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INHOUDSOPGAVE:

JAAP DEEN RICHTING MARS….
De zomermaanden zijn weer omgevlogen. De start van de warmste periode
van het jaar was niet daverend maar in de bouwvakweken beleefden we,
net als vorig jaar, opnieuw tropische temperaturen. Airconditioning en
ventilators draaiden overuren en je niet te druk maken was het devies voor
hen die geen vakantie hadden. Veel toeristen bevolkten het kleine stedeke
ook afgelopen vakantieperiode, dit tot grote tevredenheid van onze horeca
en overige middenstanders.
Toch ook opmerkelijke zaken, wat Sloten betreft, in de zomermaanden want
wie De Telegraaf van 16 juli jl. opensloeg kon zijn of haar ogen niet geloven
bij het bericht over onze glasblazer Jaap Deen onder de titel “VAKWERK
VOOR DE NASA”. Blijkt dat onze Jaap glasgeblazen artikelen levert aan dit
wereldbekende Amerikaanse ruimtevaartinstituut.
Volgens geheime bronnen doet hij dit op voorwaarde dat hij in de nabije
toekomst ook een keer een bemande ruimtevlucht (en dat zal ongetwijfeld
richting Mars worden) mee mag maken. Zelfs schijnt Deen te hebben
bedongen dat de tweekoppige bemanning geheel uit Slotenaren moet
bestaan, en wel alleen uit kunstuiters in het stedeke. Hielke Jan de Jong
schijnt in eerste instantie het aanbod te hebben afgeslagen, hoewel hij al
veel op hoogte werkt (op een huishoudtrap) om die vermaledijde ramen
twee keer per week optimaal schoon te krijgen. Toch krijgen ze Hielke Jan
niet hoger dan de dakgoot van zijn eigen pand aan de Lindegracht voor de
tweejaarlijkse verfbeurt. En dat is niet de hoogte die het ruimtevaartuig van
de NASA voor ogen heeft richting Mars.
Jaap Deen schijnt zelfs al een ruimteballetje te hebben opgegooid bij de
jeugdige Coos de Graaf en de ervaren John Postma, die je qua
kunstenaarschap ook weinig hoeft te leren. Alleen het gewichtloos vliegen
in de ruimte moet hen nog worden bijgebracht. Het schijnt dat John zijn
zolderkamer aan de Heerenwal al vacuüm heeft getrokken en daar een
potje gewichtloosheid lijkt te beleven, dat zijn weerga niet kent. Een
gemiddelde vis in een gemiddeld aquarium lijkt zich niet beter in zijn sas te
voelen dan gewichtloze John op zijn zolderkamertje.
De keus is aan Jaap; wordt het Coos of wordt het John. Kiest Jaap voor de
jeugd of voor de routine. Marco van Basten zou het wel weten.
Jaap zal ongetwijfeld nog veel glas met zijn blazen moeten vervormen voor
de keuze is gemaakt en hij zich als eerste Sleattemer op Mars zal melden.
En wij vonden Tjerkgaast vroeger al een hele reis.
Gerben Stegenga
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HJIR EN HJOED
Berne:

4 juny
7 juny
21 juny
13 july
13 augustus
4 septimber
6 septimber
9 septimber

Stoarn
Sleat :

2 juny
26 july

om utens:

1 july
20 july
1 septimber
18 septimber

Troud:
Nij ynkommen:

8 oktober

Mees, sf. Manou van Mierlo
en Tjeerd Huizinga
Quinten, sf Ineke Pierik en
Berend Visser
Jort, sf. Fiona Hanna Maria
Lijsenaar en Sjouke Jan Albada
Lipkje Liesbeth Anna (Lilian), df
Adelina Postma en Hans Lolkema
Jesse, sf Dirkje Mous en Harry Alting
Toni, sf. Ina Abma en Siebrand Mous
Marije, df Liesbeth Hoekstra en Arjen
Rijpkema
Benthe, df. Wietske Borger en
André Alting
Johannes Ottema,
Buitenland 32, 82 jier.
Marten Haga,
Ruurd Altastrjitte 8, 82 jier.
Willemke van der Goot-Koopmans,
Snits, 82 jier
Johan Reitsma, Tsjerkgaast
81 jier.
Hijlkje Koopmans-de Boer, Grou
82 jier (foarhinne Tsjerkgaast).
Trijntje Tijsseling-Poepjes, Harns
(berne yn Sleat 20 maart 1919).
Geeske Bos en Otto de Vries

Tjitske Breimer
Herre Bakker
Fam. G. van Klaveren
-Blankers
Mefr. L. Sinoo-Verweij
Tanja Reekers

Schoolstraat 167/A
B.H. Mulierstraat 4
It Far 14
It Far 6
Ruurd Altastrjitte 13
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Ôfreizge:

Eelke Schotanus
Fam. R. Hordijk
Durkje Haagsma-Hofstra

nei Harich
nei ?????
nei Doniahiem, St. Nyk

By de redaksje komme nochal gauris wat fragen binnen oer wa't no krekt foar
pleatsing yn dizze rubryk yn oanmerking komt. Foar alle dúdlikens dêrom
noch efkes: As de lju net mear yn Sleat wenje en hja trouwe of der binne oare
feroarings, dan wurdt dit net mear yn "De Stadsomroeper" opnommen, inkeld
noch âld-Sleattemers om utens, dy't nei harren libben yn Sleat yn in
fersoargingstehûs opnommen binne.
Hawwe jo ynformaasje dy't absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, jou
dy dan efkes troch oan de redaksje. Allinnich op dy wize slagje wy deryn
om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy't Sleat
oanbelangje.

WELKOM IN SLEAT
Sleat is nu ook op Internet te vinden namelijk op www.sloten.nl.
Je kunt er van alles vinden over het heden, verleden, het water en het land,
de agenda, en contactpersonen die voor Sloten van belang zijn.
Dus breng een bezoekje aan onze nieuwe website. Suggesties voor
verbeteringen en aanvullingen zijn altijd welkom.
Hilde de Haan, e-mailadres: hildedehaan@Xs4all.nl
"De Stadsomroeper", oktober 2004
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SLOTEN EN DE VERKIEZINGEN VOOR HET
EUROPEES PARLEMENT
Op donderdag 10 juni jl. waren er ook in onze gemeente Gaasterlân-Sleat
verkiezingen voor het Europees Parlement. Ook in Sloten werd niet
vergeten aan deze verkiezingen deel te nemen.
Grote winnaar t.o.v. de verkiezingen van 1999 was Europa Transparant dat
in het stedeke Sloten maar liefst 16,2% van de stemmen wist binnen te
halen. Ook de PvdA was succesvol met een stemmenwinst van bijna 5%.
Het CDA verloor fors met 8,5% minder stemmen dan in 1999. Ook de VVD
kreeg klappen met 6,3% minder stemmen.
Verder leden Groen Links en de ChristenUnie/SGP aardig verlies.
De motivatie om te stemmen was in Sloten goed te noemen, gezien een
opkomstpercentage van 47,0%, iets minder dan het totaal van de
gemeente Gaasterlân-Sleat (47,3) maar aanmerkelijk beter dan de
verkiezingen voor het Europees Parlement in Sloten in 1999 (35,1%).
Onderstaand overzicht geeft precies weer hoe het stemgedrag van de
Slotenaren in hun stedeke was.
Partij:
CDA
PvdA
VVD
Groen Links
ChristenUnie/SGP
D’66
Soc. Partij
Leefbaar Europa
Partij v/h Noorden
Europa Transparant
Lijst Pim Fortuyn
Partij voor de Dieren
Respect Nu
Overige
Ongeldig/Blanco
Uitgebrachte stemmen
Opgeroepen
Opkomstpercentage

Uitslag
1999
83
40,9%
28
13,8%
39
19,2%
15
7,4%
20
9,9%
9
4,4%
7
3,4%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
1,0%
0
0,0%
203
100,0%

Uitslag
2004
90
32,4%
52
18,7%
36
12,9%
7
2,5%
14
5,0%
4
1,4%
13
4,7%
2
0,7%
5
1,8%
45
16,2%
3
1,1%
6
2,2%
1
0,4%
0
0,0%
0
0,0%
278
100,0%

578

591

35,1%

47,0%

"De Stadsomroeper", oktober 2004

5

SKÛTSJESILEN 2004: WALTER DE VRIES
WINT OP HET ‘EIGEN’ SLOTERMEER
Op woensdag 11 augustus jl. waren op het Slotermeer
weer de wedstrijden om de Iepen Fryske
Kampioenskippen Skûtsjesilen. Het weer is in Sloten
meestal onberekenbaar en ook deze keer was het een
dag van uitersten. ’s Morgens weinig wind en veel
regen en ’s middags een steeds meer toenemende
wind met prachtig zonnig weer. Gelukkig konden alle
klassen hun wedstrijd zeilen en daar was de
Sleattemer commissie uiterst content mee. Dit jaar
geen Jentsje Schraa in de vloot maar wel een
memorabele overwinning van de jeugdige schipper
Walter de Vries in de B-klasse met de Goede
Verwachting en dat op eigen water. Een prachtige
zege op het ‘eigen’ Slotermeer.
Jammer was het dat Walter in het eindklassement net
0,1 punt tekort kwam om het
erepodium in Lemmer te mogen
betreden.
De uitslagen op het Slotermeer waren als volgt:
Daguitslag A-klasse
1) Tony Brundel
2) Jacob Huisman
3) Martin Vlasbloem

Daguitslag A-klein
1) Pieter Osinga
2) Age Veldboom
3) Kees Jonker

Daguitslag B-klasse
1) Walter de Vries
2) Cornelis Riezebos
3) Lolle Schakel

Daguitslag C-klasse
1) Hendrik J. de Vries
2) Hendrik Keizer
3) Quirijn Kuiper

De resultaten van de Goede Verwachting
waren als volgt:
Hindeloopen: 7e, Stavoren: 4e, Heeg: 2e,
Sloten: 1e, Echtenerbrug: 4e, Lemmer 1e
dag (dnf): 5e, Lemmer 2e dag: 4e. Wat
Walter de Vries een uiteindelijke 4e plaats
in het eindklassement opleverde.
Heit Hilbrand de Vries met de de tot “Stêd
Sleat” omgedoopte Abraham’s schoot
"De Stadsomroeper", oktober 2004
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behaalde resp. de volgende resultaten: 5e, 7e, 11e, 10e, 7e, dns, 12e, wat
hem een 9e plek in het eindklassement op zou leveren.
De uiteindelijke kampioenen waren: A-klasse: Jeroen de Vos, A-klein: Age
Veldboom, B-klasse: Sikke Heerschop en C-klasse: Hendrik J. de Vries.

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.
Per e-mail ontvingen we onderstaande reactie van Jehannes van der Goot
op de foto uit 1949 of 1950 in ons maartnummer van de bewaarschool, ons
toegezonden door Aaltje de Winter-Koopmans uit Snikzwaag:
“By myn broer Oeds van der Goot lies ik De Stadsomroeper van maart
2004. De foto, fan ´e bewaarskoallebern, koe ik net. Wie grif net oanskaft
troch ús heit en mem. Earst hie ik mysels net fûn, mar letter seach ik my
stean yn it matroazepakje nr. 34. Myn namme is Jehannes Y. van der Goot
te Goaijingea, soan fan Yke en Bontsje van der Goot (eartiids Heerenwal
65).
In het afgelopen juninummer van dit blad stond een oude foto van de
bewaarschool uit begin 1940 van Oeds van der Goot, Rengersstrjitte 6,
8633 LB Ysbrechtum. A. Feenstra-Kolhoff, Burgum schreef ons het
volgende:
“Prachtig die foto van de kleuterschool in het vorige nummer van dit blad. Ik
wist van het bestaan niet af. Zeker ben ik van no. 14 – Coba Tromp, no. 19
– Alie Kolhoff en no. 20 – Antje Spoelstra. Twijfel heb ik over: no. 15 –
Maaike de Kroon, no. 11 – Hotske Klijnstra en no. 26 – Sapie Kraak. De
leidsters zijn: Arendje Poepjes en Wietske van der Goot.”
Van Lub Wiarda uit Sneek kwam de volgende reactie:
"De Stadsomroeper", oktober 2004
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“Op pagina 15 van het juninummer van de stadsomroeper staat een
jeugdfoto. Er is geen herinnering bij mij, maar volgens mij en volgens mijn
vrouw ben ik nr. 23. We hebben dat beeld namelijk vergeleken met foto's uit
dezelfde tijd.”
Trienke Zoon-de Vries uit Rohel deponeerde eveneens een schrijven bij de
redactie en dat ging over de andere foto die in dat nummer stond afgedrukt:
“Ik heb nog even een vraag betreffende de foto van de Christelijke Lagere
School uit 1962, die in het vorige nummer van “De Stadsomroeper” stond
afgedrukt. Op deze foto staan twee kinderen van de fam. Riemersma en dat
zijn Johan (no. 50) en Jikke (no. 57). Hun ouders wonen bij ons op de
Vriehof en ik heb ze de foto laten zien, die ze erg leuk vonden. De fam.
Riemersma woonde destijds in Tjerkgaast, vandaar dat nog wel meer
kinderen werden herkend. Jikke was vriendin met Aaltje Risselada, terwijl
mevr. Riemersma in Sloten nog op het koor heeft gezeten met Doutje
Risselada en Corrie Groenhof. Mijn vraag is of Johan en Jikke nog een
exemplaar van deze foto zouden kunnen krijgen. Ze zouden er erg blij mee
zijn omdat ze niks van hun schooltijd hebben.”
(De redactie zorgt voor toezending van 2 exemplaren aan Trienke Zoon-de
Vries, die voor verdere distributie zal zorgdragen.)
Bertha v.d.Broek-Poelman uit Amsterdam mailt ons het volgende naar
aanleiding van de foto van de Chr. Lagere School uit 1962 die ons vorige
nummer stond afgedrukt:
“Zou het mogelijk zijn om een oproep in De Stadsomroeper te plaatsen van
mensen die in de periode vanaf 1946 op de School met de Bijbel (De
Klinkert) hebben gezeten om zich aan te melden bij de www.schoolbank.nl.
Alleen Oeds v.d. Goot en ik hebben ons aangemeld.”

ROCK SOLID
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben een persoonlijke uitnodiging
gehad voor de club die weer van start gegaan is onder de naam Rock Solid.
Maar ook voor de oudere jeugd tot en met vijftien jaar is er een club. Deze
club werkt met materiaal van Youth for Christ en spettert eens in de
veertien dagen om half acht op de woensdagavond in de voormalige
Gereformeerde Kerk, Achterom 104. We zijn begonnen op 29 september.
Ook op 13 oktober ben je welkom, en 3 november ... en ... we will ... we will
rock you.
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ZANGDIENSTEN IN SLOTEN
Eer God in Zijn heilige hemel,
om Zijn machtige daden,
om Zijn niet te meten grootheid.
Eer Hem met hoorngeschal,
met harpen en lieren,
met slagwerk en vreugdedansen.
Met spel op gitaren en fluiten,
sla de bekkens.
Laat alles wat adem heeft de lof zingen van de Heer.
Laten we dat doen op:
zondag 31 oktober en zondag 28 november,
’s avonds om half acht
in de Protestantse Kerk in Sloten
Op deze avonden zullen dan de 2e en 3e ZANGDIENST
van dit winterseizoen worden gehouden.
Voorganger is ds. Kl. van Marrum.
U wordt van harte uitgenodigd deze diensten
bij te wonen.
"De Stadsomroeper", oktober 2004
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De Protestantse Kerken van Sloten en Wijckel startten het winterwerk op
zondag 19 september jl. met een speciale dienst in de boerenschuur van de
fam. Platje in Wijckel.
Foto: Foeke de Boer

OECUMENISCHE AVOND:
ALS HET KWAAD GOEDE MENSEN TREFT.
Elk huis heeft zijn kruis. Maar soms lijkt het alsof er op sommige huizen
veel meer kruisen staan dan op andere. Dat kon je in ieder geval zeggen
van het huis van Job. Hij verloor zijn kinderen, werd vreselijk ziek en raakte
al zijn bezittingen kwijt. Hoe houd je het dan vol? Mag je dan opstandig
zijn? En hoe kun je in de wereld ooit door zulk verdriet heenkomen en het
verwerken? En kun je dan nog geloven?
Het boek Job vertelt daarover. Vanuit hun eigen visie belichten pastor
Wiebe Mulder en dominee Klaas van Marrum dit geschrift. Moge deze
avond ons een eindje op weg helpen voor als het kwaad goede mensen
treft.
U bent van harte uitgenodigd voor deze oecumenische avond van de
Katholieke Parochie en de Protestantse Gemeente te Sloten e.o. in “De
Poarte” te Sloten, om 20.00 uur op donderdag 18 november.
"De Stadsomroeper", oktober 2004
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SLEATTEMER NIJS EN NIJS OM UTENS
Gaasterlân-Sleat legt nut toeristenheffing uit
Gaasterlân-Sleat geeft een folder uit waarin staat waar de gemeente de
opbrengst van de toeristenbelasting voor gebruikt.
De heffing wordt volgend jaar verhoogd van € 0,55 naar €1. Volgens de
VVD begrijpen veel recreatieondernemers en toeristen niet goed waarom
een verhoging van de heffing nodig is. „Dat kinne wy se útlizze yn in folder",
zei fractievoorzitter Tjebbe Hepkema afgelopen maand tijdens de
raadsvergadering.
Wethouder Joop Meinsma vond het voorstel van zijn partijgenoten „in goed
idee". „De heffing wurdt wol deeglik yn it rekreatyf gebeuren stutsen."
Hij denkt daarbij aan het Friese Merenproject, het opknappen van het
Balkster strand en strandpaviljoen Hege Gerzen en de aanleg van nieuwe
fietspaden en kanoroutes. „Dizze plannen rinne yn de miljoenen."
Raad wil visie bij plan Sloten
Er moet eerst een toekomstvisie voor Sloten komen, voordat de raad een
uitspraak doet over woningbouwplannen in de stad. Twee inwoners willen
zo'n zestig woningen bouwen ten westen van de jachthaven. De FNP, VVD
en PvdA toonden zich afgelopen maand optimistisch over het plan van
Jurjen Breimer en Johan Cnossen, maar willen eerst de stadsvisie van
Plaatselijk Belang afwachten.
Duitse toerist in haven van het Sloten verdronken
Een Duitse toerist is in de nacht van zaterdag op zondag (25 - 26/9’04) in
de haven van Sloten verdronken. De 46-jarige man uit Solingen is niet door
een misdrijf om het leven gekomen, zo heeft de politie laten weten.
De Duitser was in Friesland met vier vrienden op vakantie. Zijn vrienden
gingen zaterdagavond de stad in. Toen de mannen terugkwamen, dachten
ze dat hun kameraad lag te slapen, maar de man bleek verdwenen.
Na een zoektocht van drie duikteams van de brandweer bleek dat
het lichaam van de man in de haven dreef. Hoe de Duitser overboord
is geraakt en waarom hij de wal niet meer kon bereiken, is niet
duidelijk.
Ferry Deinum en Lammert Dijkstra jubileren bij Sloten B.V.
Op 6 juli vierden Sleattemer Ferry Deinum en op 8 september jl.
Idskenhuister Lammert Dijkstra hun 40-jarig dienstjubileum bij Sloten B.V.
De Veevoederfabrikant liet het zeer lange dienstverband van beide heren
niet onopgemerkt voorbij gaan.
"De Stadsomroeper", oktober 2004
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NIEUWE FOTO PAKE’S SLEATTEMER FERLINE(1)
Van Geurt v.d.
Brink,
Bakboard
28 te Joure ontvingen we onderstaande e-mail en
de
hier
naast
geplaatste foto:
“Beste
redactie,
bijgaand een foto
welke ik kreeg van
kapper Dicky van
Dijk uit Lemmer,
zoon van Fedde
van Dijk en dat was weer de zoon van Roelof van Dijk, de voormalige
machinist van de Sleattemer fabriek.
Fedde is de meest linkse (nr. 1) op de foto, maar de rest van de jongelui
ken ik niet.
De oudere heer in het midden (nr. 3) zou Sietze Kraak kunnen zijn.
Misschien kunnen we er via deze rubriek achter komen welke jongelui in
1927 een reisje naar Oranjewoud hebben gemaakt.”
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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REACTIES OP VRAGEN OUDE SLEATTEMER FOTO’S
De volgende reacties kwamen bij de redactie binnen op de gepubliceerde
foto’s in ons vorige nummer.

Foto 2: Fotograaf: Gorter, genomen in ca. 1927.
Weet iemand wie deze drie keuvelende personen in de Dubbelstraat zijn?
Reactie mevrouw Visser-van der Gaast, Balk:
“De breiende vrouw in het midden moet Janna zijn, de beppe van
Tjepke de Jong zijn. De vrouw rechts zou mevr. Risselada kunnen zijn.”
Foto 3: Fotograaf: Gorter, genomen in ca. 1927.
Wie zijn de vrouw en het kind, afgebeeld voor het huis met ‘den luifel’?
Reactie mevrouw Visser-van der Gaast, Balk:
“De vrouw ‘onder de luifel’ zou de vrouw van Tjeerd Klijnsma zijn. Haar
naam is Beth. Het gezin had 3 kinderen, waarvan de jongste nog
woonachtig is in Balk.”
Foto 4: Fotograaf: onbekend, genomen in ca. 1950.
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?
Reactie mevrouw Visser-van der Gaast, Balk:
“De man met pijp is Wiebe de Vries.”
Reactie Tiny Vet-Wignand uit Zaandijk: “Eén van de twee
kopers heb ik herkend als mijn pake Wiebe de Vries (met
pijp) en de andere man heb ik het vermoeden dat het Jan
Deinum is. Wie de twee kinderen zijn, zou ik niet weten.
Waarschijnlijk is het voorste jongetje er één van Deinum
maar ik weet niet wie. Ook de plek waar de foto is
genomen is wat onduidelijk maar ik denk dat het de
Haverkamp is, waar de boot ligt afgemeerd. Ten eerste
omdat het vaarwater vroeger langs het huis van mijn pake
en beppe liep en ten tweede omdat het huis dat vastzat aan dat van pake en
beppe voor zo ver ik me herinner werd bewoond door de families Verhoeff en
Deinum. Ook was bepper Jantien de Vries destijds redelijk goed bevriend met
mevr. Pander. Uit verhalen heb ik begrepen dat die twee regelmatig een kopje
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thee bij elkaar in de roef van het schip van
Pander dronken. Vandaar mijn conclusie
dat het schip afgemeerd ligt aan de
Haverkamp.
Om ook nog even op Trui Klinkhammer
terug te komen zoals beschreven in De
Stadsomroeper van juni jl.; de herinnering
van mevr. Tuinstra-Alta is precies zoals ik
ze nog altijd voor me zie. Op een keer
waren mijn nichtje Trienke en ik bij haar in
de winkel toen zij iets voor ons uit een
snoeppot moest pakken. Bij het bukken
kwam haar lange onderbroek met kantjes
te voorschijn; dit tot grote hilariteit van ons
als kinderen. Trienke en ik hebben het er
nog wel eens over als we herinneringen
van vroeger ophalen.”
Reactie Trienke Zoon-de Vries uit Rohel: “De man met de pijp is mijn pake
Wiebe de Vries. De man met de mand met turf lijkt mij Arjen Verhoeff. Ik weet
niet of zij ook kopers waren, misschien weet iemand anders dat nog. De foto is
volgens internetgegevens in Drenthe gemaakt. De kinderen zijn volgens mij
Gerrit en Jan Verhoeff, maar zeker weten doe ik het niet. Verder wil ik nog
even kwijt dat ik 5 juni jl. genoten heb van het Historisch Kijkspel. Het was erg
leuk in elkaar gezet. Alle hulde voor hen die dit voor elkaar hebben gebokst.
Ook ben ik weer oude bekenden tegengekomen zoals Elkse en Sjoukje Visser
en Lenie en Roosje Visser. We hebben lekker zitten kletsen en dan voel je je
weer helemaal thuis.”

BEDANKT
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de
belangstelling, kaarten en attenties die ik heb gekregen tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst.
Ook namens Margje.
Jelle Bosma, B.H. Mulierstraat 25, Sloten
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DE SLEATTEMER PADEN FAN IT FERLINE (6)
Achter in het gemeentehuis, zo in de Kerksteeg, vond de
gemeenteveldwachter huisvesting. Ik herinner mij de naam De Goede,
wiens vrouw lang ziek was. Nu bleek dat De Goede op zeer goede voet
leefde met zijn hulp. Toen hij daar eens mee ging zeilen en terugkwam van
het Slotermeer, was een groot gedeelte van de Sleattemer bevolking te
hoop gelopen; kennelijk tot het plegen van een volksgericht. Enkele andere
inwoners konden dit echter op tactische wijze voorkomen. Waar De Goede,
na het overlijden van zijn vrouw, naartoe is gegaan, weet ik zo niet meer.
Zijn opvolger was een zekere Eskes, een lange man. Diens vertrek uit
Sloten staat mij niet meer zo voor de geest.

Het voormalige burgemeestershuis en de pastorie te
Sloten rond 1935.
Auteur H. Mellema, Leeuwarden
Collectie Ryksargyf Foto’s

Naast het gemeentehuis de woning
van Potter, waar in
mijn
kinderjaren
meester
Kuperus
woonde, die hoofd
van
de
lagere
school
was.
Bekend waren zijn
liefhebberijen,
te
weten:
eieren
zoeken en de zeilsport. Geen wonder
dat hij dan ook
lange tijd voorzitter
is geweest van de
zeilvereniging.
Dan tenslotte op de
hoek de woning,

waar gemeentesecretaris Van Dijk woonde. Na diens vertrek heeft daar o.a.
ook burgemeester Bakker en weer later, veel later wellicht, Jan de Vreeze
gewoond.
Gaan we rechtsaf de hoek om, dan kregen we eerst de
Centrakruidenierswinkel van Cees Visser. Aan de linkerkant, schuin daar
tegenover, weet ik me niet meer te herinneren. Ergens staat mij bij dat ooit
Jan Kraak en Hylke de Jong hier hebben gewoond. Recht tegenover Cees
Visser had je de schuur van de boerderij van Cees Groenhof.
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Dan kwam de rijwielhandel en smederij van Eelke Boomsma. Eigenlijk moet
ik zeggen van Eelke van Tromp Boomsma. Waar de dubbele achternaam
aan te danken is geweest, is mij onbekend gebleven.
(Wordt vervolgd.)
Piet Y. Meinema, Jan van Scorelpark 11, 1871 EV Schoorl

DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD
Ook voor dit nummer van de Stadsomroeper was het geen
probleem om enkele zaken te vinden, die in aanmerking kwamen
voor onze rubriek “Door het sleutelgat gehoord”. Uit het aanbod
werden de navolgende onderwerpen gekozen.

DAT WAS ME WAT IN DE GROTE STAD
Onlangs gingen Bert en Marieke van Koetsveld met hun beide kinderen Ilse
(10) en Sander (8) in de auto een dagje naar Amsterdam. Teneinde
parkeerproblemen in het drukke stad te omzeilen, namen ze het wijze
besluit om de auto te stallen op een parkeerterrein buiten de stad en verder
te gaan met de tram. Voor een klein bedrag zou men de gehele dag vrij
gebruik kunnen maken van de diensten van het openbaar vervoer.
Na aankomst in Amsterdam werd de auto dan ook gestald bij een Park &
Ride-terrein en met de tram ging men vervolgens naar het centrum. Voor de
kinderen was dit een belevenis op zich en met name Sander genoot van het
reisje in de tram.
Eén maal in het centrum werd er driftig rondgekeken en gewinkeld en zo nu
en dan stapte de familie weer eventjes in de tram om een klein ritje te
maken van de ene bezienswaardigheid naar de andere.
De hele dag ging dit uitstekend, doch aan het einde van de dag kwam er
een kinkje in de kabel. Nadat men weer een ritje in de tram had gemaakt,
stapten de Van Koetsveldjes uit bij een halte. Het was allemaal een beetje
hectisch, want het was druk op deze lijn en er moesten behoorlijk wat
passagiers in- en uitstappen. Toen het allemaal wat rustiger en
overzichtelijker werd bij de halte bleek Sander onvindbaar. De paniek sloeg
toe, toen dochter Ilse op de tram wees, met Sander achter de ramen.
Kennelijk was hij niet uitgestapt en zat hij nog in de inmiddels al weer
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rijdende tram. Met een snelheid, waarvan atleten als Ben Johnson en Nelly
Cooman in hun beste tijd alleen maar hadden kunnen dromen, zetten
Marieke en Bert al sprintend, luid roepend en druk gebarend, de
achtervolging in op de tram. Daar er echter in een stad als Amsterdam heel
wat zonderlinge figuren om stappen, die allerhande vreemde capriolen uit
halen, werd er in eerste instantie door de inzittenden van de tram, de
bestuurder incluis, helemaal niet gereageerd op het achtervolgende duo.
Toen ons paar, inmiddels met de tong op de schoenen, evenwel stug achter
de tram aan bleef draven, ontstond er bij de inzittenden van de tram toch
het idee, dat er wel iets anders aan de hand kon zijn en bracht de
trambestuurder zijn vervoermiddel tot stilstand. Totaal achter adem
arriveerden Bert en Marieke kort daarop bij de stilstaande tram en konden
hun “verloren zoon”, die overigens niet erg onder de indruk leek van het
gebeurde, weer in de armen sluiten.

SLEATTEMER VARIANT OP HET SPREEKWOORD “DE LAMME
LEIDT DE BLINDE” .
Hadden wij in het maartnummer van deze rubriek een artikeltje, waarin
gewag werd gemaakt van de Sleattemer variant op het spreekwoord:
WATER NAAR DE ZEE DRAGEN, deze keer een verhaaltje met een
variant op het spreekwoord: DE LAMME LEIDT DE BLINDE.
Op een (achteraf bekeken) wat minder goede morgen enige tijd geleden,
ontwaakte onze stadgenoot Henk Brouwer uit zijn slaap. In de
veronderstelling verkerend, dat hij wakker was en dus de echtelijke sponde
wel kon verlaten ten einde te genieten van de nieuwe dag, slingerde Henk
kwiek zijn benen buitenboord en stond op. Toen bleek echter, dat wel zijn
geest, doch nog niet zijn gehele lichaam wakker was. Eén van Henk z’n
benen sliep namelijk nog. Het nog slapende been kon deze belasting niet
dragen en bezweek onder de plotselinge druk, hetgeen resulteerde in een
dubbele beenbreuk en een ziekenhuisopname. Na een verblijf van enige tijd
in het ziekenhuis, mocht Henk weer naar huis, alwaar hij verder kon
herstellen. Hij bleef echter de eerste tijd nog wel gekluisterd aan zijn
ziekbed. Het herstel vorderde langzaam, maar naar verloop van tijd was
Henk weer zo ver, dat hij zijn ziekbed kon verlaten en zich met behulp van
krukken in huis wat kon bewegen. Om zijn actieradius nog verder te kunnen
vergroten, werd vervolgens een rolstoel aangeschaft, zodat Henk ook zo nu
en dan eens even buiten kon kijken. Toen bleek echter, dat het zich
zelfstandig verplaatsen in een rolstoel in met name de oude stadskern van
Sloten geen sinecure was. Het plaveisel vertoonde behoorlijk wat
oneffenheden en hellinkjes, waardoor het eigenhandig voortbewegen van
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de rolstoel zeer werd bemoeilijkt. Hotske, Henk z’n echtgenote, ging zo nu
en dan wel een kuiertje met hem maken, duwend achter de rolstoel, maar
ja, zij kon uiteindelijk ook niet de hele dag met Henk op sjouw en Henk
wilde met name met mooi weer toch zo veel mogelijk buiten zijn.
Maar, zoals altijd, wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij, zo
ook voor onze Henk. De redding kwam in de persoon van stadgenoot en
achterbuurman, Feike
Oenema. Feike, sinds
enige tijd in de VUT,
kampte
met
een
oogaandoening, die
hem
zijn
zicht
aanzienlijk
belemmerde.
Hierdoor
waren zijn mogelijkheden om er, samen
met zijn echtgenote
Wimmie, op uit te
trekken danig beperkt
en was ook hij
voorlopig min of meer
aan huis en Sloten
gekluisterd.
Feike Oenema probeert Henk Brouwer in de goede
Henk en Feike pasten
richting te duwen. Brouwer laat zich leiden zoals hij
elkaar
met
hun
nog nooit gedaan heeft maar is wel zichtbaar in zijn
tijdelijke
handicap
nopjes.
wonderwel en zo kon
Foto: J. Oenema
men vrijwel dagelijks
het tweetal door Sloten zien scharrelen, Henk met gipsbeen in zijn rolstoel,
voortgeduwd door Feike, getooid met “Stevie Wonder”-zonnebril.
Hierboven ziet u een foto van het illustere tweetal op hun dagelijkse ronde
door Sloten en de Sleattemer variant op het gezegde: De lamme leidt de
blinde.

HET EERSTE SLEATTEMER DOPINGGEVAL
Zoals u ongetwijfeld wel gelezen of gehoord zult hebben, werden tijdens de
Olympische Spelen in Athene weer diverse sporters betrapt op het gebruik
van doping. Dat doping wordt toegepast in de internationale sportwereld om
betere resultaten te behalen, is al sinds jaar en dag bekend, doch ook dicht
bij huis, hier in Sloten, hebben dergelijke kwalijke praktijken mogelijk hun
intrede gedaan, getuige onderstaand verhaal.
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Het eerste mogelijke Sleattemer dopinggeval speelde zich enige tijd
geleden af bij de familie De Bruijn aan de Menno van Coehoornstraat. Ed
en Agnes de Bruijn hadden aldaar achter hun woning in een kippenren een
aantal prachtige krielkippen om stappen. De kippetjes waren Agnes haar
hobby en Ed bemoeide zich eigenlijk nooit met de beestjes. De krieltjes
werden door Agnes keurig verzorgd met prima kippenvoer en legkorreltjes.
De liefderijke verzorging werd door de kippetjes erg op prijs gesteld en zij
beloonden hun vrouwtje dan ook dagelijks met een aantal eitjes. De eitjes
waren wel niet groot, maar ja, van krielkippetjes kon je ook geen “oversized”
eieren verwachten.
Op een mooie zomerdag, toen Agnes, na een hele dag uithuizig te zijn
geweest, weer thuis kwam, deelde Ed haar mede, dat hij reeds voor de
kippetjes had gezorgd en de beestjes voer en legkorrels had gegeven. De
kleuren gingen Agnes op en af. Wat lief van haar Edje; wat was ze toch met
een zorgzaam en oppassend kereltje getrouwd.
Maar omdat Agnes niets vrouwelijks vreemd is, liep ze vervolgens toch nog
even naar de kippenren om te controleren of alles wel goed was gebeurd.
Aangekomen bij de ren deed zij toen een wel zeer vreemde ontdekking. In
het bakje, waar de legkorrels in behoorden te zitten, zat nu een lading
kunstmestkorrels, welke normaliter op het gazon werd gegooid ten einde
het gras beter te laten groeien. Toen zij, enigszins overstuur, haar Ed
hierop aan sprak, deelde deze mede, dat hij kennelijk per ongeluk het
emmertje met kunstmestkorrels had aangezien voor legkorrels. Snel werd
Ed z’n foutje door Agnes hersteld en kregen de kippetjes weer de normale
legkorrels. Agnes troostte zich met de gedachte, dat Ed het heel goed had
bedoeld en echt een vergissinkje had gemaakt.
Boze tongen in onze stad beweren nu echter, dat Ed - chefkok van origine –
net als een heleboel op doping betrapte sporters, de vermoorde onschuld
speelt en wel degelijk bewust het “foutje” heeft gemaakt in de hoop, dat de
kippetjes door deze doping een wat groter formaat eieren zouden leggen en
dat de beestjes zelf ook snel zouden groeien, opdat ze binnen korte tijd
slachtrijp en dus panklaar zouden worden.
Zegt u het maar waar de waarheid ligt. Was het echt een vergissinkje van
Ed of ….
Schrijver dezes heeft wel een vermoeden, doch spreekt dit hier niet uit en
laat het oordeel over aan de lezers.

JL
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Omdat “De Stadsomroeper” in de zomermaanden niet
verschijnt, schroomt de oudste Sleattemer Pietje Haringsmade Vries niet om een ander, zeer degelijk blad ter hand te
nemen. De 91-jarige weet, naast andere belangrijke zaken,
inmiddels ook hoe het met Ruud´s huwelijk is gesteld.
Foto: Hilly Mous
"De Stadsomroeper", oktober 2004

21

SLEATTEMER BEDWINGERS VAN DE SLACHTE
Zaterdag 12 juni jl. Wat waren wij opgewonden aan het begin van de tocht;
we hadden met veel gretigheid alles gelezen, gratis adviezen ingewonnen
over wat wij moesten eten, hoe wij moesten lopen en wat tijdens deze tocht
goed voor ons was. Op de heenweg in de bus van Emmy wisselden wij alle
gratis adviezen nog even uit. En eten hadden wij genoeg: natuurlijke drop
(van Marjan), chemische drop (van Sita), eieren, tucjes, pinda’s,
boterhammen, cashewnoten en snoepjes.

Jan de Vries maakte een foto van de vrouwen met de krachtigste, altijd
verzorgende, langste, kortste en fleurigste benen uit Sloten.
Van links naar rechts Sita Stekelenburg, Emmy Poortema, Hilde de Haan, Reino
Oenema, Marjan Stottelaar en Balkster Sjoerd Wijnia. Zij lopen gezamenlijk de
Slachtedyk marathon 2004.
Foto: Jan de Vries

Wij liepen de tocht voor de eerste keer en hebben allemaal het hele traject
uitgelopen. Vol trots vertelde ik diverse deelnemers over hoe Sita
Stekelenburg, zonder veel te oefenen, toch maar even deze tocht ging
uitlopen. Ja, een prima prestatie. Het was een mooie tocht met veel
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korpsen, kunst, kraampjes en mooie Friese spreuken, de dansers, het
enthousiasme van iedereen en de inzet van heel veel vrijwilligers.
Onderweg kwamen wij Slotenaren tegen en waren er ook fanatieke
Slotenaren die ons met spandoeken aanmoedigden.
Jammer vond ik zelf wel dat ik zo weinig door dorpjes heen kwam en dat
merkte ik toen ik door Achlum heen liep. Veel mensen die ons bejubelden
en toezongen en dat maakt mij toch altijd weer wat fitter. Persoonlijk mag ik
namelijk graag bejubeld worden en zeker als er een prestatie wordt
geleverd.
Maar dan het einde: we kwamen aan in Oosterbierum. We hadden
7 kilometer pal tegen de wind in gelopen, het was er druk en geen zitplaats
in de tent. Wij dronken smachtend ons eerste biertje in de wind op en toen
naar de bus. Ik meende altijd dat wandelaars rustige mensen waren, maar
helaas heb ik mijn beeld moeten bijstellen, want ik zag mensen waar de
stoppen bij doorsloegen en die voordrongen om zich een zitplaats in de bus
toe te eigenen. Het was een chaos en daarover is natuurlijk in de media al
genoeg over geschreven.
Wij besloten om op eigen kracht naar de auto te gaan, ons niet afhankelijk
te maken van bussen en dus ook die laatste 8 kilometer nog maar te lopen.
In totaal nog 8 kilometer erbij en wij konden vol trots zeggen dat we per dag
minimaal 50 kilometer kunnen lopen. Of wij de volgende keer weer
meelopen aan dit festijn, ik denk het wel want het is toch een hele
happening. Maar heel graag andersom en eindigend in Raerd. Na afloop
smaakte het biertje bij Sjoerd weer heel erg goed.
Hilde de Haan

Voor zover de redactie bekend liepen de volgende Sleattemer
personen de 42 km en 195 meter van de Slachte met goed gevolg
uit: Marten Brouwer, Jan en Sietske de Vries-de Graaf, Tiny Alting, Tetsje
van der Sluis, Joke Druijf, Reino Oenema, Marjan Stottelaar, Emmy
Poortema-de Graaf, Hilde de Haan, Sita Stekelenburg, Wolter en Richt van
het Meer, Aaltje Müller-Swart, Pita Bergsma-Spoelstra, Henk Baukema,
Atte en Gonny Hornstra-Nagelhout, Marietje Dijkstra-Agricola en Gerben
Stegenga.
Jelle en Tiny Folkertsma-Wortman deden aan de wedstrijd mee en
eindigden beiden net binnen de 500 eerst aankomenden. Hun tijd was net
binnen de 4 uur en dat is een knappe prestatie van het sportieve Sleattemer
echtpaar.
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BEZUINIGINGEN MUSEUM STÊDHÛS SLEAT.
Twee lezers reageerden op het artikel van Gerben Stegenga in ons vorige
nummer omtrent de bezuinigingensplannen van de gemeente GaasterlânSleat aangaande museum Stêdhûs Sleat.
Tiny Vet-Wignand uit Zaandijk schreef ons:
“Tot mijn grote ontsteltenis heb ik moeten vernemen wat de plannen voor
de gemeentelijke subsidie voor Museum Stedhûs Sleat zijn. Net ben ik
afgelopen voorjaar lid van het museum geworden omdat ik vind dat zoiets
unieks niet mag verdwijnen, ook al omdat er al veel geld en tijd in zijn
gestoken. Ik kan u dan ook verzekeren dat ik mijn zegje in de vorm van een
brief aan het gemeentebestuur heb gedaan dat dit zelfs in tijden van
bezuinigingen toch goed moet worden overwogen. Er zijn m.i. altijd nog wel
andere zaken waar beter op bezuinigd kan worden dan op ons cultureel
erfgoed. We zullen dan ook hopen op een goede afloop en ook ik zeg:
‘Handen af van museum Stedhûs Sleat!’”
Pieter Y. Meinema uit Schoorl had de volgende mening:
“Dat ‘handen af’ is voor tweeërlei uitleg vatbaar dus. Stegenga bedoelt
tegen het gemeentebestuur te zeggen: ‘Blijf er af in de zin van laat het
voortbestaan.’ De bedoeling van het gemeentelijke voornemen zou men
kunnen vertalen als: ‘Vanwege onze ongunstige financiële mogelijkheden
verstrekken wij geen subsidie meer en trekken we deswege onze handen er
van af.’
Twee verschillende benaderingen. Enerzijds de
doordringende roep om het museum met zijn schat
aan waardevolle voorwerpen, als cultuurhistorisch
uitermate belangrijk bezit in de gemeente, in het
algemeen belang te laten voortbestaan. Aan de
andere kant, als het wordt afgestoten, bespaart ons
dat in onze begroting een niet onaanzienlijk bedrag
en kunnen we daardoor eventuele andere
lastenverzwaringen voor de burger voorkomen, dan
wel tot het minimale beperken.
Hopelijk zal deze problematiek bij het verschijnen
van de eerstvolgende ‘Stadsomroeper’ tot een
oplossing zijn gebracht, in welk compromis iedere
‘partij’ zich zal kunnen vinden.
Een goede oplossing lijkt mij voor de hand liggend. Als het goed is voert de
gemeente toch een consistent beleid, ook op cultuurhistorisch gebied,
waarop de burger kan en moet kunnen vertrouwen. Daarnaast is het
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gemeentebestuur, dat is de Raad, gehouden, ingevolge de strekking van de
Gemeentewet, de gemeentelijke huishouding als een goede huisvader te
behartigen.
Het pand dat tot museum dient staat er. Daar is enorm in geïnvesteerd,
terwijl de inrichting tot museum niet kosteloos is geweest. Enige financiële
steun werd onder voorwaarden van derden verkregen. Wanneer de
subsidiekraan thans wordt dicht gedraaid, gooi je heel wat geïnvesteerd
kapitaal over de balk; een ware kapitaalsvernietiging. Daarbij komt het
moeten terugbetalen van de financiële hulp die eerder door derden werd
verstrekt en daarenboven zal het pand in zijn financiële vertaling jaarlijks op
de begroting blijven drukken.
Alle dorpskernen, die de gemeente telt, zullen het bekende liedje van
verlangen hebben. Daar is niets mis mee, ook al zullen die verlangens niet
altijd kunnen worden gehonoreerd.
Maar wanneer men binnen zijn gemeente een cultureel-historische
voorziening heeft ten algemenen nutte en in het algemeen belang, die een
uitstraling heeft die de gemeentegrenzen ver overschrijdt, om die verloren
te laten gaan, lijkt het effect te krijgen dat daarmee geen goede zaak wordt
gediend.
In dit kader kan worden gedacht aan de woorden die Erasmus schreef in
zijn bekend boekwerkje ‘De lof der zotheid’ te weten: ‘De hoogste wijsheid
is op tijd zich zot te veinzen.’”
Inmiddels hebben de bestuurders van de gemeente Gaasterlân-Sleat
besloten om een subsidiekorting van 15% te geven en natuurlijk is dat ook
een fikse aderlating maar in ieder geval minder dramatisch dan de eerder
voorgestelde plannen (red.).

BEDANKT
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele
lieve kaarten die Trea mocht ontvangen tijdens haar verblijf in
het ziekenhuis en ook hartelijk dank voor alle medeleven, op
wat voor manier dan ook.
Het heeft ons allemaal erg goed gedaan!
Trea Rijpkema en haar ouders
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NIEUWE FOTO PAKE’S SLEATTEMER FERLINE(2)

Geen personen maar een heel ander beeld van “Pake’s Sleattemer Ferline”.
Nog eens grasduinend in oude spullen van wijlen mijn pleegouders trof ik
dit krantenknipsel aan. Graag zou ik willen weten:
a) Zijn er (oud-)Slotenaren die zich dit artikel nog kunnen herinneren?
b) Zijn er (oud-)Slotenaren die weten in welke courant dit heeft gestaan,
aan de hand waarvan pagina 3 kan worden achterhaald.
c) Zijn er (oud-)Slotenaren die een aanwijzing kunnen geven die kan
leiden naar de fotograaf en schrijver van één en ander?
P.Y. Meinema, Schoorl
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GERBEN GROENHOF
As ik oan myn tiid yn Sleat tink, kin ‘k net om de persoan fan Gerben
Groenhof hinne. In hiel gewoan boerke mei in blaukile oan en steefêst, fêst
oan it karke op twa tsjillen, syn swarte hûntsje by him.
It wie op in moaie simmerjûn dat ik wat op side
fan hûs omskarrele en Gerben Groenhof
oankommen seach. "Hast fakânske Kees?" Doe't
ik knikte sei er: "Dat is moai jonge; ik ha eins noait
fakânsje hân. Ja eartiids doe't ik noch op skoalle
siet mar dêr hie ik in gleone hekel oan want dan
moast ik mei ús heit mei op it skip en krigen we
de hiele wike oars neat as potstrou. Fergeemje
jonge, dat wie my wat." Wilens hie Gerben in
hâlding oannommen lyk as siet er op 'e stoel mar dy stoel wie der net.
"Ja, ik wie net om 'e nocht mei, withoefaak moast ik yn ‘e beage. Dat wie
Iûke fansels. Dan seachst op 'e klaai hiel yn ‘e fierte in tsjerketoer, sa
fergeemjese lyts, en dêr moast dan op ta. Dan rop ik ús heit ta: 'Ik ha sa'n
lêst fan myn foet' mar hy hie net folle moederaasje want dan wie syn
antwurd: 'Dat is waaksdom, jonge, lûke’ en dan gie ik mar wer fierder. Kinst
wol begripe dat ik bliid wie dat de skoallen wer begûnen en ik wer nei
master koe.”
“Mar ja jonge dat is al hiel wat jierren lyn. Ik wit noch wol dat wy yn skoalle
sieten dat de finsters der hast útdinderen. Dat gie de hiele dei sa'n bytsje
troch", sa gie Groenhof oan ien tried wei troch. "Sjoch, dat wie yn ‘e foarige
oarloch, doe't de Ingelsen en Dútsers in grut gefjocht op see hiene. Master
pandere hieltyd mar wat troch de klasse. Ik moat sân jier west hawwe mar
hie 't wol in bytsje foar 't ferstân dat it net yn oarder wie. Ik tocht, do bist
bang, âlde hear. Dat wie ek sa want it duorre noch in skoftke, doe sei er:
'Kinderen allemaal maar naar huis.' Dat fûnen wy fansels net al te slim en
we makken dat we thúskamen."
"Ja de tiid pakt dy", sa mompele Groenhof wat yn himsels.
"Dat binne bêste auto's", sa wiisde er op myn keverke. "Ús fanke hat ek
sa'n ien. Se hat no wat geskarrel. Ik wie sels ek de jongste net mear, doe't
ik oan 'e frou slagge. In hiele ûndernimming. De frou fertsjinne mar in
ryksdaalder wyks. Dan lizze se al moai los yn 't leger, dat sadwaande. Mar
Kees jonge, it is in hiele ûndernimming. Ik wie net sa wis fan mysels dat ik
bin earst ris nei âlde Arjen Rijpkema gien, want dat wie in man mei
ûnderfining. Ik sei: ‘It leit sjesa, ik kin in wiif krije mar ik wit net oft ik it
dwaan moat of net.’ Arjen antwurde: ‘Gerben, jonge dat moatst altyd dwaan
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want dan kinst ek meiprate.’”
“Nee Kees jonge, it is net altyd in paradyske mar ik kin no al meiprate." It
hûntsje waard wat ûngeduerich want dy stakker siet noch altyd oan 'e karre
fêst. "Ja jonge wy geane op hûs oan" spriek Gerben syn Bijke ta en hy sette
mei syn trouwe makker ôf; ien bokse yn 'e lears en ien der boppe.
Letter haw ik Gerben noch ris wer troffen. Dat wie by Jan van der Goot yn 'e
garaazje. Hy sette útein mei in konstatearring dy't er wol faker brûkte. "De
tiid pakt dy", sei Groenhof en lei dit fierder út. "Dan hie 'k by my yn 't bûthús
beammen fan keardels, duffelske jas oan ‘e hûd, in pet op 'e kop mar se
binne allegearre wei." Gerben hie de holle in bytsje skeef, wylst er wat foar
him út stoarre. "Destiids wie in fyts noch wat bysûnders. Der stie ien yn 't
bûthús dy hie in fyts hierd en dêr in dei op fuortwest. Wy krigen in hiel
ferslach fan dy reis. De man sei: ‘ik trape tsjin dy dingen oan en ik fleach
hoe langer hoe hurder. Troch Tsjerkgaast hinne, alderraarst, op nei
Spannenburg. Dêr oankommen tocht ik, ik moat de bocht om, om mei dat
stjoer. Dat stjoer gie om mar ik dondere ek om en lei neist de fyts.’"
Gerben lake doe't er dat fertelde en sei: "Dan hierdest in fyts; wy hiene yn
dy dagen ek neat. Lêstendeis fûn ik noch in rekken op ‘e flier: ‘honderd uur
à tien cent'.
Ik wie noch by ús mem yn 'e hûs. Dan moast ik moarnsier mei it boatsje te
melken. Dan wie ’t
somtiden reinich en kâld
en tocht ik: dit is ek neat
Gerben. Do moatst út ‘e
boat. Mar dat dochst
fuort ek net." En doe
lake Groenhof, sa as hy
dat allinnich mar koe.
"Hjoed-de-dei is it gâns
better. Ik soe net graach
werom wolle. Dus Kees
jonge,
dy
Thewis
Hettinga wie dyn omke.
Ik wit noch dat hy hjir
helpplysje yn Sleat west
hat en wy as jonges, nei
in
skelmestreek,
útnaaiden, hy daliks achter ús oan kaam. Se ha him ek in kear te pakken
hân. Guon jonges hiene in streek úthelle. Hettinga der achteroan. Wat hy
net wist en troch't it wat tsjuster wie te let opmurk wie dat de doerakken in
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tou yn 'e stege spant hiene. De jonges sprongen der oer hinne mar Thewis
gie tsjin 'e flakte. De earmtakken út it plysjepak.” Gerben lake wer sa as er
dat al earder dien hie.
"As it iis sterk wie sjouden de plysje en jim omke mar wat op 'e
Lemsterpoarte om. 'Soene se jûn komme?', seachst harren tinken. En letter
kamen se op redens, de Lemsters. Earst wat mei de froulju gekjeie en letter
it kafee yn. Dan koene de Sleattemers it net litte en dy smieten de redens
fan dy mannen dan op it dak. Dat waard dan rúzje fansels. Ik wit noch dat
der sân grutte Lemsters foar Thewis stiene mei de finger omheech. `Foar
dee bin k net bang; wol foar dyn potlead. Do moast mee mar opskroeie
soan' sei ien fan dy mannen. Dat wie wat jonge", wie Gerben syn weromblik
op eardere tiden.
“Thewis wurke by Van der Wal yn 't pakhûs. Ek wie der it iene wykein
brêgewipper en it oare helpplysje. Sels haw ik eartiids ek noch by Van der
Wal wurke; doe wie 'k noch mar sa'n jonkje. We moasten dan grutte
sekken moal yn ‘e boat sjouwe foar in boer yn 'e Brekkenpolder. Dan
miteren se my sa'n grutte sek op 'e rêch; dan koe 'k it hast net op 'e fuotten
hâlde en sigsagge troch de stege fergeemje. Dat wie my wat. As
skoaljongen haw ik by it kuilen ek noch wolris tuskenriden. Wat wiest dan
wreed. Gie it hynder my net hurd genoch dat stiek ik him sa in stok yn 'e
kont. Ho ho ho. No ik gean mar wer” en tegearre mei syn hûntsje sette hy
ôf.
Dat wiene wat herinneringen oan Gerben Groenhof, in Sleattemer
dy't lange tiid in markante ferskining yn it strjitbyld fan Sleat wie.
Foto’s: archief Tilly Loonstra-Groenhof

Kees van Strien, Balk

JACOBUS EPPINGA ERELID VAN
MUZIEKVERENIGING “STÊD SLEAT”
Tijdens het laatste optreden van het seizoen van muziekvereniging Stêd
Sleat op woensdag 7 juli jl., is Jacobus Eppinga uit Wyckel benoemd tot
erelid van de vereniging. De 68-jarige Jacobus Eppinga is al lid van de
muziekvereniging sinds 1982. Dit was een jaar na de oprichting van het
korps. Eerst heeft hij altijd althoorn gespeeld en de laatste jaren speelt hij
bariton. Naast dat Jacobus lid is van muziekvereniging Stêd Sleat is hij ook
lid van muziekvereniging Melodia uit Wyckel. Iedere eerste maandag van
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de maand zie je Jacobus
druk in de weer met het
oud
papier
van
muziekvereniging Stêd
Sleat. Hij heeft dan ook
al vele tonnen oud
papier
voor
deze
vereniging bij elkaar
gehaald. Voor het vele
wat
Jacobus
heeft
gedaan voor muziekvereniging Stêd Sleat
werd hij daarom in het
zonnetje gezet. Hij werd
benoemd tot erelid en
ontving
hierbij
een
oorkonde en een fles Beerenburg.
De muziekvereniging Stêd Sleat kan terugkijken op een geslaagd seizoen.
In november werd een eerste prijs behaald op het bondsconcours, verder
heeft men een geslaagd optreden verzorgd tijdens het Frysk Fanfare
Festival in Heerenveen. En natuurlijk ook niet te vergeten de optredens in
de stad zelf. Na de vakantie zal Stêd Sleat zich ook weer laten horen, en
wel op zaterdag 30 oktober wordt er een concert gegeven in de stad met
medewerking van het Fjouwerspan uit Lemmer.

HANS LOLKEMA OPNIEUW KAMPIOEN
HIGHLAND GAMES BIJ DE AMATEURS
Zondag 29 augustus vond in Hank (net als vorig jaar) de vijfde en tevens
finalewedstrijd plaats van het Nederlands kampioenschap Highland Games
2004. Wout Zijlstra veroverde opnieuw de kampioenstitel bij de professionals
evenals Hans Lolkema die de kampioenstitel, net als vorig jaar, veroverde bij
de amateurs. Deze wedstrijd was de Schot Gregor Edmunds weer van de
partij evenals de Duitser Manfred Mühlenhaus.
De Highland Games wedstrijden vormden een gezamenlijke serie wedstrijden
welke onderdeel uitmaakten van het Nederlands Kampioenschap Highland
Games. Elke wedstrijd warenn er punten te verdienen voor de deelnemers aan
het Nederlands Kampioenschap. Kregen vorig jaar alleen de eerste 10
geëindigden van iedere wedstrijd punten, dit jaar kregen alle deelnemers
"De Stadsomroeper", oktober 2004

30

punten die meetellen voor het
Nederlands Kampioenschap. Alle
door een deelnemer behaalde
punten telden dus mee voor het
Nederlands
Kampioenschap
Highland Games. Degene met aan
het eind van de serie wedstrijden de
meeste
punten
mocht
zich
Nederlands Kampioen Highland
Games noemen. De telling van de
kampioenschapspunten was als
volgt: de winnaar kreeg 20 punten,
de nummer twee 19 punten, de
nummer drie 18 punten, enz.
De organisatie van de wedstrijden
was in handen van Wout Zijlstra. In
principe was deelname mogelijk
voor
iedereen;
ervaring
was
gewenst. De wedstrijden vonden
plaats in Schotse stijl, dat betekent
dat het dragen van een kilt verplicht
was. De onderdelen voor alle
wedstrijden waren hetzelfde, nl.:
1. Putting the stone;
2. Weight for distance;
3. Throwing the hammer;
4. Caber toss;
5. Weight for height.

Hans Lolkema, hier overtuigend bezig
tijdens de Highland Games in Sloten op
20 augustus jl. Deze wedstrijd werd
ook gewonnen door de Sleattemer
krachtpatser.
Foto: Gerben Stegenga

In Sloten had Hans Lolkema, beter bekend als de “Beul van Sloten”' op
vrijdagavond 20 augustus jl. al toegeslagen. De sportman van het jaar in
Gaasterlân-Sleat gaf zijn tegenstanders een flink pak op hun falie. Het
Sneker Nieuwsblad liet op maandag 23 augustus het volgende verslag zien:
„It soe moai wêze as ik wat mear tsjinstân hie", zei de winnaar na afloop
van de afgetekende partij. De Slotenaar won alle onderdelen. Simpel mag
de overwinning niet genoemd worden. „Moast altiten op skerp stean. It kin
samar mis gean, mar ik ha allinne noch wat partij oan Sierk Kooistra, Peter
Stegeman en Douwe en Gorrit Zijlstra." De wedstrijd in Sloten telde mee
voor het NK, dat volgende week afgesloten wordt met de wedstrijd in Hank
(Biesbosch). De 33-jarige Lolkema kan de lauwerkrans niet meer ontgaan.
„Dan moat it wol hiel raar rinne", aldus de Slotenaar, die daarmee zijn titel
van vorig jaar zal prolongeren.
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Het is nog niet duidelijk
of er volgend jaar weer
een
NK
Highland
Gamesserie komt. Organisator Wout Zijlstra uit
Folsgare, die vrijdag buiten mededing meedeed
en
won,
wil
de
internationale toer op.
„Der wurdt oan tocht om
in twakamp SkotlânFryslân te hâlden", aldus
Lolkema. „Dan krigest
hjir
oansprekkende
sporters. Dat jout oandacht en dat is goed foar de sport."
Afhankelijk van het realiseren van dit voornemen, wil Lolkema volgend jaar
zelf naar Schotland om zich met de wereldtoppers te meten. „Ik soe wol wat
mear tsjinstân ha wolle. Yn Skotlân is dat dêr. Boppedat wol ik it belibjen
fan de sport graach mei eigen eagen sjen. Sa as wy hjir neiprate oer it
fuotbal, sa prate se dêr oer it hammerslingerjen. De minsken groeie mei de
sport op." De stage in Schotland past ook in de voorbereiding op de EK
volgend jaar, waarvoor Lolkema zich inmiddels heeft geplaatst. „It is in moai
doel om nei ta te wurkjen."
Eindklassement Nederlands Kampioenschap Highland Games 2004
Pl. Deelnemer
(professionals)
1 Wout Zijlstra
2 Gregor Edmunds
(amateurs)
1 Hans Lolkema
2 Sierk Kooistra
3 Peter Stegeman
4 Douwe Zijlstra
5 Dirk van Oord
6 Gorrit Visser

Drogeham Lisse
29-5
05-6

Lisse
06-6

Sloten
20-8

Hank Totaal
29-8

20
-

20
-

20
-

20
-

20
19

100
19

19
17
16
18
13
14

19
17
15
14
16

19
17
15
16
13
14

19
17
15
18
12
9

18
15
14
16
12
9

94
83
75
68
64
62

- = niet meegedaan
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ZENO FOLKERTSMA NATIONAAL KAMPIOEN
MIDGETGOLF COMBI SCHOLIEREN
In het weekend van 26 en 27 juni werden de Nationale Kampioenschappen
Combi gehouden op de korte en lange baan van MGC Geldrop. Bij de
scholieren deed onze stadgenoot Zeno Folkertsma mee. Hij liet zien dat hij
tot de talenten van de toekomst behoort. Na de eerste dag nam Zeno
Folkertsma de leiding in het klassement met 150 holeslagen voor Arno Bos
van EMG De Putters met 153 slagen en Wesley Bakker met 156 slagen. Op
de tweede dag gaf Zeno Folkertsma de 1e plaats niet meer uit handen en
met een mooi totaal van 284 slagen mocht hij zijn eerste gouden medaille
op een Nationaal Kampioenschap in ontvangst nemen. Arno Bos kon
blijkbaar de spanning niet aan en viel terug in het klassement. Wesley
Bakker nam hier dankbaar gebruik van en met goed spel (296 slagen) wist
hij beslag op het zilver te leggen. Derde werd Gerco Berentsen van MGC
Bilthoven met 301 slagen, hij ging in de laatste ronde nog net Arno Bos
voorbij. De uitslag was:

Ook deed Zenio Folkertsma
van 11-14 augustus 2004
mee aan de Minigolf Wereld
Jeugdkamipoenschappen in
het Zwitserse Olten. In het
eindklassement legde de
jonge talentvolle Sleattemer
uiteindelijk beslag op de 44ste plaats. En het is knap op
die plaats te eindigen van
de 79 geklasseerden.
In het landenklassement
eindigde de Nederlandse
jeugdploeg als achtste met
de spelers Mariusz Ciesielski, Arno Bos, Gerco Berentsen, Zeno
Folkertsma, Dennis von Zandvoort en René Bos. Winnaar werd het team
van Zweden, gevolgd door Finland en Tsjechië
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OUD-INWONER HENDRIK VAN BEERS GERIDDERD
De 77-jarige Hendrik van Beers uit Zevenbergen werd op 29 april jl.
benoemd tot lid in de Orde van Oranje – Nassau. Van Beers was van 1984
tot de start van het SoW-proces met Hervormd Sloten in 1986 als pastoraal
medewerker verbonden aan de Gereformeerde Kerk in Sloten.

De
oud-Slotenaar
kreeg de eervolle
onderscheiding uitgereikt in het gemeentehuis van de gemeente
Moerdijk in Zevenbergen
door
burgemeester
H. v.d. Duijn, in het bijzijn van nog 14 decorandi waaronder ridder
Frans Bauer. Uit zijn tijd
in Sloten herinnert dhr.
Van Beers zich de
namen van de kerkenraadsleden uit die dagen
Henk Roffel, mevr Alting, Aan Pander, mevr van Dijk, mevr. Akkerman en
Hendrik de Jong. Ook organist Jacob Tijsseling en koster Jan Klijnsma zijn
nog altijd bekend bij de man uit Zevenbergen.
Van Beers was ruim 40 jaar in diverse plaatsen werkzaam als ouderling
binnen de Geref. Kerk met als speciale taken de jeugdzorg, geestelijke
verzorging van militairen en senioren.
Ook had hij meerdere bestuursfuncties binnen de vakbeweging.
In 1960 was hij medeoprichter en vervolgens tot 1967 secretaris van de
vereniging voor Chr. Nationaal School - en Kleuteronderwijs in Halsteren.
Na zijn militaire loopbaan heeft hij zich ingezet voor de senioren in de
samenleving. In Sprang Capelle: Tafeltje-dek-je rijden en was oprichter en
bestuurslid van een afdeling van de Protestants Christelijke Ouderen Bond.
In Zevenbergen was hij bestuurslid van de huurdervereniging en
cliëntenraad binnen de Westhoek.
Ook is hij vanaf 1992 penningmeester en ledenadministrateur van de
vereniging van Oud - Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
“Prinses Irene” en vertegenwoordiger van deze vereniging in het Veteranen
Platform Nederland.
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STERK VERHAAL……. WAAR GEBEURD
In de zomervakantie beleeft een ieder wel eens iets bijzonder want we
trekken er op uit, vliegen overal heen, rijden vele kilometers met als
troostprijs soms lange tijd in een file staan. Sommigen blijven gewoon thuis,
tot welke groep ik dan behoorde deze zomer. Wat zou ik ook bemalen. We
wonen immers in een vakantieoord bij uitstek. Dicht tegen de duinen aan,
vlak bij strand en zee. Normaal met ca. 6.700 inwoners; zomerdag met zo'n
35.000 mensen. Logerend op 28 campings, in hotels en bij particulieren.
Het kan niet op.
Op een avond werd ik door een man en een vrouw, die een fietstochtje
maakten, aangesproken over de duinrellen. Kleine beekjes als het ware,
waar water in stroomt dat uit de duinen komt. Jaar in jaar uit, eeuw in eeuw
uit. Drangwater wordt dat genoemd. Tijdens het gesprek maakte ik kennelijk
een eigenaardige uitdrukking, terwijl ik meen dat ik toch redelijk goed
Nederlands spreek. De man zei: "Waarom zeg je het niet in het Fries." Om
een lang verhaal kort maken; deze mensen bleken in Oranjewoud te
wonen. Toen ik zei uit Sloten te komen, werd mij gevraagd of ik het hoofd
van de school wel had gekend. Bleek, dat zij meester Kuperus bedoelden.
Toen begon de vrouw te lachen. Een hele goede neef van mij is met een
dochter van Kuperus getrouwd. Froukje heet ze. Die is met haar man naar
Amerika gegaan. Juist, zei ik daar weet ik van. “Waarheen in Amerika?”
vroeg ik. “Naar de staat Michigan”, was het antwoord. Ik zei daar woont ook
familie van mij en wel in Kalamazoo, die daar een "green house” heeft.
Kwekerij van tuin- en kamerplanten. Zei de vrouw, dat ze het niet precies
wist, maar dacht dat het de familie wel bekend zou kunnen zijn. Zo klein is
dan toch maar weer onze wereld.
Ik vertelde nog wel, dat ik mij meester Kuperus herinnerde als een wat stug
overkomende man. Als jongen vond ik dat. Dat kwam misschien ook wel
mede door zijn zware wenkbrauwen. Toch had hij ook een droge humor. Op
de openbare school werd destijds door ds. Haitjema Godsdienstonderwijs
gegeven. Op een bepaalde dag dat hij deze les zou komen geven na het
speelkwartier, was hij wat aan de late kant. Plotseling kwam bakker Prins bij
smid Zuiderhof om de hoek, broodmandje onder zijn arm. "Och", zei
Kuperus tegen de schooljuffrouw, "die man kon het eigenlijk ook wel doen."
Piet Y. Meinema
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MUSEUM STEDHÛS SLEAT ORGANISEERT KLEINE
TENTOONSTELLING OVER VERDEDIGINGSWERKEN
Museum Stedhûs Sleat organiseert van 11 september t/m 31 oktober 2004
een kleine tentoonstelling over de verdedigingswerken van de stad Sloten.
Aanleiding is het thema van Open Monumentendag 2004 – verdediging –
en de herdenking van de 300ste sterfdag van Menno van Coehoorn (16411704) die in Wijckel bij Sloten begraven is.
De tentoonstelling werd op zaterdag 11 september geopend door mevrouw
drs. T.C.M. de Roos-van Rooden, burgemeester van de gemeente
Gaasterlân-Sleat. De opening was tevens de opening van Open
Monumentendag in de gemeente.
Tentoonstelling
Sloten is in de 13de eeuw ontstaan op de kruising van een land- en een
waterweg. De plaats trekt al snel ambachtslieden en kooplieden uit de wijde
omgeving aan. De Harinxma’s – de heren van Sloten – bouwen in de
13de/14de eeuw een stins – een versterkt stenen huis – met daar omheen
een gracht. De Harinxma’s controleren de scheepvaartroute en leggen bij
de stins een tol aan, waar voorbijgangers moeten betalen voor hun tocht.
Sinds de 14de eeuw heeft Sloten verdedigingswerken. Om hun
gezamenlijke belangen te beschermen graven de inwoners een gracht om
Sloten. Met de vrijkomende grond werpen zij een wal op, die hen beschermt
bij belegeringen. Dat is voldoende. Sloten ligt in een laaggelegen gebied,
dat gemakkelijk onder water is te zetten.
In de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers in de 15de eeuw wordt
Sloten regelmatig belegerd. Veel troepen mijden echter de stad, omdat
deze zo moeilijk in te nemen is.
In 1531 geeft Karel V de opdracht de vesting Sloten te ontmantelen. De
Harinxmastins – die in de strijd tussen de Bourgondische en Gelderse
troepen onherstelbaar is beschadigd – wordt afgebroken.
Tien jaar later krijgt Sloten nieuwe verdedigingswerken. Sloten is in het
begin van de Tachtigjarige Oorlog een strategisch belangrijke stad in
Zuidwest Friesland. De nieuwe verdedigingswerken – hoge wallen met
bastions – zijn goed te zien op de plattegrond van de stad van Nicolaas van
Geelkercken uit 1616. In de wallen worden vier poorten gebouwd: twee
landpoorten en twee waterpoorten.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft de beroemde vestingbouwer Menno van
Coehoorn in 1672 de vestingwerken Sloten verbeterd. Van Coehoorn
woonde op het landgoed Meerenstein aan de oever van het Slotermeer. Na
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zijn dood in 1704 is hij in de Nederlands Hervormde kerk van Wijckel
begraven.
In de loop der eeuwen hebben de verdedigingswerken van Sloten hun
functie verloren. De inwoners van de stad gebruikten de wallen vooral om
er aangenaam te kunnen wandelen. In het midden van de 19de eeuw zijn de
landpoorten afgebroken en de wallen en bastions geslecht.
Een deel van de vestingwerken is gereconstrueerd en vormt nu een
belangrijk deel van de toeristische aantrekkingskracht van Sloten.

Plattegrond van Sloten van Nicolaas van Geelkercken
Uit: Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum Historia 1616
Fries Museum, Leeuwarden

Fiets- en wandelroute
Het museum heeft bij de tentoonstelling een fietsroute georganiseerd rond
het thema verdediging in de gemeente Gaasterlân-Sleat. De route begint en
eindigt bij het museum en is circa 30 km lang. De route is gratis verkrijgbaar
bij het museum en bij Informatiecentrum Mar en Klif in Oudemirdum.
Een wandelroute over de verdedigingswerken van Sloten kost € 1,15.
Museum Stedhûs Sleat, Heerenwal 48, Sloten
Telefoon (0514) 53 15 41, E-mail info@museumstedhussleat.nl
Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag en zondag

11.00 – 17.00 uur
13.00 – 17.00 uur
"De Stadsomroeper", oktober 2004

37

JAARVERSLAG VAN Ɖ DE SLEATTEMER KAAIEN Ɖ
SEIZOEN 2003-2004.
Op maandag 18 augustus hebben we kennis gemaakt met dirigente
Margriet Lennens, gezongen en wederzijds enthousiast besloten verder te
gaan. Tevens hadden we op deze avond de jaarvergadering.

De Sleattemer Kaaien hier zingend in actie tijdens het Historisch Kijkfeest op
5 juni jl. op het molenerf. Het kanon spuwt dit keer geen vuur maar heeft voor
de afwisseling eens een luisterend oor.
Foto: Gerben Stegenga

In de herfst- en winterperiode hebben we allerlei nummers ingestudeerd
voor het gastoptreden tijdens het donateurconcert van De Stêd Sleat op
zaterdag 27 maart 2004.
Als proef hebben we op 13 maart 2004 een optreden gehad in
verzorgingstehuis Doniahiem te St. Nicolaasga. Hier hadden we een goede
avond; ook enkele Friese meezingers met de oudjes en het personeel
gedaan
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Margriet kon hierna samen met ons de puntjes op de i zetten voor ons
eerste optreden in eigen stad.
Het bedrijf Hanekom Engineering (gerund door de echtgenoot van Ineke)
sponsorde ons met koorblouses waar de naam van het bedrijf en koor
opgeborduurd zijn. We zagen er prachtig uit; allen met zwarte rok of broek.
Het werd een goed concert met enthousiaste luisteraars, terwijl er veel
complimenten in ontvangst mochten worden genomen.
Hierna hebben we zeer gezellig bij elkaar gezeten in De Poarte en Het
Pannenkoekhuis.
In april zijn we begonnen met het Historische repertoire voor het Kijkfeest
op 5 juni 2004. Dit werd ons eerste optreden in de open lucht in de stad
voor veel publiek.
De generale repetitie op de donderdagavond vooraf hielp ons een beetje de
spanning weg te nemen, daar er al aardig wat spelende Slotenaren
rondliepen.
Tijdens het feest hebben we, historisch gekleed, op diverse locaties
gezongen; de ene keer ging het beter dan de andere. Enkele ingestudeerde
versjes lukten niet, dus die hebben we achterwege gelaten. Daardoor was
het repertoire wel ingekort maar het publiek was naar zien en zeggen
redelijk tevreden.
Jetske heeft ons voortreffelijk begeleid met de trekzak, terwijl Pim de
keurige zangboeken maakte.
Op maandag 7 juni hebben we een gezellige afsluiting gehad. Margriet
evalueerde ons optreden en we konden terugkijken op een redelijk
1e optreden voor groot publiek.
Ook had iedereen deze avond iets lekkers meegenomen; Jetske bovendien
de trekzak en mede daardoor werd het een bijzonder gezellige avond.
Midden juni kwamen er op straat wat ontwenningsgeluiden ter sprake,
waarop we met een groepje (wie kan en zin heeft die komt) zijn gaan Jeu
de boulen.
We zijn lid geworden van de Kamer van Koophandel en De Friese Bond
voor Zangkoren. Ook mogen we stellen dat we er financieel goed voor
staan en nog steeds op dezelfde startcontributie zitten. Ook hebben we
subsidie ontvangen van Stichting Van der Walfonds en hopen voor volgend
jaar op enkele nieuwe leden.
Al met al hebben we een goed en gezellig koorjaar gehad en hopen op
deze voet verder te gaan.
Aly de Boer-Martens
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De combinatie Tjits Arjen Rijpkema, zeer geconcentreerd bezig.

Foto’s: Gerben Stegenga
De combinatie Pier
Visser, 3e prijswinnaar.
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ZOMERAKTIVITEITEN IN SLOTEN
De ondernemersvereniging “Sleat” had dit seizoen ook weer een afwisselend
programma. Ook het weer had een afwisselend programma wat er voor
zorgde dat ons eigen orkest Stêd “Sleat” het concert op de openingsavond van
de activiteiten op 7 juli moest inkorten. Het was ons eindelijk gelukt om het
Leeuwarder Smartlappenkoor naar Sloten te halen, maar helaas belde het
twee uur van te voren af vanwege ziekte van de dirigent. De friestalige band
Sije moest ook al door het weer uitwijken naar een overdekte gelegenheid en
kwam terecht in de Stadswaagh waar ze het publiek toch nog een pracht
avond heeft bezorgd. Zo hadden we dit jaar dus voor het eerst een moeizame
start. Wel had de ondernemersvereniging twee “gouwe ouwe” op het
programma staan: waterfietsen en eierengooien. Beide avonden waren een
groot succes. Romantische klanken kwamen van het draaiorgelorkest Musica
Romantica uit het Duitse Ost-Friesland. Heel lieflijk, 3 kleine draaiorgels. Weer
heel wat anders was het optreden van een Ierse band.
Het ringrijden is ook altijd een succes. Het was jammer dat dit deze keer
samenviel met het ringrijden van Oudemirdum, wiens organisatie de datum
had verzet. Hier komt altijd veel publiek op af, ook nu weer, maar ons aanbod
was dit jaar dus iets kleiner. Later op de avond zouden de Straatmadeliefjes
optreden, maar die hadden helaas af moeten zeggen. Hier voor in de plaats
hadden we een leuk optreden van de Farmer Boys. Voor het Ringrijden onder
`t Zadel was te weinig
deelnemers en is daarom
afgelast. Het duo Triolala
was er wel en zorgde
voor een hele leuke
avond.

Anton Mous bezig tijdens het skûtsjelûken. Zijn
inspanning lijkt enorm te zijn.
Foto: Gerben Stegenga

Skûtsjelûke is al weer een
vast
programmaonderdeel geworden waar het
publiek kan genieten van
al die sterke kerels in `t
spier om het skûtsje zo
snel mogelijk naar zich
toe te trekken. Ook hier
weer veel publiek. Jammer dat ook nu weer het
gearrangeerde
orkestje
verstek moest laten gaan.
De manier echter waarop
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onze eigen Otto dit hele gebeuren op een enthousiaste wijze versloeg maakte
de muzikale klanken bijna totaal overbodig. Het Shantykoor De Hellingbazen
trof het ook al weer niet zo met het weer, maar met de trekzakspelers onder
een tentje was haar optreden toch succesvol. Ondanks de regen was er toch
veel publiek. Lichtjesavond is altijd een mooi en sfeervol gebeuren. Dreigende
luchten weerhielden de bewoners rond het Diep er enigszins van hun huis met
lampen, kaarsen etc. aan te kleden. Toch hebben we het droog gehouden.
Onze vaste Dixielandband heeft toch in de sloep van Daan zijn traditionele
tocht langs de jachthaven en campings kunnen maken en het volk weer naar
het centrum van ons stadje kunnen lokken. Hier kreeg het concert zijn vervolg
tussen de terrassen. Gedurende deze tocht zette de zangeres Dorothé haar
beste beentje voor. Het zomerprogramma werd afgesloten met de Highland
Games met als deelnemers o.a. Hans Lolkema en Wout Zijlstra. Dit
evenement trok veel publiek wat voor de deelnemers een extra stimulans was
er nog een schepje bovenop te gooien. Gelijktijdig was er in de stad het
optreden van het shantykoor De Odd Swallows. Ook hierbij was veel publiek
aanwezig, en zo kwamen we aan een mooie afsluiting van het
zomerprogramma.
Ondernemersvereniging “Sleat”

HISTORISCH KIJKFEEST 5 JUNI 2004
Voor de tweede keer in deze eeuw keerde Sloten weer terug in de tijd. Veel
materiaal konden we weer gebruiken, maar er moest toch nog wel het één en
ander bij worden gemaakt. Dit jaar met een nieuwe bouwcommissiebestaande
uit jonge enthousiaste mensen. Er moest ook nog het één en ander bijgeverfd
worden, zodat alles er weer tip top uitzag. De schrijvers hadden er wat nieuwe
stukjes bijgeschreven, en mede hierdoor liep het programma vlotter. De
meeste toneelspelers deden weer mee, maar voor de twee deugnieten moest
nieuw talent worden gezocht, en dit pakte heel goed uit. De geluidsinstallatie,
die ons vorig jaar een dikke kater bezorgde, was bijzonder goed, zodat alles
overal te volgen was. Ook het pleintje was gezellig aangekleed en
aantrekkelijker gemaakt met o.a. net als vorig jaar een hoefsmid, maar ook
een zweefmolentje en handboogschieten. Het optreden van de “Sleattemer
Kaaien” was een groot succes! Ons eigen “Stêd Sleat” zorgde bij de opening
voor de goede stemming. Ook het Lemster Shantykoor liet zich niet onbetuigd.
Het gevecht tussen de Schutterij en de Spanjaarden werd heel goed
uitgespeeld, en dat was aan de reactie van het publiek goed te merken.
Ondanks het feit dat het weer `s morgens wat tegen viel en daardoor de
bezoekers ook wat moeilijker uit de startblokken kwamen, hadden we
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Vele Sleattemers waren voor het Historisch Kijkspel, net als vorig jaar, weer in
historische kledij getooid, wat het schouwspel alleen maar aantrekkelijker
maakte. Hier zijn enkelen prachtig afgebeeld voor “De Zeven Wouden”.
Foto: Anna-Ietske Kars

`s middags toch weer een volle bak. Ook hadden we natuurlijk weer voor de
nodige publiciteit gezorgd, maar vooral het Tv-optreden de avond ervoor van
de deelnemers met Piet Paulusma was een mooi stukje reclame.
De organisatie kan weer tevreden terugkijken op deze dag. We slaan nu even
een paar jaar over, maar in ieder geval in 2007 gaan we er weer voor. Hopelijk
zijn de Slotenaren dan zelf ook weer enthousiast, want die bleven dit jaar wel
wat in gebreke.
Commissie Historisch Kijkfeest

ALVAST EVEN NOTEREN
Kerst-inn: Er zijn plannen om voor dit jaar de nieuwe tenten te gebruiken voor
de Kerst-inn. Het zal allemaal gebeuren op zaterdag 18 december a.s.
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OPBRENGST COLLECTES
De collecte voor HANDICAP.NL bracht in Sloten € 324,52 op. De
opbrengst is bestemd voor mannen, vrouwen en jongeren met een
functiebeperking en ook voor ouders van gehandicapte kinderen, die
het, ondanks de bestaande regelingen, financieel niet redden.
Tijdens de jaarlijkse landelijke SIMAVI-collecte werd in Sloten € 333,01
bijeengebracht. Met de opbrengst financiert SIMAVI projecten in Afrika
en Azië ter verbetering van de gezondheid. Het thema van dit jaar was:
“Geef schoon water”.
De K.W.F collecte 2004, met als slogan: “Er is een (Euro’s) middel
tegen kanker” heeft dit jaar € 601,22 opgebracht. Vorig jaar werd er
€ 565,67 opgehaald.
De collecte voor het NATIONAAL EPILEPSIE FONDS - De Macht van
het Kleine, leverde in Sloten € 299,65 op. De opbrengst van deze
landelijke collecte is bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide vakanties voor
mensen met epilepsie en individuele hulp.
De collecte van het Prinses Beatrixfonds werd gehouden van 12 t/m
18 september jl.
Deze collecte heeft het bedrag van € 332,83 opgebracht.
De nationale collecte voor de Nierstichting bracht in het stedeke Sloten
€ 480,40 het laadje.
Gulle gevers, heel erg bedankt voor uw gift en collectanten bedankt voor
uw inzet.
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LEDEN VAN PLAATSELIJK BELANG
EN LEZERS VAN “DE STADSOMROEPER” OPGELET!
Geachte abonnees van “De Stadsomroeper” en leden van
Plaatselijk Belang,
In het meinummer van De Stadsomroeper heb ik de automatische incasso
aan de orde gesteld; wij willen dit graag invoeren omdat bij de rekening die
wij aanhouden bij de Rabobank, voor automatische incasso, geen kosten in
rekening worden gebracht, terwijl acceptgiro's worden getarifeerd.
Ik vroeg u als u het daar niet mee eens was het bedrag zelf over te maken,
daarna zou ik de bedragen automatisch laten incasseren.
Er kan echter geen sprake zijn van automatische incasso als u niet
schriftelijk uw goedkeuring hebt verleend.
U vindt in dit nummer als bijlage een machtigingsformulier, waarop u uw
rekeningnummer invult, de datum en de handtekening.
Bij abonnees buiten Sloten is ook een retourenvelop bijgevoegd, welke is
geadresseerd en voorzien van een postzegel, zodat dit verder voor u geen
kosten met zich meebrengt.
Binnen Sloten zullen wij de formulieren zelf ophalen. Indien u regelmatig
niet thuis bent, verzoek ik u het formulier bij Dicky Alting aan de Menno van
Coehoornstraat 42 door de brievenbus te gooien.
Indien u reeds de kosten hebt voldaan of doordat het blad
aangeboden zult u vanzelfsprekend geen bijlage aantreffen.

u wordt

Wij, als bestuur, hopen dat deze actie een succes wordt. U kunt ons daarbij
helpen door het formulier snel terug te sturen of indien u in Sloten woont, in
de buurt van de voordeur, klaar te leggen.
Met de groeten, namens Plaatselijk Belang
Dicky Alting, penningmeester
meer info: 0514-531479
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NIEUWE KAZERNE VOOR BRANDWEER IN SLOTEN
De Sleattemer brandweer is een nieuwe kazerne rijker. Zaterdag
25 september jl. opende burgemeester Thea de Roos-van Rooden van de
gemeente Gaasterlân-Sleat onder kanongebulder van de Stadsschutterij en
in aanwezigheid van de muzikanten van “Stêd Sleat” voor genodigden en
andere aanwezigen het moderne pand aan de Wijckelerweg.
Voor de openingsrede van de burgemeester voerde brandweercommandant

Brandweercommandant Frans Stabel wordt tijdens zijn openingswoord in de
rug gedekt door het Sleattemer brandweerkorps.
Van links naar rechts: Marieke van Koetsveld,Tabitha Bijstra, Marco Haga, Jort
v.d. Berg, Franke Bangma (verscholen achter dhr. Stabel), Boudewijn Kars,
Evert Jan Punter, Klaas Tromp, Siete Muizelaar, Hielke Jan de Jong, Jan
Oenema en Pieter Risselada.
Foto: Gerben Stegenga

Frans Stabel het woord. In het gebouw zijn behalve het korps, ook een
dependance van de gemeentelijke buitendienst en een opslagruimte van de
stadsschutterij ondergebracht. De nieuwbouw kostte €181.500.
Naast de brandweergarage bouwt aannemer Jan Oenema een nieuwe
loods voor zijn bouw- en onderhoudsbedrijf.
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Burgemeester De
Roos-van Rooden
van GaasterlânSleat komt niet met
lege handen.
De stedelijke
voorman van het
korps, Siete Muizelaar, (midden) en
diens plaatsvervanger Marco Haga
laten zich de passende cadeaus niet
door de handen
glippen.
Foto: G. Stegenga

Burgemeester De Roos-van Rooden bracht in haar openings-toespraak nog
een prachtig stukje geschiedenis van het Sleattemer brandweerkrops naar
voren. Tegenwoordig zijn de communicatiemiddelen haast zo perfect dat
een brandmelding maar moelijk te missen is voor een brandweerman. Zo
heel anders het “weksysteem” in juni 1952
 Bij brand melding van burgerij bij opperbrandmeester Hylke de Jong,
Koestraat 18
 Deze wekt Tjepke de Jong, daarna Hette de Kroon en dan de
burgemeester
 Tjepke de Jong wekt de brandmeester Tjeerd Smits
 Hette de Kroon wekt Eelke van Tromp Boomsma
 Tjeerd Smits wekt Harmen van Dijk en Roelof van Dijk
 Harmen van Dijk wekt eerst Marten Kuipers en daarna
Jelle Leentjes (indien mogelijk per fiets)
 Boomsma wekt Jacob van Dijk en Sjirk Straatsma
Daarna spoedt iedereen zich naar het brandspuithuis op de Haverkamp.
Men vraagt zich af of er dan al geblust wordt?
Jawel, want tijdens dit weksysteem zijn Hette de Kroon en Tjepke de Jong
(de eersten die gewekt zijn) als eerste aanvalsploeg met de naast bijzijnde
brandkraan met de waterleiding aan het spuiten.
Met de naam van Hielke Jan de Jong is de derde generatie van deze
familie verbonden met het Sleattemer brandweerkrops. Zou de vierde nog
volgen?
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T O P V O E T B A L
Op 't hobbelveld je naast de oude school
daar leerden wij elkaar de fijne knepen,
met een paar jasjes of een trui als goal
en uitgedost in shirts met vreemde strepen.
Wij trapten vaak met een te slappe bal
en moesten dan ook regelmatig pompen,
maar beter ploeg was er in geen geval
al deed de keeper soms zijn werk op klompen.
Waren de backs niet beide even fel?
en kon de stopperspil niet oerhard schoppen?
Was onze vleugelman niet als een schicht zo snel?
en kon de spits niet lijp en flitsend koppen?
Ja, op dat hobbelveld vlak naast die oude school
hebben wij zelfs gespeeld in storm en regenvlagen,
doch met die ballen als savooie-kool
werden de profs van nu, reeds onbetwist verslagen.

Jan Folmer
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