouders:
Dirkje en Harry
Alting-Mous,
Wijckelerweg 168/B.

Geboren:
Toni
Datum:
4 september
Ouders:
Ina en Siebrand
Mous-Abma,
Spanjaardsdijk 22/A.

Geboren:
Marije
Datum:
6 september
Ouders:
Liesbeth en Arjen
Rijpkema-Hoekstra,
Buitenland 35.
"De Stadsomroeper", december 2004

46

Geboren:
Benthe
Datum:
9 september
Ouders:
Wietske Borger en
André Alting,
Dubbelstraat 130.

Geboren:
Eireen Ginger
Datum:
22 oktober
Ouders:
Pavlína en
Rico Snabilié,
Haverkamp 3

Geboren:
Sybren
Datum:
26 oktober
Ouders:
Jeltsje Breimer en
Franke Bangma,
Wijckelerweg 181.
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Geboren:
Dirk-Arend
Datum:
18 november
Ouders:
Tiny Alting en
Eric Wondergem,
Heerenwal 57.

DE VRIENDINNEN TINIE SPOELSTRA,
GERRIE WALSTRA EN ESTHER DE GROOT
Ongeveer 4 jaar geleden kwamen wij elkaar weer tegen: Tinie Spoelstra,
Gerrie Walstra en Esther de Groot. Een vriendschap van vroeger werd in
ere hersteld. Wij kennen elkaar van de kleuterschool en wonen nu vlakbij
elkaar in Haarlem/IJmuiden. Hoe is het ons vergaan en hoe gaat het nú met
ons.
Tinie Spoelstra
Op 2 november 1967 zag ik het levenslicht in Sloten en 4 jaar later op de
kleuterschool leerde ik Esther en Gerrie kennen. Esther woonde bij mij in de
straat dus wij kwamen veel bij elkaar thuis. Op de lagere school zat Gerrie
die een vroege leerling was, een klas hoger. Tot en met de Mavo-periode
hebben we contact met elkaar gehad, maar daarna gingen we ieder een
eigen richting op. Ik heb na de Mavo de Meao gedaan in Sneek. Daarna
heb ik poosje gewerkt in het Medisch Kindertehuis in Rijs en een half jaartje
in Duitsland.
Voor mij is het alweer 16 jaar geleden dat ik in Haarlem kwam wonen. En
dat dankzij de hulp van Esther. Esther woonde hier al en las voor mij het
Haarlems Dagblad. Van haar heb ik dus een vacature toegestuurd
gekregen en werd ik in Haarlem bij de Provinciale Kruisvereniging
aangenomen op 12 september 1988. In het begin heb ik, omdat het
allemaal zo snel ging, even gewoond bij Esther. Die woonde op een
zolderetage bij haar tante in. Lekker makkelijk allemaal hé! Dus na een paar
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dagen ben ik rustig iets voor mezelf gaan zoeken en dat lukte. Ik kwam te
wonen op de zolderetage van Turkse mensen die onder mij woonden. Dat
was best wel leuk maar toch door taalproblemen zullen we maar zeggen,
ben ik er na ongeveer een half jaar weggegaan.
Vervolgens kwam ik wel dichter bij mijn werk te wonen. Maar ook dit was
niet ideaal. Ik leerde in die tijd net mijn man kennen. Kwam dat even goed
uit; na een uitje ben ik gelijk maar bij hem blijven wonen. Mijn huisje nog
niet opgezegd want je weet maar nooit. Maar het pakte toch goed uit en
een jaartje later trouwden we! Dat was in 1991.
Ik werk nog steeds op kantoor in de gezondheidszorg. Door vele fusies en
reorganisaties wel veel verschillende ‘werkgevers’ gehad maar toch steeds
in dezelfde sector blijven hangen.
Momenteel werk ik in een verpleeghuis voor demente bejaarden en dat is
heel leuk!
Maar hoe komt het dat ik contact heb met Esther en Gerrie?
Op een dag, nu alweer 4 jaar geleden, deed ik boodschappen in mijn
buurtsupermarkt en dacht ik Gerrie Walstra te zien, maar ik dacht nog: nee,
dat kan niet! Een paar weken later was ik er weer en stond in de rij voor de
kassa. Word ik opeens aangesproken door Gerrie die aan mij vroeg of ik
misschien Wiepkje Spoelstra was. Ik zei nee, maar dan ben jij wel Gerrie
Walstra! En toen gingen we over in het Fries en ik vertelde gelijk dat Esther
ook in de buurt woonde en dat we wel eens konden afspreken! Nou dat was
natuurlijk snel geregeld!
En het leuke was dat we inmiddels allemaal een kind hadden in dezelfde
leeftijd! En nog steeds zien we elkaar een paar keer per maand oftewel
koffieleuten, koffieleuten en bij elkaar op verjaardag komen en soms leuke
uitstapjes maken! Echt heel gezellig.
Mijn man René en ik hebben inmiddels twee heerlijke kinderen Bram van
4 jaar en Nikkie van bijna 2. En het leuke is dat Esther en Gerrie ook allebei
2 kinderen hebben van ongeveer dezelfde leeftijd.
We hebben alle drie natuurlijk nog een sterke band met Friesland. Want
onze ouders, broers en zussen wonen er. Wat zo leuk voor onze kinderen
is, is dat ze niet twee oma’s en twee opa’s hebben maar een opa en oma
en een pake en beppe. En als Bram, mijn oudste, dat nu zegt in de
kleuterklas, kijken ze eerst even raar alsof hij Russisch praat. Vervolgens
legt Bram het even haarfijn uit wat dat betekent!
Als je mij gaat vragen of ik terug zou willen, zou ik het eigenlijk niet weten.
Er zitten misschien wel voordelen aan, maar er zitten ook zeker nadelen
aan. En hier is ook rust te vinden en alles zo heerlijk op korte afstand;
strand, zee, recreatiegebieden, rust, groen, de stad met van alles en nog
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wat. Ik denk er niet echt over na, eerlijk gezegd. Dat zou ik doen als ik in de
gelegenheid gesteld wordt; dus als er voor ons allebei een baan zou zijn.
Dan zou ik er over na denken, maar voor nu woon ik hier heerlijk en denk
niet aan teruggaan naar Friesland. En weet je wat, we wonen maar een uur
rijden van Friesland; dus waar hebben we het over?
Gerrie Walstra
Op 17 april 1967 ben ik geboren in Tjerkgaast en vanuit daar was het
gebruikelijk om het basisonderwijs in Sloten te volgen. Daar heb ik Tinie en
Esther leren kennen, zij zaten in dezelfde schakelklas. Na de basisschool
ging ik richting Balk (Mavo) en daarna richting Sneek (Havo). Daarna
volgde ik de opleiding tot A-verpleegkundige in Leeuwarden en na
afgestuurd te zijn heb ik 11 jaar in het Tjongerschans Ziekenhuis in

Vriendinnen voor het leven. Zo mag je de vriendschap beslist noemen tussen
Esther de Groot (links), Gerrie Walstra (midden) en Tinie Spoelstra (rechts).

Heerenveen gewerkt.
Tot mijn 29e jaar heb ik in Friesland gewoond en gewerkt. Omdat mijn
inmiddels echtgenoot een Haarlemmer is, ben ik in Haarlem terechtgekomen in 1997.
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Voor mijn boodschappen ging ik een jaar of 4 geleden naar een plaatselijke
supermarkt en bij de kassa zag ik Tinie staan, tenminste, ik dacht in eerste
instantie dat het haar zus was ( “dat koe Wiepkje Spoelstra wol wêze!”). Ik
sprak haar aan en wat bleek, het was Tinie! Al snel een afspraak gemaakt
om een kopje koffie te gaan drinken (op een datum dat Esther ook kon) en
dit bleek zo gezellig, dat we gelijk een volgende afspraak maakten. Nu een
paar jaar verder spreken we om de 2 à 3 weken een ochtend met elkaar af
(agenda’s verplicht mee!). We hebben kinderen in dezelfde leeftijd en dat
schept een extra band. We maken regelmatig leuke uitjes.
Nu ben ik al weer 7 jaar in Haarlem, ben getrouwd en heb 2 kinderen: JelleJan (5 jaar) en Alida-Eb (2 jaar). Ik werk als grondstewardess voor de KLM
op Schiphol (12 uur per week), dit is leuk en afwisselend werk waarbij ik
mensen van over de hele wereld tegenkom. Als ik een paspoort in handen
heb, welke is uitgegeven in een Friese gemeente, maak ik vaak een praatje
in mijn moedertaal. Ik ga met mijn gezin nog vaak richting Friesland voor
een weekendje, wij zien dat als een korte vakantie. Mijn ouders en broer
Doeke wonen nog steeds in Tjerkgaast en ook Sloten bezoeken we nog
vaak voor de gezelligheid en sfeer. Wij verwachten niet dat we om het
wonen snel terug zullen gaan, mede omdat ons zoontje het speciaal
onderwijs volgt (hij is bijna drie maanden te vroeg geboren) en zijn school is
voor ons nu vijf minuten rijden. Voor ons blijft Friesland dus echt een
vakantie-provincie waar we nog vaak zullen komen.
Esther de Groot
Op 31 december 1967 ben ik geboren in Sloten. Na de kleuter- en lagere
school in Sloten, ging ik naar de Mavo in Balk. Na de Mavo ging ik de
opleiding Agogisch Werk in Sneek volgen, echter, dit was uiteindelijk geen
succes. Na bijna een jaar Engeland en een administratieve opleiding, ging
ik solliciteren in Amsterdam en wat bleek, ik werd aangenomen! Via tante
Corrie (Leffertstra) kon ik een kamer huren bij haar zus in Haarlem en
binnen een paar weken verhuisde ik naar Haarlem. Dit is nu bijna 17 jaar
geleden.
Ik ken Tinie en Gerrie al vanaf de kleuterschool, Tinie woonde bij mij aan de
Heerenwal en ik speelde al sinds ik mij kan herinneren met Tinie en haar
zusje Jeltje. Ik zat bij Tinie in de klas op zowel de lagere school als de
Mavo. Na de Mavo gingen we iedere onze eigen weg, maar we spraken
elkaar natuurlijk nog wel. Gerrie zag ik zo nu en dan nog wel eens in
bardiscotheek de Bruine Pater in Sint Nicolaasga.
Ik ben er deels schuldig aan dat Tinie ook naar Haarlem kwam. Op een of
andere manier verloren we elkaar op een geven moment toch wat uit het
oog (en wat mij betreft niet uit het hart, want ik dacht best wel veel aan
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haar, ook in de wetenschap dat ze vlakbij woonde). Ik ging met mijn exvriend wonen in Santpoort Noord en wist via onze families in Sloten dat
Tinie haar leven aan het opbouwen was met haar man in Haarlem. Een
enkele keer zagen we elkaar nog, tot het moment dat haar zoontje Bram
werd geboren. Ik was 10 maanden daarvoor bevallen van mijn dochter
Tessa en wilde de vriendschap met mijn vriendinnetje uit Sloten toch wel
weer graag oppakken, vooral nu we beiden ook nog eens moeder waren
geworden. Langzaam werd de vriendschap weer sterker en ik vergeet nooit
meer het moment dat Tinie mij belde met het bericht ”volgens mij heb ik
Gerrie gezien in de supermarkt, maar ik weet het niet zeker”. We bedachten
dat Tinie haar een eventuele volgende keer aan zou spreken en dat
gebeurde! Niet lang daarna spraken we af en vanaf die dag zijn we (weer)
vriendinnen.
Ik woon inmiddels in IJmuiden (vlakbij Haarlem). Samen met Jeroen heb ik
2 dochters: Tessa is geboren op 1 januari 2000 (zogenaamde millennium
baby) en Marijke is geboren in maart 2002. Ik werk 24 uur per week als
coördinator bij TopTicketLine (reserveringsbureau voor musicals als The
Lion King en nog heel veel andere producties) in Amsterdam.
Mijn vriendschap met Tinie en Gerrie is anders dan die met vriendinnen die
ik heb leren kennen na 1988. Met Tinie en Gerrie heb ik jeugdherinneringen
die ik met mijn andere vriendinnen niet heb. Ik merk nu dat juist die
herinneringen onze vriendschap heel speciaal maakt, vooral ook omdat wij
nu met z´n drietjes zo dicht bij elkaar in de Randstad wonen. Voor onze
kinderen is het ook leuk: zij hebben, zoals Tinie ook al zei, alle zes een
Pake en een Beppe en die hebben de andere vriendjes en klasgenootjes
niet. Het is voor onze kinderen vanzelfsprekend dat de mama´s onderling
Fries praten (alhoewel het ook al vaak Fries is met veel Nederlandse
woorden er doorheen).
Ondanks het feit dat ik in het verleden wel eens heimwee heb gehad, wil ik
op dit moment niet terug naar Friesland. Ik ben volledig ingeburgerd in “het
Westen”, heb hier mijn werk, vrienden en kennissen. Ik ben gewend geraakt
aan het feit dat ik hier alles in de buurt en meer mogelijkheden heb, van
winkels tot vrijetijdsbesteding. Bovendien zijn mijn kinderen hier geboren en
alles bij elkaar, is dit nu mijn thuis. Ik ga nog graag naar
Sloten, maar het wordt mij al gauw te rustig en vooral ook te
klein. Voor de kinderen is het logeren bij Pake en Beppe in
Sloten een feest! Lekker met Pake fietsen, naar het bos en
de speeltuin, en in december natuurlijk naar de intocht van
Sinterklaas.
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Tot slot
Als trouwe lezers van de Stadsomroeper is het voor ons een eer om een
stukje te mogen schrijven. Het lijkt ons leuk om in een volgende
stadsomroeper nog eens een stukje terug te vinden van iemand van onze
generatie die geboren en getogen is in Sloten en uiteindelijk is
weggetrokken (misschien wonen er zelfs nog wel meer leeftijdsgenootjes
van ons in het westen des lands?).
Groeten aan de (oud-) Slotenaren van:
Tinie, Gerrie en Esther

MEDEDELINGEN BESTUUR PLAATSELIJK BELANG
x

x

Het Bestuur van Plaatselijk Belang heeft besloten een begin te maken
met het realiseren van een visie. Een
toekomstvisie geeft richting welke kant Sloten
het komende decennia uit wil. Het bestuur
heeft besloten om een werkgroep samen te
stellen die dit proces gaat ondersteunen. Wij
hebben vertegenwoordigers van
Ondernemersvereniging, Vrienden van
Sloten, de School en de Sportverengingen
uitgenodigd om deel te nemen aan deze
werkgroep. Om de mening van alle inwoners
van Sloten hierbij te betrekken heeft de werkgroep een enquête
opgesteld. Onderwerpen waarover u uw mening kunt geven zijn: de
voorzieningen in Sloten, woningbouw, woonomgeving, openbaar vervoer,
wandelpaden, werk en jongerenwerk. De enquête zal huis aan huis
verspreid en opgehaald worden. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u
de enquête invult. Daarmee krijgt u invloed op de toekomst van Sloten
De algemene ledenvergadering zal in 2005 plaatsvinden op zaterdag
21 mei. Een speciale avond voor een speciale vergadering. Zet nu alvast
maar in de agenda.
Wij wensen alle lezers van de Stadsomroeper
Prettige Kerstdagen en een gezond en verdraagzaam 2005.
Voorzitter, René Kuijl

"De Stadsomroeper", december 2004

53

JAARCIJFERS 2004 RECREATIE SLOTEN
Ook dit jaar weer, zoals u in het laatste nummer van de Stadsomroeper
gewend bent, weer de jaarcijfers/overzichten van brugpassages,
museumbezoek en dergelijke. Het weer van de zomer van 2004 was
beduidend minder dan dat van het voorgaande jaar. Uit de binnengekomen
cijfers viel dit ook duidelijk af te leiden. Niettemin blijft ons stedeke toch een
publiekstrekker van formaat.
BRUGPASSAGES
Het wat mindere weer van deze zomer heeft bij het aantal brugpassages
letterlijk en figuurlijk zijn tol geëist. Onze brugwachters Johan Franzen en
Douwe Kraak hadden het dit jaar ten opzichte van het recordjaar 2003, toen
39.745 schepen de brug passeerden, met 35.292 passages aanmerkelijk
rustiger.
MAAND
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

1999
1.543
5.444
4.825
9.344
10.471
4.933
1.678

2000
2.135
3.307
6.458
8.125
10.596
4.022
1.759

2001
1.793
4.586
5.259
8.940
9.443
3.714
2.026

2002
1.410
5.098
5.407
9.309
9.833
4.632
1.774

2003
2.147
4.396
6.725
9.898
10.423
4.406
1.750

2004
1.749
5.319
4.756
8.042
9.732
3.972
1.722

Totaal

38.238

36.402

35.761

37.463

39.745

35.292

Recreatiebedrijf “DE JERDEN”
Het loopt alweer tegen het einde van het jaar dus tijd voor een kleine
terugblik op het afgelopen seizoen. Het is
voor ons een druk seizoen geweest.
Vooral in de periode voor de grote
vakantie, meestal een vrij stille periode,
was de camping erg goed bezet.
Het hoogseizoen was dit jaar weer erg
druk, zowel op het water als op de camping, terwijl het naseizoen niet slecht
is geweest. Dus we zijn zeer tevreden over het afgelopen jaar.
De bruto omzet is zeker 20% hoger dan vorig jaar geweest.
Dochter Hiltje heeft ons helaas deze zomer niet kunnen helpen, daar zij in
verwachting was. Gelukkig is er op 2 oktober een gezonde dochter geboren
waar we erg trots op zijn. Met veel kunst en vliegwerk hebben het werk dit
jaar rond kunnen maken.
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Er zijn veel gasten die al weer voor volgend jaar hebben geboekt, zodat we
dan ook nog niet stil hoeven te zitten. De Elfsteden Oldtimers hebben zich
weer voor 2005 aangemeld .
De Elfsteden Oldtimers komen natuurlijk weer met het Hemelvaartweekend.
Volgend jaar valt Hemelvaart op 5 mei en is het 60 jaar geleden dat de
2e Wereldoorlog werd beëindigd.
Het plan is er, om naast de gebruikelijke Oldtimers, nog een 80-tal
legervoertuigen te laten komen. Enfin, we zullen wel zien hoe we voor
iedereen weer een goed plaatsje kunnen vinden.
Vanaf de Menno van Coehoornstraat wensen we een ieder een goede
“Kerst” en een goede jaarwisseling toe.
Addy en Tjebbe Hepkema
RONDLEIDING-KERKBEZICHTIGING N.H.-KERK
De kerk was dit jaar 112 dagen voor bezichtiging
opengesteld. Twaalf gidsen waren 472 uur in de
kerk aanwezig om de gasten te verwelkomen.
Van heinde en verre kwam men weer naar ons
stadje. Waarschijnlijk door de natte zomer en de
slechtere economie telden wij 10% minder
bezoekers dan in 2003. De ontvangsten van de
10.250 bezoekers, n.l. Euro 3.000, vielen mee. Dit
bedrag kan weer aan het 10-meerjarig onderhoudsfonds worden
toegevoegd.
Tot ieders teleurstelling heeft de bonte knaagkever de kerk niet verlaten en
is in de verdediging gegaan. De in het jongste verleden gedane
werkzaamheden; warme lucht/endoscopie/de verrotte balken opvullen met
epoxyhars hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Om het open stellen van de kerk te kunnen blijven garanderen, is het
noodzakelijk, dat er nieuwe gidsen bij komen.
Onze oproep voor nieuwe rondleiders is dan ook van cruciaal belang.
De gidsen van de rondleiding wensen u een gezond en veilig 2005.
Namens de Rondleiding
L. van Hoeven, secretaris
0514-531598
MUSEUM “STEDHUS SLEAT”
Geen opgave ontvangen.
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DE KORENMOLEN
Geen opgave ontvangen.
STICHTING ZWEM-/SURFGELEGENHEID “LYTSE JERDEN”
Geen opgave ontvangen.

HISTORISCHE VERENIGING IN SLOTEN?
Veel hebt u weer in dit nummer van “De Stadsomroeper” kunnen lezen,
waarbij veel foto’s en artikelen uit verzamelingen en herinneringen van
Sleattemers en âld Sleattemers. Echter, er is ook nog veel materiaal wat
ongebruikt bij mensen thuis ligt en er zijn niet minder herinneringen die
ongebruikt in verschillende hersenpannen liggen opgeslagen die beslist van
historisch belang voor Sloten zijn en het verdienen om bewaard te blijven.
Omdat mensen er niet aan ontkomen om ouder te worden en hun kinderen
vaak niet geïnteresseerd zijn in een oud stukje Sloten, dreigt deze
informatie in de toekomst verloren te gaan. Kees Smits uit Houten heeft hier
al eens met mij over gesproken en heeft ook al eens bij Plaatselijk Belang
aan de bel getrokken.
Ook zijn er verschillende verzamelaars van b.v. oude ansichtkaarten of
ander materiaal in en buiten de stad.
Het zou goed zijn al dit materiaal en kennis eens in kaart te brengen en te
bundelen, zodat er een soort archief van Sloten komt met de bedoeling de
zaken uit het verleden van ons roemrucht stadje te bewaren en de kennis
daarover te vergroten.
Misschien is het een gedachte om in Sloten een historische vereniging, die
een aantal keren per jaar bijeenkomt, op te richten met als doel onderdelen
uit het verleden terug te winnen, te bestuderen, vast te leggen en te
bundelen. Misschien wilt u van deze groep deel uit maken.
Graag een reactie van u als lezer per e-mail aan:
destadsomroeper@freemail.nl of een brief naar de redactie:
Hanny Bergsma, Dubbelstraat 190, 8556 XG Sloten.
G.St.

Hierbij wensen wij alle
lezers van ons stadsblad
“De Stadsomroeper”
prettige kerstdagen en een
uitermate gezond en niet
minder voorspoedig jaar 2005 toe.
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