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INHOUDSOPGAVE:

DE SLOTACCOORDEN VAN 2005
Het laatste nummer van “De Stadsomroeper” van dit jaar krijgt u op dit
moment onder ogen. Het jaar 2005 loopt op zijn laatste benen.
Een tijd om rustig de dingen die er in de bijna afgelopen 365 dagen zijn
gepasseerd nog eens de revue te laten passeren.
Zo brengt dit blad de trieste en prachtige zaken die gebeurd zijn voor het
voetlicht. Teruggeblikt wordt er onder meer op de mensen die ons het
afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun leven willen wij graag nog een keer bij
u in herinnering brengen, opdat wij hen niet zullen vergeten.
Ook vreugdevol nieuws want de nieuw geboren Sleattemers in 2005, die
tot op dit moment bij de redactie bekend zijn, fleuren dit blad op met
prachtige kiekjes die ons toegestuurd werden door hun enthousiaste en
blije ouders.
Ook de jaarcijfers van de recreatieinstellingen in Sloten komen, zoals
elk jaar te doen gebruikelijk is weer
aan de orde. Dit keer mede uit de
pen van Pieter Albada, die volgend
jaar aan de redactie van dit blad zal
worden toegevoegd. In het volgende
nummer zal hij zichzelf even aan u
voorstellen.
Ook basisschool “De Klinkert” is goed
vertegenwoordigd in dit nummer met
de nieuwbouw en het afscheid van juf
Tetsje van der Sluis-Andringa.
Ook opvallend in dit nummer het jubileum van onze Sleattemer slagerij
Van Dijk en de sportieve prestaties over zee van de musicerende
sportman Willem Aukema. Ook is er nieuws van het reüniefront.
Verder wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan de vele ingezonden
brieven van lezers, terwijl ook de dichterlijke bijdragen en vaste
rubrieken niet ontbreken.
Kortom, gaat u er maar eens lekker voor zitten, want het kan eigenlijk
niet zo zijn dat er niets van uw gading aan leesvoer bij zit in dit
slotnummer van het jaar 2005.
Wij wensen u alvast prettige kerstdagen en een uitermate gezond en
goed jaar 2006 toe.
Gerben Stegenga
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HJIR EN HJOED
Stoarn:
Sleat:
om utens:

3 oktober
24 septimber
25 septimber
27 septimber
1 oktober
12 oktober
18 oktober
27 oktober

Ferhuze
yn ‘e stêd:

Janna van der Wielen-Koopmans,
Dubbelstraat 196, 80 jier.
Albertus Moes, Assen, 81 jier.
Klaas Nijdam, It Hearrenfean, berne
yn Sleat op 15 july 1926.
Frits Willem van Kampen, Himmelum
stoarn yn Snits, 68 jier.
Maria Boudina Boersma-Zonderland,
De Ielânen, Snits, 86 jier.
Jannetje Maria (Janny) Verdonck
Bloemkamp, Boalsert, 79 jier.
Rients Feenstra, Wikel, 46 jier.
Trijntje de Boer-Heida,
Dr. Wumkeshûs, Snits, 87 jier.

Fam. R. Smit
Catharina Munniksma
en Christiaan Pander
Gerhard Visser

nei Breedstraat 145

Nij inkommen:

Fam. G. van de Beek
Johan P.Luimstra
Sieb en Lisette Lunter
Minke de Jong

M. van Coehoornstr. 28
Spanjaardsdijk 21
It Far 39
B.H. Mulierstraat 18

Ôfreizge:

Fam. J. v.d. Vijgh
Johannes S. Vreeke
Fam. H. Hokwerda

nei Emmeloord
nei Emmeloord
nei Terwispel

nei Ruurd Altastrjitte 1
nei Baanweg 159

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. Bern dy ‘t om utens berne wurde, sille allinnich yn dizze
rubryk pleatst wurde as dat efkes troch de âlders trochjûn wurdt troch
bygelyks in bertekaartsje te stjoeren.

"De Stadsomroeper", december 2005

3

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.
Mevr. Visser-van der Gaast uit Balk reageerde op de foto die ons
toegezonden werd door mevr. B. Ewoldt uit Leeuwarden en die afgedrukt
stond in ons vorige nummer. Zij kwam tot de volgende namen die op
deze zeer oude prent uit ca. 1925 waren waar te nemen:
1. Jet de Jong

10. Sietze Kraak

2. Aaltje Zuiderhoff

11. Chauffeur

3. Aukje Koopmans

12. Lolke Ewoldt

4. Fetje van der Hei

13. Bontje Doele (later

5. Onbekend

getrouwd met Yke van der

6. Onbekend

Goot)

7. Janke de Jong (de zus van
Jet)

14. Onbekend
15. Arendje Poepjes (later

8. Pietje Zuiderhoff
9. Kee Verbeek

getrouwd met Stilma)
16. Onbekend.

Ook komt mevr. Visser-van der Gaast nog even terug op de melkrijders.
Zij noemt de naam van Klaas Hogendorf uit Tjerkgaast. Zij weet dit zo
goed omdat Klaas de zoon was van de broer van mevr. Visser haar
beppe. Van oorsprong was de naam Hogendorf verbonden met de
Hugenoten, die vanuit Frankrijk naar Nederland moesten vluchten.
Meer reacties kwamen er op de twee foto’s in ons
vorige nummer uit de rubriek “Nieuwe foto’s Pake’s
Sleattemer ferline” niet binnen.
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REACTIES VAN LEZERS
Kees Smits te Houten vertrouwde het volgende aan het papier van ons
stadsblad toe:

DE SLEATTEMER PADEN FAN IT FERLINE
Vanaf de “hoek” heeft Piet Meinema het over de streek richting R.K-Kerk.
Dit is de Kapelstreek en die naam doet mij nog altijd veel omdat ik daar
geboren ben. Naast Hendrik Tromp, in het huis van Joke van Dijk, dat nu
verbouwd wordt, woonde Ale de Boer. In een uitbouwtje aan de
achterzijde was het laboratorium. Hierover zo meteen meer. Na de
verhuizing van Ale de Boer en daarmee het laboratorium naar de woning
naast de R.K.-pastorie, woonde daar mijn grootmoeder; na haar
overlijden kwam daar juffrouw Vos met haar 4 kinderen te wonen.
Juffrouw Vos was onderwijzeres aan de School met de Bijbel. Veel
Sleattemers zullen zich haar nog herinneren.
Juffrouw Vos kwam destijds naar Sloten na het overlijden van haar man.

HET LABORATORIUM/DE MONSTERNEMERS
In vorige nummers is geschreven over de melkrijders. Maar niet alleen
de hoeveelheid melk die door de boeren zo bij de fabriek werd afgeleverd
was bepalend voor de hoogte van het te ontvangen melkgeld, ook het
vetgehalte van de melk was van belang. De melk werd dan ook
regelmatig onderzocht op het percentage vet. En dat onderzoek vond
plaats in het laboratorium waar Ale de Boer de leiding had.
Voor Sleattemers met wat extra vrije tijd was er de gelegenheid om wat
bij te verdienen door ‘s middags en ‘s morgens de “boer op te gaan”: van
elke koe werd wat melk in een flesje gedaan en afgeleverd bij het
laboratorium. De flesjes werden in houten kistjes, grondverfgrijs
geschilderd, achter op de fiets vervoerd. En dat “vervoer” per fiets ging
via de Kattesteeg.

DE STAD SLOTEN
Op de foto op blz. 23 van het vorige nummer een schitterend overzicht
van de melkfabriek met Haverkamp en een deel van de aangrenzende
bebouwing. Waar kan ik deze foto bestellen?
Bij het zien van deze foto komt de herinnering aan de STAD SLOTEN, de
stoomboot met vaste ligplaats aan de Haverkamp, die op dinsdag naar
Sneek ging en op vrijdag naar Leeuwarden. Voor de economie van Sleat
van wezenlijk belang: bevoorrading van de middenstand (zoals meel voor
de 3 bakkers, vee naar en van de veemarkten om maar iets te noemen,
maar ook een reismogelijkheid, zoals in het volgende verhaal).

"De Stadsomroeper", december 2005

5

KONINKLIJK BEZOEK AAN FRIESLAND
Het zal voorjaar 1947 geweest zijn, toen Prinses Juliana een bezoek
bracht aan Friesland, o.a. Sneek. Door de 2e wereldoorlog was het niet
mogelijk geweest schoolreisjes te organiseren. Maar dit koninklijk bezoek
mocht voor de hoogste klassen van de School met de Bijbel niet zonder
meer voorbij gaan. Op de morgen van het bezoek van de Prinses gingen
de leerlingen lopend naar St. Nyk, busvervoer was er nog niet. Daar werd
ingestapt op de stoomtram richting Heerenveen. In Joure werd uitgestapt
en daar moest (wel langer dan een uur) gewacht worden op de tram van
Heerenveen naar Sneek. Enkele leerlingen gebruikten de wachttijd in
Joure voor familiebezoek. Uiteindelijk werd Sneek bereikt, maar door te
vroeg uitstappen was er eerst een stadswandeling door Sneek voordat de
Marktstraat werd bereikt waar de Prinses op het bordes van het stadhuis
zou komen. Ik moet nu maar aannemen dat ik de Prinses ook echt
gezien heb, ik weet wel dat het heerlijk uitrusten was op de STAD
SLOTEN waarmee de terugreis naar Sleat zou plaatsvinden. En wat een
onvergetelijke terugreis, want aan het einde van het Slotermeer kwam er
ook een einde aan de reis: het schip liep aan de grond. Toch is Sleat
bereikt en konden de verontruste ouders die op de Woudsenderpoort
stonden te wachten hun kinderen mee naar huis nemen.

Jan Verhoeff reageerde op de foto van speelman Hofstra, ons
toegestuurd door Sjouwe Leffertstra:

SPEELMAN HOFSTRA
It moat om-ende-by 1952 west ha. Hofstra spile op syn akkordeon doe’t
ús mem op ‘e Haverkamp út it finster seach. Se seach wat yn it wetter
driuwen en skreaude: ‘Myn jonkje, help, myn jonkje leit yn ’t wetter.’
Hofstra lei tige hastich syn ynstrumint del en sprong yn ’t haventsje.
Op iens raasde Hofstra: ‘Help, ik versup, help ik versup!’ Us mem en
Tiementje Deinum kamen der oan fleanen en pakten Hofstra by de
kraach en holden him fêst. Mear koene se ek net dwaan. Wylst hie ús
mem al sjoen dat ik achter har stie en de jonge yn ’t wetter Klaas
Zandstra wie. Al ridlik gau kaam Johannes Haarsma op it geskreau ôf en
hy helle earst Klaas út it wetter en doe Hofstra. Letter hat Johannes gau
ris sein dat er it yn ‘e rêch krigen hie fan syn rêdingsaksje.

Jelle Venema, 589 Pipeline Rd., RR1, KOK - 2GO, GRAFTON (OntarioCANADA) schreef ons het volgende:
“It driget ientoanich te wurden mar ik kom dochs noch ien kear werom
op myn reaksje op de molkriders fan Sleat.” Stond in de vorige
Stadsomroeper te lezen bij het verhaaltje van Uiltje Venema. Echter,
broer Jelle Venema komt er toch ook nog even op terug.
"De Stadsomroeper", december 2005
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JAN STROBAND
Eén van de melkrijders en –vaarders was Jan Stroband. Er bestond een
nauwe band tussen Jan Stroband en de fam. Venema.
Mijn grootvader Uiltje Venema kwam in 1909 uit Heidenschap naar de
Grenspolder en kocht daar een boerderij. Gedurende vele jaren was Jan
hun melkvaarder. Ook bracht hij brood; dat hoorde bij zijn beroep. Als
jongetje kan ik me hem nog goed herinneren. Vader had toen de
boerderij inmiddels al overgenomen.
In 1935 is de fam. Venema naar Sloten gekomen waar de boerderij naast
de Lemsterpoort werd betrokken. Een deel van het land lag achter de
Lytse Mar. Vader fietste dan langs, wat wij noemden “Hein de Roos zijn
poel” naar de Lytse Mar, waar zijn boot lag en ging dan de Lytse Mar
over om te melken.
Volgens mijn herinnering, het was in de herfst van 1942, stak er een
zware zuidwesten wind op. Dat was ook de reden dat mijn vader vroeg
was opgestaan omdat hij wist dat het dan moeilijk varen zou zijn. Na een
paar koeien gemolken te hebben, begon het licht te worden, en dacht hij
dat hij een zeil zag, maar hij kon het niet goed zien. Na nog een paar
koeien gemolken te hebben zag hij op dezelfde plaats nog steeds dat zeil
en toen begreep hij dat er iets goed mis was. Omdat het onmogelijk was
om er tegen de wind in bij te komen, is hij meteen naar de Kooipolder
gelopen om hulp te halen. Gedrieën, samen met Willem de Vries en zoon
Foppe was er meer kans om te helpen. Twee roeien en één extra man.
Ze waren net onderweg, toen er een vrachtschip met opdrukker
aankwam. De vrachtschipper heeft meteen het schip aan de kant gelegd.
En ging met vader, Willem en Foppe naar het zeil. Zijn naam was
Schreuder. Toen ze daar kwamen zagen ze het dat het het zeil van de
melkschouw van Jan Stroband was. Hij stond op de mastbank, dus hij
leefde nog. Samen hebben ze hem op de opdrukker weten te krijgen en
naar de melkfabriek in Sloten gebracht. Daar is hij gestorven,
waarschijnlijk omdat hij onderkoeld was geraakt. Dat was een
ontroerende dag voor vader omdat hij Jan Stroband al zo lang kende en
hem erg waardeerde.
In Sloten woonde destijds een gepensioneerde schoolmeester, Rinse
Meinesz, die gedichten schreef voor de Balkster Courant.
Eén van zijn gedichten kan ik mij nog een beetje herinneren, “By it grêf
fan Jan Stroband”. Erg mooi en misschien nog wel te achterhalen.
Een tijd na dit dodelijk ongeluk vond Pieter Poepjes een drijvende
melkbus in de Lytse Mar. De bijzonderheden hierover zijn waarschijlijk
beter bekend bij Makke Ottema, Gurbe of Henk Poepjes.

Bertha v.d. Broek-Poelman uit Amsterdam mailde ons het volgende
(E-mailadres: poelman01@wanadoo.nl) :
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DE SLEATTEMER PADEN FAN IT FERLINE (10)
Graag wil ik reageren op de Sleattemer paden fan it ferline (10).
Het eerste huis hoek Dubbelstraat/Kapelstreek daar woonden Iebe en
Trien van Dijk, het tweede huis woonde niet Yke Poepjes maar Jan en
Ietje Poepjes. Ik weet het zeker want ik ben daar geboren. Daarnaast
inderdaad Jantje en Hendrik Tromp, daarnaast juffrouw Vos, dan kreeg je
Smits enz.
Verder wil ik vragen of er mensen zijn die de namen van de onderwijzers
van de School met de Bijbel uit de periode 1946 t/m 1952 nog weten. Ik
kan me alleen juffrouw Vos en meester Kolhoff herinneren. Ook was er
een meester die tegenover de school woonde, iets met Kloosterman of
zo.
Wiebe Haagsma uit Weert reageerde eveneens op de Sleattemer
paden fan it ferline (10):
Yn it eerste hûs nei de Hoek wenne 1944/45 net Yke mar Jan Poepjes
mei syn frou Ytje Weerman en âldste dochter Bertha.
It kin fansels dat Yke der letter wenne hat, mar ik wol 't net leauwe.

Jan van der Goot uit Twello schrijft ons:

BIJZONDER MO(NU)MENT
Iedere kerk heeft zijn geschiedenis. Ook de Fredericuskerk in Sloten.
Monumentendag, zaterdag 10 september j.l., was een uitgelezen dag om
achter de muren te kijken. Voor het eerst in mijn leven ging ik de drempel
over. Een bijzondere ervaring in die sacrale ruimte te wandelen tussen
gebrandschilderde ramen. (Vroeger was het Rijke Roomsche leven ver
van mijn bedstee, met uitzondering van een jaarlijkse lofzang op SintMaarten en Sint-Nicolaas).
Enkele
parochianen
beantwoordden
vragen
en
overhandigden
uitgebreide documentatie. Een waardevolle aanvulling op het mooie artikel
van Kees Smits in 'de Stadsomroeper' editie maart 2003.
Na de bezichtiging, geflaneerd over de balstienen, mis ik het doorkijkje bij
de Lemsterpoort naar de woning van de gebroeders Hofman. Dat went
niet. Met vooruitziende blik hebben attente fotografen het schilderachtige
tafereel ooit op de gevoelige plaat vastgelegd. Gelukkig hebben we de foto
nog.

Dhr. W.B. Hofman uit Zwolle schreef ons een brief over een duik in het
verleden waarin Sloten niet onopgemerkt bleef:
Gelezen in “Het Vaderlandsch Geschiedenisboek”, uitgegeven door
uitgeverij Waanders/Nationaal Archief te Zwolle.
"De Stadsomroeper", december 2005
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Op bldz. 54 en 308 een paar historische gebeurtenissen in en rond de
stad Sloten (Fr.). Van die bladzijden heb ik een fotokopie gemaakt. Van
de vroegere tol bij de brug heb ik een extra mooie kopie gemaakt omdat
Pieter en Saakje van der Hei daar zo mooi vereeuwigd zijn. Van der Hei

Een oude vorm van wegenbelasting: de tol, hier in Sloten, 1950 met
tolgaarder Pieter van der Hei en zijn vrouw Saakje.
Foto: Paul Hofman

had altijd zijn uniformpet met gele band “Tolgaarder” op tijdens zijn
dienstuitoefening als tolgaarder en de slagboom was altijd naar beneden
zodat
stiekem
doorrijden
niet
mogelijk
was.
Niemand,
schipper/automobilist die tolplichtig was, ontkwam aan de aandachtige
blik van de tolgaarder/”brêgewipper”.
Ik heb wel eens gezien dat een schipper, komende uit de richting
Lemmer, heimelijk via het Diep aan de tol/brug proberde te ontkomen,
door de wakkere tolgaarder werd ontdekt. Deze ging er op de fiets (met
“ponkje”) achteraan en presenteerde deze stiekemerd alsnog het
“ponkje”.
Ook vroeger dus wegenbelasting door middel van een tol. Mijn generatie
vanaf 1920 en vele daarna hebben Pieter en Saakje van de tol vele jaren
in hun huis tegenover de boerderij van Pieter de Vlugt gekend. Kwam je
vanuit Tjerkgaast over de Spanjaardsdijk richting Sloten, dan zag je
honderd meter vóór de tol een bord tussen de bomen over de weg
hangen met het opschrift “Stapvoets door de stad rijden” en een
"De Stadsomroeper", december 2005
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voorwaarschuwingsbord terzijde van die weg met het opschrift “Vaart
minderen”.
De auto op de foto is voorzien van het nummer B-26658. Wie zou de
eigenaar van deze auto zijn geweest? In Sloten waren in die tijd slechts
een paar eigenaren (houders van een “luxe auto”) n.l.: meneeer
Haagsma, directeur van de zuivelfabriek, Roelof van Dijk, taxibedrijf en
later Pieter Steenbeek, kapper en verhuurder van luxe auto. Pieter
Spoelstra had een vrachtauto waarmee hij een vrachtdienst op Sneek en
Heerenveen uitoefende. Hoe anders is het nu!
Bldz. 54 vermeldt het sneuevelen bij Sloten in ca. 1523 van Johan van
Wassenaar, strijdend tegen Margaretha van Oostenrijk, toentertijd
landvoogdes in de Lage Landen.
Invoering van een wegenbelasting (1926 Bldz. 308)
Rond 1920 is het wegennet nog in een treurige toestand. De snelste
verbindingen gaan over het spoor en over water. Het toenemend gebruik
van de auto dwingt tot een forse vernieuwing en uitbreiding van het
wegennet. De rijksoverheid investeert al spoedig miljoenen in wegen en
bruggen: in 1926 2,4 miljoen, in 1929 zelfs 20,4 miljoen gulden. Maar
het geld moet ook gevonden worden. De regering besluit tot een
Motorrijtuigenbelastingwet, waarbij de wegenbelasting wordt ingevoerd.
De opbrengsten daarvan komen ten goede aan het wegenfonds. De
belasting wordt geheven van motorrijtuigen op grond van het gewicht
van de voertuigen.
Margaretha van Oostenrijk wordt landvoogdes (1507 Bldz. 54)
Omdat Karel V minderjarig is als zijn vader
Filips de Schone overlijdt, kan hij de rol van
landsheer in de Lage Landen nog niet op zich
nemen. Grootvader Maximiliaan vervult nu
voor de tweede keer de rol van regent. Op
zijn beurt stelt hij in 1507 zijn dochter
Margaretha
van
Oostenrijk
aan
als
landvoogdes. Zij regeert kundig, maar
volgens de edelen in de Lage Landen stelt zij
hun belangen achter bij die van de
Habsburgse dynastie. Ze verwachten meer
van
de
in
Gent
geboren
Karel
en
bewerkstelligen in 1515 bij Maximiliaan dat
zijn kleinzoon meerderjarig wordt verklaard.
Wanneer Karel in 1517 naar Spanje vertrekt, vraagt hij zijn tante om
opnieuw als landvoogdes op te treden. Als zij in 1530 sterft, benoemt hij
zijn zus Maria van Hongarije als haar opvolgster.
(foto: Johan van Wassenaar (1496-1523) en Josine van Egmond
met op de achtergrond de stad Sloten in Friesland waar Johan
sneuvelde in de strijd met Margaretha van Oostenrijk).
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De bij de lezers en de redactie niet onbekend zijnde Piet Meinema uit
Schoorl mepte er op de typmachine ook even flink op los:

RECTIFICEREND KIJKEN DOOR EEN OUD SLEUTELGAT
In ons laatste "lijfblad", de Stadsomroeper van september 2005, is in
mijn wandelverhaal "Paden fan it ferline" een fout geslopen die ik graag
wil herstellen. Er staat namelijk in, dat in de laatste woning van de
zogenaamde "nieuwe huizen" woonachtig was ene Koopmans. Dit moet
echter zijn: Rinze van der Goot; inderdaad ook wel "de Lord" genoemd.
Nu kijk ik dan even met U door een heel oud sleutelgat, zijnde een klein
verhaal van een waar gebeuren.
Ik vermoed -en dus weet het niet zeker- dat van der Goot zijn titel van
"Lord" wel eens te danken zou kunnen hebben gehad omdat een zoon
van hem al voor de tweede wereldoorlog emigreerde naar Amerika, lân
fan dream en winsken. Grut en ryk en moai fan see ta see. Rinze van der
Goot vertelde dan aan een ieder die het maar wilde horen, de grote
belevenissen van zijn in Amerika wonende zoon. Verhalen die deze aan
zijn vader per brief deed toekomen. Over onmens dikke bomen en weet
ik het allemaal.
Alles in de overtreffende trap. Natuurlijk werden die zeer sterke verhalen
niet door een ieder voor volledige waarheid aanvaard. Zo twijfelde een
postbesteller ook aan de waarheid van die verhalen. Toen er weer eens
een brief binnenkwam uit het land der onbegrensde mogelijkheden, kon
hij zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen om achter de waarheid te
komen. Listig, boven een waterketeltje waaruit de tuit daarvan de
"stoom" van het warme water kwam, opende hij de enveloppe, zonder
deze te beschadigen. Na kennis te hebben genomen van de inhoud van
het schrijven, ging het geschrevene terug in de envelop die weer keurig
werd dichtgelakt. Geen haan die er naar kraaide. Vervolgens werd het
schrijven bij Rinze van der Goot bezorgd. Edoch…… toen kwam de aap uit
de mouw! Van der Goot verscheen even later ten postkantore en stelde
de vraag: "Hoe wist U dat deze brief voor mij bestemd was?" Wat bleek?
Het geschrift was verzonden in een zogenaamde “venster envelop”. De
nieuwsgierige postman had daar geen rekening mee gehouden en had na
het leeswerk het geschrevene in de enveloppe gedaan maar de
adressering NIET voor het "venstertje" gedaan. Die adressering zat
ergens onleesbaar voor een besteller aan de binnenkant ingesloten. En
toch kwam de brief op het juiste adres aan! Voor de betrokken postbode
betekende dit wel het einde van het verhaal van een mogelijke carrière
bij de PTT.
Rinze van der Goot had naast een andere zoon nog een dochter inwonend, Wietske. Deze is lange jaren leidster geweest van de bewaarschool. Heel veel van mijn leeftijdgenoten zullen de eerste
"schoolse" jaren ook bij haar hebben beleefd. Als ik mij niet vergis is zij
ook later op al wat oudere leeftijd naar Amerika geëmigreerd.
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Mevr. I. Tuinstra-Alta uit Workum stuurde ons twee stukjes van
artikelen waarschijnlijk uit de provinciale pers. De fam. Alta heeft een
bulletin waarin deze stukjes zijn opgenomen:

ALTABULLETIN 15E JAARGANG NR. 3 PAG. 2
... De grote gezelschappen buitenlanders die geregeld op Sloten
aanstevenen en de trouwe ploeg vaste klanten waarop hij (?) ondanks
dat dubbeltje en de tien centjes elk jaar weer vermag te rekenen. En dan
gaf hij zakenman en VVV-man, naar we al zeiden, hoog op van de
huidige burgemeester, de heer Alta, die indertijd uit Sneek naar Sloten
kwam. Mogen we onze zegsman geloven, en waarom niet, dan heeft de
heer Alta zich in korte tijd van de sympathie van het stadje verzekerd.
Actief, vol begrip voor de toeristische belangen en steeds bereid bij het
geringste seintje voor Sloten's bewoners op de bres te springen.
(het onderschrift bij een foto in de krant)
Het besluit van de gemeenteraad van Sloten, tot opheffing van de tol
aldaar, is een dezer dagen tot uitvoering gebracht. Een autobus reed een
geïmproviseerde tolboom stuk, waarna de echtgenote van burgemeester
Alta de echte tolboom aan de ketting legde.
(Dit was Trijntje Jantje Alta-Schurer, echtgenote van Ruurd Alta).
NB:

Zoals wij al weten van een bezoek aan Sloten, indertijd met onze
ALTADAG vaartocht met de KLIFRAK, is in de nieuwbouwwijk een
straat naar burgemeester Alta vernoemd.

Benoemingsbericht SLOTEN
R. Alta benoemd tot burgemeester
Benoemd is tot burgemeester van Sloten (Friesland) de heer R. Alta,
hoofdcommies en loco secretaris van Wymbritseradeel te Sneek
Later uit Sloten enige fragmenten van krantenknipsels:
U, Burgemeester Alta, wensen wij van harte geluk met uw benoeming en
we hopen op een prettige samenwerking. Oud weth. Breimer van
Hindeloopen, waar de heer Alta tijdelijk burgemeester is geweest, gaf op
een olijke wijze blijk van de prettige tijd, die men met burgemeester Alta
in Hindeloopen had beleefd en verzekerde dat Sloten een burgemeester
krijgt, die een harde werker is. Burgemeester Alta dankte al de sprekers
voor de goede woorden en wensen, waarna Z. Ed. Achtb. de bijeenkomst
sloot. Hierna werden 2 coupletten van het Wilhelmus ten gehore gebracht
door de geluidsinstallatie van de firma Postma van Sint Nicolaasga, welke
installatie op duidelijke wijze zorgde dat het gesprokene ook buiten het
Stadhuis gevolgd kon worden en waarvan niet tegenstaande het koude
weer druk gebruik werd gemaakt. Sloten's burgemeester is dan ook op
waardige wijze geïnstalleerd ...
(Dit bericht eindigt door abrupt afknippen alhier).
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KERSTKUIERTOCHT IN SLOTEN
OP TWEEDE KERSTDAG
Zo'n 2000 jaar geleden gingen Jozef en Maria op reis.
Na lang zoeken kwamen ze in een stal waar hun Kindje Jezus geboren
werd.
Op tweede kerstdag om 17.00 uur
wordt er door de leiding van de
kindernevendienst een kerstkuiertocht
georganiseerd op basis van dit verhaal.
Wil je ook mee op reis????
Kom dan 's middags om 5 uur naar
de Grote Kerk in Sloten. Trek
lekkere warme kleren en goede
loopschoenen aan en neem je heit
en mem, pake's en beppe's, en
broertjes en zusjes mee.

-

-

-

-

In de opzet van deze wandeling is het Kind, de Koning al geboren
De herders hebben Hem al gezien; de wijzen zijn nog op zoek en
ook Herodes is (onaangenaam) verrast. Ondertussen is de
volkstelling nog gaande en lopen er hier en daar ook nog engelen
rond…..
De groepen (van 10 à 15
personen) krijgen een leider
(herder), een routebeschrijving en
een lantaarn mee.
Op verschillende momenten
worden stukjes uit het
Bijbelverhaal (Lucas 2) gelezen.
Dit wordt gedaan door de herder
van de groep (de tekst komt op de
routebeschrijving te staan). Hier en daar wordt ook gezongen.
Uiteinddelijk komen we aan in de stal bij Jozef en Maria waar de
geboorte van het kindje Jezus wordt gevierd……

Komt allen en vier het mee!!!!!
De leiding van de Kindernevendienst Sleat
"De Stadsomroeper", december 2005
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NIEUWE FOTO’S PAKE SLEATTEMER FERLINE

Dit keer ontvingen we een oude foto van de openbare lagere school in
Sloten van omstreeks 1950. Inzendster is Sientje v.d. Berg-Delfsma uit
Emmen. Zij wil graag de namen weten van de leerlingen van destijds die
op deze prent staan afgedrukt.
Een mooie gelegenheid om met de feestdagen voor de boeg, oude
herinneringen aan de tijd van vroeger te koppelen met het zoeken naar
de hier afgebeelde leerlingen. Veel succes.
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.
"De Stadsomroeper", december 2005
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MEMENTO MORI 2005
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 1 januari 2005 komt aan het leven van Jetta Bergsma-Vroom,
Dubbelstraat 129, oud 82 jaar, sinds 26 september 1971 weduwe van
Homme Bergsma, plotseling een einde.
Jetta Vroom werd op 6 februari 1922 in Diepenveen geboren.
Ze trouwde later met Homme Bergsma, afkomstig uit Tjerkgaast, die
later in de Dubbelstraat een bouwbedrijf runde.
In september 1971 overleed Homme Bergsma na een ernstige ziekte en
kwam Jetta Bergsma er, met haar kinderen Riekje, Auke en Arend Jan,
alleen voor te staan. Geen gemakkelijke taak maar een andere keuze
had ze niet.
Ze was een vrouw die niet vragend en klagend door het leven ging maar
dienstbaar aan de naaste want ze bood haar hulp aan waar dat nodig
was. Haar oude beroep als kraamverzorgster zal daar niet vreemd aan
zijn geweest.
Over haar diepste gevoelens sprak ze niet graag. Misschien waren
teleurstellingen in het leven die het haar moeilijk maakten dat te doen.
Ze was altijd actief betrokken bij alles wat er in het stadje gebeurde.
Wijs was ze met haar kinderen en kleinkinderen, die omgekeerd wijs met
haar waren.
Op 1 januari van dit jaar kwam op 82-jarige leeftijd plotseling een einde
aan het leven van Jetta Bergsma-Vroom die eigenlijk nog midden in het
leven stond.
Van elders gekomen was Jetta toch een zeer vertrouwde Sleattemer
geworden die haar plekje in ons stadje had gevonden en die gemist
wordt.
De afscheidsdienst werd op 5 januari in de Grutte Tsjerke in Sloten
gehouden waarna haar lichaam op de Algemene Begraafplaats in Sloten
een laatste rustplaats vond.
Op 13 januari 2005 sterft Sybren Bergsma, Doniahiem, St.
Nicolaasga, 89 jaar oud.
Sybren Bergsma werd in Tjerkgaast op 30 december 1915 geboren. In de
jaren ’50 kwam hij samen met zijn ouders op Spanjaardsdijk nr.19 te
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wonen. Na het overlijden van hen woonde hij er tot voor enkele jaren
terug alleen.
Hij werkte aanvankelijk als boerenarbeider (o.a. bij Tjalling van der Zee)
en later in de bouw (bij o.a. bouwbedrijf G. IJkema in Sloten).
Sybren was een oersterke vent en met zijn grote gestalte werd hij in
Sloten vaak de Reus genoemd.
In zijn vrije tijd mocht hij graag klaverjassen en ook was hij een fervente
biljarter. Hij ging altijd voor de winst en had een hekel aan verliezen.
Op zijn tijd bezocht Sybren de plaatselijke horeca want een borreltje op
zijn tijd en wat gezelligheid daar hield de Reus van.
Naast een natuurmens was hij ook een echte voetbalsupporter. Hij had
een echt Feijenoordhart en was een trouwe fan van de hoofdmacht van
v.v. Sleat. Wekelijks bezocht Sybren de uit- en thuiswedstrijden van de
Sleattemers. Ook was hij nog actief betrokken bij de bouw van de
voetbalkantine in 1986.
Met het klimmen der jaren werd het er voor de Reus allemaal niet
gemakkelijker op, hoewel de fam. Lolkema prima op hem paste.
De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in St. Nicolaasga in
Doniahiem waar deze markante Sleattemer op 13 januari jl. op hoge
leeftijd overleed.
Sybren Bergsma werd op 17 januari op de Algemene Begraafplaats in
Sloten begraven.
Op 28 januari 2005 komt Ine Krol-de Vries, Dubbelstraat 191, 67 jaar
oud te overlijden.
Ine de Vries werd geboren op 17 februari 1937 in Hengelo, Overijssel.
Later trouwde ze haar jeugdliefde Pier Krol met we ze drie kinderen
kreeg: Ruurd Jan, Sikko en Sjoerd.
Omdat Pier op vele plaatsen in de wereld zijn werk had, betekende dat
voor Ine dat haar woonplek steeds weer een andere werd.
Ruim 10 jaar geleden kwamen Ine en Pier in Sloten te wonen waar ze
actief meededen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven.
Zo was Ine een aantal jaren presidente van de Vrouwenbond “Passage”
en tot haar overlijden ouderling van de plaatselijke SoW-gemeente.
Ze stortte zich met hart en ziel in het gemeentewerk en was velen in
Sloten tot steun. Het moet haar vaste vertrouwen op en haar geloof in de
Zaligmaker zijn geweest wat haar dreef.
Ook toen zich een ernstige ziekte bij haar openbaarde, bleef haar hoop
en vertrouwen op haar Heer gevestigd.
Nog éénmaal mocht ze het kerstfeest thuis met Pier en de kinderen
vieren tot haar gezondheid het steeds meer liet afweten en ze op 28
januari van dit jaar, 67 jaar oud, het tijdelijke met het eeuwige
verwisselde. Getuige haar rouwbrief was Ine Krol-de Vries van één ding
absoluut zeker namelijk dat niets haar zou kunnen scheiden van de liefde
van God. In Zijn handen weet zij haar nu veilig geborgen.
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Op 3 februari werd de afscheidsdienst in de Grutte Tsjerke in Sloten
gehouden. Haar lichaam vond een laatste rustplaats naast deze kerk.
Op 14 juli 2005 wordt het leven van Elske Visser-van der Meer,
Wijckelerweg 178/A, 48 jaar oud, afgebroken.
Elske van der Meer werd op 15 september 1956 in Lemmer geboren.
Haar jeugd bracht ze daar door en later kreeg ze verkering met Sake
Visser.
In 1981 zijn Sake en Elske op de Wijckelerweg in Sloten komen wonen,
waar hun leven werd verrijkt met hun kinderen Douwe en Margje.
De laatste jaren werkte ze in de Wereldwinkel en bij drogisterij Hak in
Balk.
Elske was nooit op de voorgrond tredend; dat liet ze graag aan anderen
over. Ze was zeer bescheiden in haar omgang met mensen, maar die
haar goed kenden wisten dat ze zeer intens leefde met degenen die haar
lief waren.
In september 2004 werd ze ziek, en na vele onderzoeken in Heerenveen
en later in Groningen werd de ziekte van Kahler geconstateerd. Een zeer
moeilijke periode brak aan voor Elske en haar gezin. Diverse
behandelingen heeft ze moeten ondergaan maar alle inspanningen van
de medici mochten helaas niet meer baten.
In het hele ziekteproces werd ze door haar Sake en de kinderen in het
ziekenhuis en thuis liefdevol bijgestaan.
Na een huwelijk van 20 jaar met Sake is Elske op 14 juli 2005 te midden
van haar gezin overleden.
Aan een leven dat menselijkerwijs gesproken veel te kort heeft geduurd,
kwam tocht nog onverwacht een einde. Dat Elske’s bescheidenheid, liefde
en warmte die ze een ieder die haar gekend heeft, heeft geschonken tot
troost van haar naasten mag zijn.
De crematieplechtigheid van Elske Visser-van der Meer vond op 18 juli jl.
in Schoterhof te Nieuweschoot plaats.
Op 3 oktober 2005 komt er een einde aan het leven van Janna van der
Wielen-Koopmans, Dubbelstraat 196, 80 jaar oud.
Janna Koopmans werd op 6 juni 1925 in Sloten aan Bolwerk NZ geboren.
Na de lagere school deed Janna de MULO-opleiding in Balk en dat was heel
wat voor een meisje in de jaren rond de oorlog.
In de oorlogsjaren kreeg ze een baan op het distributiekantoor in
Langweer, waar ze elke dag op de fiets naar toe ging.
In 1951 trouwde ze met haar achterbuurman Meindert van der Wielen,
waarmee ze later haar dochter Marjan kreeg.
Het echtpaar nam toen de kruidenierswinkel van Meindert’s ouders in de
Dubbelstraat over. Jarenlang ontving het hier hun klanten en Meindert en
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Janna werden een begrip tot in de verre omtrek van Sloten. Janna had
graag mensen om zich heen waarmee ze kon praten; dat was haar lust
en haar leven. “Fakânsje hoecht foar ús net, ús winkeltsje is ús
ferdivedaasje, dêr kin gjin fakânsjereis nei Hollywood, of wit ik wêrhinne,
tsjinop”, waren woorden die Janna eens aan De Stadsomroeper
toevertrouwde. Dat gaf aan hoe prettig zij zich voelde in haar werkzame
leven als middenstander.
Met het klimmen der jaren, namen ook haar gezondheidsklachten toe. Op
3 oktober jl., 80 jaar oud, overleed Janna, na een korte, ernstige ziekte.
’s Zondags stond de t.v. in huize Van der Wielen vaak afgestemd op de
E.O. Ds. Arie van der Veer trok dan hun bijzonder aandacht. Janna
geloofde in haar Heiland en in de woorden van het Bijbelboek Johannes
die in haar rouwdienst werden gesproken: “Mijn schapen luisteren naar
Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen
nooit verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn Hand roven.”
Op 7 oktober werd de afscheidsdienst in de Grutte Tsjerke in Sloten
gehouden. Haar lichaam vond een laatste rustplaats naast deze kerk.
Op 12 oktober 2005 overleed in Bloemkamp te Bolsward Jannetje
Maria (Janny) Verdonck op de leeftijd van 79 jaar.
Janny Verdonck werd geboren op 16 april 1926 te Heinkenszand.
Ze woonde vele jaren in Sloten, maar moest de laatste 1,5 jaar van haar
leven verpleegd worden in Bloemkamp. Voor vele inwoners van Sloten
was zij een zeer bekende figuur. Men zag haar vaak door de straten van
Sloten lopen. Janny was de trouwe huisgenote van pastoor Kuipers. Toen
deze in de jaren 60 vanuit het zuiden van het land naar Sloten verhuisde
om daar zijn emeritaat door te brengen kwam Janny mee. Ze bleef voor
hem zorgen tot zijn onverwachte dood in 1979. Ze kon in Sloten blijven
wonen, eerst nog in de pastorie, later in de Schoolstraat.
Ze was geen "bekende Nederlander", maar muntte uit door een grote
gastvrijheid en dienstbaarheid. Catechese aan de kinderen van de
basisschool, schoolmis: het gebeurde in de pastorie. Paters Karmelieten
uit België, een enkele franciscaan en nog vele andere gasten op
zeilvakantie waren welkom in de pastorie. Ze werkte als vrijwilligster voor zover zij kon - in enkele verpleeghuizen. Kosterswerkzaamheden
deed zij met liefde. Nooit was haar iets te veel.
Janny liet zich niet gemakkelijk kennen. Ze vertelde weinig over zichzelf.
Miste ze Zeeland, haar geboortegrond? Dat lijkt niet waarschijnlijk, want
ze was graag in Sloten, had zinvol werk en kende veel mensen. Toch liet
zij zo nu en dan doorschemeren dat zij zich eenzaam voelde. Ze vond
steun in haar eenvoudig, sterk geloof. Zij was onbekend bij de
grootheden van onze wereld, maar deed met liefde en zorg haar taak.
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Zulke mensen zijn bekend bij God die de “heersers hun troon ontneemt,
maar de eenvoudigen verheft”. Moge Janny nu wonen in het Huis van
God, waar ruimte is voor velen en rusten in vrede.
Op 18 oktober werd afscheid van Janny Verdonck genomen in een
plechtige eucharistieviering in de R.K. St. Fredericuskerk te Sloten.
(met dank aan P. Saris o.f.m., Bolsward)
Overleden om útens
Op 22 april jl. overleed Klaas de Poel in Balk, 85 jaar oud. Klaas werd
geboren te Stroobos op 19 augustus 1919. Klaas en Klaske de Poel
kwamen ca. 1970 naar Sloten en woonden daar een aantal jaren op de
Haverkamp. Klaas en enkele zonen kregen werk op de Veevoederfabriek
in Sloten. Later verkaste Klaas, samen met zijn vrouw, naar Balk waar hij
werk kreeg op de melkfabriek.
Klaas en Klaske woonden sinds enige tijd op De Tribune 86 in Balk en
waren bijna 65 jaar getrouwd. Hun huwelijk werd rijkelijk gezegend met
13 kinderen en zeer vele kleinkinderen.
De afscheidsdienst van Klaas de Poel werd op 26 april jl. in “De
Paadwizer” in Balk gehouden, waarna zijn lichaam te ruste werd gelegd
op de Algemene Begraafplaats te Balk.
Op 31 mei jl. kwam er onverwacht een einde aan het leven van
Teetsche Bos-Wiarda, Balk, 69 jaar oud.
Een zeer groot deel van hun leven woonden Louw en Tit, zoals ze
genoemd werd, in Sloten; eerst aan de Heerenwal en later in de B.H.
Mulierstraat. Kwam je Louw vaak tegen; Tit was een lieve, zeer
bescheiden vrouw die zichzelf graag op de achtergrond hield.
Twee dochters verrijkten het leven van Louw en Tit; Geertje en Hennie.
Nog niet zo lang woonde het echtpaar in Balk op de Finne 9, waar zeer
plotseling het leven van Teetsche Bos-Wiarda werd beëindigd, na een
huwelijk van 49 jaar met Louw Bos.
De crematieplechtigheid vond op vrijdag 3 juni in Nieuweschoot plaats.
Op 8 juni jl. overleed Gerrit Jongsma, Balk, 76 jaar oud, na een
ernstige ziekte.
Gerrit Jongsma werd geboren op 4 september 1928. Het jonge leven van
Gerrit speelde zich voornamelijk in Sloten af. Zo was hij destijds o.a. lid
van muziekkorps “De Bazuin”, met de legendarische Jelle Nijdam als
dirigent. Prachtig kon hij over die Sleattemer muziektijd vertellen. Ook
was Gerrit één van de initiatiefnemers bij de tot standkoming van
voetbalvereniging Sleat in 1961. Samen met Riekje Meinema, met wie hij
op 3 februari 1953 in het huwelijk trad, woonde Gerrit op Spanjaardsdijk
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nr. 11, waarna het gezin Jongsma naar Balk verhuisde. Hier zou het
gezin met Hilly, Jetty, Elly en Thijs gecompleteerd worden.
In Balk runde hij jarenlang met zijn kompanen Lubbert Deinum en
Wiepke Hoekstra Administratiekantoor G. Jongsma & Co.
Na zijn pensionering bracht Gerrit nog heel vaak een bezoek aan oudere
Sleattemers. Hondstrouw was hij hierin. Zo bleef hij nauw verbonden
met Sloten, het stadje wat hij zo lief had.
Al weer hele tijd woonden de Jongsma’s in de J. Bremerstrjitte 14 in
Balk.
“De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets” stond toekomstverwachtingsvol boven de rouwadvertentie van Gerrit Jongsma.
De afscheidsdienst van Gerrit Jongsma werd 13 juni jl. in “De Paadwizer”
in Balk gehouden, waarna zijn lichaam te ruste werd gelegd op de
Algemene Begraafplaats te Balk.
Op 20 juni jl. overleed Elfrieda Visser-Mulder, Wijckel, 66 jaar oud,
plotseling.
Frieda woonde jarenlang met haar man Pier Visser in de Schoolstraat in
Sloten. Doordat zij een groot deel van haar leven aan reuma leed, was
haar leven bepaald niet gemakkelijk te noemen. Veel pijn moet ze
hebben verdragen; voor buitenstaanders vaak niet te begrijpen.
Ze was een vrouw die liefde had voor de medemens met haar
zachtaardig karakter. Een mens om van te houden.
Al weer een aantal jaren woonde ze met Pier, met wie ze 45 jaar
getrouwd was, in de Du Tourstraat 26 in Wijckel, waar haar leven
onverwacht een einde nam. Ook aan haar voortdurende pijn kwam
daarmee een einde.
De crematieplechtigheid vond op 23 juni jl. in Nieuweschoot plaats.
Op 18 oktober jl. overleed in Wijckel plotseling Rients Feenstra, 46 jaar
oud.
Rients, zoon in het gezin van Popke Feenstra, destijds wonend aan de
Breedstraat in Sloten bracht een groot gedeelte van zijn jonge leven in
Sloten door. Daar had hij in zijn jeugd vrienden gemaakt. Rients mocht
graag over een dolletje en schuwde schelmenstreken bepaald niet. Een
“echte jonge” zoals men dat pleegt te noemen.
Vervolgens woonde hij in Tjerkgaast en tot zijn dood al weer een hele tijd
op Iwert nr. 13, samen met Anna, met wie hij 28 jaar lang lief en leed
gedeeld heeft, en hun kinderen Lisa, Bas en Joris.
Het huis in de Iwert had Rients prachtig verbouwd, want met zijn handen
kon Rients heel veel. Hij was een vakman.
Zijn geest liet hem de laatste tijd meer en meer in de steek en dat moet
een verschrikking voor Rients zijn geweest. Toch kwam zijn dood voor
een ieder als een schok.
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De rouwplechtigheid van Rients Feenstra werd op 24 oktober in de Herv.
Kerk van Wijckel gehouden, waarna zijn lichaam te ruste werd gelegd op
de Algemene Begraafplaats te Balk.

Verder ontvielen ons dit jaar nog:
9 januari
22 februari
16 april
24 september
25 september
27 september
1 oktober
27 oktober

Evert Piersma, Talma Hiem, Balk, 87 jaar.
Aleida Wijnanda Haitsma Mulier, Zeist, 87 jaar.
Anna Verbiest-Roodhof, Bergen op Zoom, 83 jaar.
Albertus Moes, Assen, 81 jaar.
Klaas Nijdam, Heerenveen, 79 jaar.
Frits Willem van Kampen, Hemelum, 68 jaar.
Maria Boudina Boersma-Zonderland, De Ielânen, Sneek,
86 jaar.
Trijntje de Boer-Heida, Dr. Wumkeshûs, Sneek, 87 jaar.
G. St.

KNYPEACHJE
Ik skriuw somtiids dyn namme yn ‘e wolken
mei gouden kleuren fan in bûterblom
of op it strân, as weagen driftich dûnsje
krij ik dêrfoar, fan harren, slierten skom.
Ik skriuw somtiids dyn namme mei in finger
by hjerstich waar, op in besleine rút
en dat byld bliuwt it bêste by my hingjen
as 'k dreamjend fuortsweef en myn eagen slút.
Ik skriuw somtiids dyn namme op in boskpaad
gewoan mei ikels, samar op 'e grûn
en 't mist my net, mar op dit plakje
ha foar 't earst ús lippen elkoar fûn.
Jan Folmer
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SLEATTEMER NIJS EN NIJS OM UTENS
Zorgloket in Balk in gemeentekantoor
Het informatieloket voor welzijn, wonen en zorg in Gaasterlân-Sleat komt
in het oude kantoor van sociale zaken op het gemeentehuis in Balk. De
gemeente wil samen met zorgstichting Hof en Hiem en Thuiszorg
Zuidwest-Friesland een zorgloket openen onder de vlag van Delphion.
Op aandringen van de FNP kwam er een onderzoek naar de goedkoopste
plek binnen het gemeentehuis. De verbouwing van het kantoor zou eerst
Euro 32.000 kosten, omdat er een nieuwe muur gemetseld moest
worden. Hiervoor in de plaats komen losse panelen. Dat is de helft
goedkoper.
Arts Stein breidt praktijk uit met cosmetische geneeskunde
Alexandra Stein breidt haar particuliere artsenpraktijk voor reguliere en
klassieke homeopathie in Sloten uit met de cosmetische geneeskunde, op
een verantwoorde manier met natuurlijke producten. Men kan bij haar
dan ook terecht voor huid-, anti rimpel- en Dotoxbehandelingen.
Dr. Alexandra Stein heeft als doelstelling haar cliënten er goed uit te
laten zien, zodat ze zich lekker voelen en de uitstraling hebben die bij
hen past.
Luierrecycling in Gaasterlân-Sleat
De gemeente Gaasterlân-Sleat geeft haar inwoners de mogelijkheid om
luiers voor recycling aan te bieden. Hiervoor stelt de gemeente diverse
inzamelpunten ter beschikking.
Berekend is dat de 400 kinderen, peuters en baby’s in onze gemeente
samen per jaar circa 500.000 vuile luiers produceren in de eerste drie
jaar van zijn of haar leven. De gemeente wil deze enorme berg
poepluiers gaan verzamelen en recyclen. Hierbij komt dan nog het
materiaal van de mensen die last hebben van incontinentie.
Het inleveren kan op verschillende locaties o.a. bij de brandweerkazerne
in Sloten. De luiers kunnen in speciale witte zakken worden gestopt, die
verkrijgbaar zijn bij peuterspeelzalen of kinderdagverblijven, bij de
buitendienst van de afdeling Beheer op Eigen Haard en op het
gemeentehuis te Balk. De luierzakken, die gratis verkrijgbaar zijn,
kunnen met de gebruikte luiers in de speciale blauwe Knowaste recyclecontainers worden gedeponeerd.
De luierrecycling vindt gedurende één jaar als proef plaats. Daarna wordt
bekeken of de luieractie succesvol is en doorgezet kan worden.
Een nieuwe bank in Wijckel
Dorpskrant ‘De Wikelflecht’ uit Wijckel meldde ons in haar
oktobernummer: “Een paar jaar geleden deed de redactie melding van
een gebeuren in het Wikeler bos. Toentertijd kwamen kastanje zoekende
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schoolkinderen bij juf Ackelien aan de deur met het verhaal dat zij bang
waren geworden van ruig uitziende bierdrinkende mannen in het bos.
Ook de redactie kwam dit die zondagmiddag ter ore en toog onmiddellijk
naar het bos op onderzoek uit. Zij kwam tot de ontdekking dat het de
"piksjitclub" van Sloten betrof, die onder het genot van een biertje aan
het 'trainen' was.
Ook dit jaar maken de leden weer regelmatig gebruik van het bos, maar
hebben ondertussen ook een gul gebaar richting ons dorp gemaakt: want
in de bocht bij de ijsbaan stond altijd een bank, die aangetast door de
tand des tijds inmiddels verdwenen was. Het zal de vaste bezoekers van
ons bos inmiddels wel zijn opgevallen dat er nu weer een bank staat.
Deze bank is namelijk aangeboden door de "piksjitclub Sleat", zoals ook
in de bank gekerfd staat.
Uiteraard wil de redactie, namens het hele dorp, de club bedanken voor
dit gebaar. Het is wel zeker dat velen gebruik zullen maken van deze
bank om tijdens hun wandeling even uit te rusten en te genieten van de
omgeving.”
Gaasterlân-Sleat reikt 98 geboortebomen uit
Door burgemeester Thea de Roos-van Rooden, wethouders, raadsleden
en bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente
Gaasterlân-Sleat werden zaterdag 12 november jl. 98 geboortebomen
uitgereikt. Deze bomen zijn overhandigd aan de ouders van de kinderen
die geboren zijn in de periode van 16 september 2004 tot en met 15
september 2005.
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat met de traditie is begonnen. In al die
jaren zijn er hierdoor 3000 bomen geplant.
Financiële crisis in Gaasterlân-Sleat
De gemeente Gaasterlân-Sleat kampt met grote financiële problemen. De
begroting voor volgend jaar is met pijn en moeite sluitend gemaakt door
een 1,2 miljoen euro om te buigen, maar het college is er niet gerust op
dat de doorgevoerde bezuinigingen haalbaar zijn.
De gemeente heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de provincie over
oplossingen. Gaasterlân-Sleat vreest namelijk ook dat de provincie de
begroting niet goedkeurt en de gemeente onder toezicht komt te staan.
In dat geval worden alle uitgaven getoetst door de provincie. Die situatie
is overigens niet nieuw voor Gaasterland. Ook in de jaren tachtig was
Gaasterlân-Sleat even een zogenaamde artikel 12 gemeente.
Gaasterlân-Sleat is van plan meer zaken uit te besteden en meer gebruik
te maken van kennis van anderen. Door vaker te regisseren in plaats van
zelf uit te voeren verwacht de gemeente dat ze uiteindelijk toe kan met
minder ambtenaren.
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Anne-Wil Blankers gehuldigd
In het Crowne Plaza Hotel in Den Haag is maandag 21 november onze
plaatsgenote Anne-Wil Blankers gehuldigd. De verbaasde actrice ontving
van vrienden een schilderij van kunstenares Alexandra van Cruijringen.
Van de gemeente Den Haag kreeg zij een beeldje van Jantje, het
jongetje uit het liedje 'In Den Haag daar woont een graaf'. Collega Jeroen
Krabbé hield een gloedvolle speech tijdens de huldiging, die in het
diepste geheim was georganiseerd door twee vriendinnen van Blankers.
Zij vonden dat de actrice, die vorige maand 65 jaar werd en veertig jaar
in het vak zit, wel eens in het zonnetje gezet mocht worden. Blankers,
die al tweemaal de hoogste Nederlandse toneelonderscheiding, de Theo
d’Or, ontving, maakt in februari haar musicaldebuut als pensionhoudster
Fräulein Schneider in de musical ‘Cabaret'.
Boek 'Gaasterland, Eeuwenoud
landschap tussen Mar en Klif’ gepresenteerd

Zaterdag 19 november jl. werd het fraaie boek 'Gaasterland, Eeuwenoud
landschap tussen Mar en Klif’ gepresenteerd in het raadhuis van Balk.
Eerste exemplaren werden uitgereikt aan de burgemeesters Thea de
Roos van Gaasterlân-Sleat en Hans Boekhoven van Nijefurd. Het boek
beschrijft de historie van Gaasterland, een gebied dat zich uitstrekt over
zowel Gaasterlân-Sleat als Nijefurd. Burgemeester Thea de Roos is één
van de auteurs die aan het boek, uitgegeven door de Friese Pers, hebben
meegewerkt.
Hornstra verlaat vierdeklasser IJVC
Voetbaltrainer Atte Hornstra uit Sloten vertrekt aan het eind van dit
seizoen bij vierdeklasser IJVC uit IJlst. Hornstra is dan twee jaar als
hoofdtrainer bij IJVC actief geweest.
Beul van Sloten Hans Lolkema Sterkste Man van Friesland
Hans Lolkema uit Sloten was oppermachtig tijdens de Sterkste Man van
Friesland zondag 27 november jl. in het Colosseum te Dokkum.
Lolkema won vier van de vijf onderdelen. Hij was de enige die alle vijf
stenen op het laadpodium tilde; de zwaarste steen is 160 kilogram. Dit is
de tweede keer dat Hans Lolkema zich de sterkste man van Friesland
mag noemen.
Sinterklaas kwam ook in Sloten aan
Sinterklaas en zijn Pieten kwamen zoals gewoonlijk ook dit jaar de
laatste zaterdag van november in Sloten aan. Ze zijn altijd wat later in
Sloten omdat de kinderen in het stadje extreem lief zijn en daardoor
meer tijd nodig is om navenante cadeaus te kunnen kopen. In Sloten was
het op die frisse zaterdag wel heel bijzonder. Terwijl Sint zich per
stoomboot naar de kade bij de molen liet varen maakten Pieten hun
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komst kenbaar op waterski's. Dat leverde spectaculaire beelden voor het
met grote getale opgekomen publiek op.
Aula met vergaderzaal bij Talma Hiem Balk
Balk krijgt een nieuwe aula die ook geschikt is voor vergaderingen.
Zorginstelling Hof en Hiem gaat aan de achterkant van verzorgingshuis
Talma Hiem, waar de huidige opbaarruimte veel te krap is, tegen de
opbaarruimte aan, een uitvaartcentrum met vergaderruimte bouwen.
Toen de dertien begrafenisverenigingen in Gaasterlân-Sleat op zoek
gingen naar een andere locatie, besloot Hof en Hiem Euro 150.000 te
investeren in een aula. De aanbouw wordt zo'n 250 vierkante meter. De
begrafenisverenigingen gaan de ruimten huren. Voor de inventaris
moeten de verenigingen zelf zorgen.

OPBRENGST COLLECTES
De Nationale collecte voor de Nierstichting heeft Euro 466,40
opgebracht
De collecte van de K.W.F. kankerbestrijding over 2005, met als
collecte-thema “U kunt (N)iets doen tegen kanker” heeft in de
afd. Sloten het mooie bedrag van Euro 594,66 opgebracht.
Alle gevers, heel erg bedankt voor uw gift en collectanten bedankt
voor uw inzet.

BOZE REACTIES
Op de rubriek “Door het sleutelgat gehoord…” kwamen enkele boze
reacties binnen op het door B.T. geschreven stukje “Wy sille se wol
krije – deel 2”. Beste mensen B.T. staat voor Ben Tegengas, niet
geheel onbekend bij dit blad en deze beste man heeft geenszins de
bedoeling gehad om ook maar iemand te kwetsen, integendeel zelfs.
Het stukje was uiteraard schertsend bedoeld.
Ben heeft elke dag het voorrecht door het prachtige dorp Tjerkgaast
te mogen fietsen en de in dit stukje genoemde personen zijn hem
allen uiterst dierbaar en in het bijzonder D.B. waarmee B.T. een
prachtige tijd beleefd heeft bij de v.v. Sleat. De kaken stonden
destijds meer scheef van het lachen dan van het huilen om alweer een
nederlaag. Nog worden grappen en grollen uitgewisseld tijdens
onderlinge ontmoetingen.
Mocht het toch nog niet begrepen zijn, excuses daarvoor.
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Vergadering IJswegencentrale Sloten
Op vrijdag 6 januari 2006 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

Hierbij wensen wij alle lezers van
ons stadsblad
“De Stadsomroeper”
prettige kerstdagen
en een uitermate
gezond en niet
minder voorspoedig
jaar 2006 toe.
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Geboren:
Olivier Matthijs

Datum:
8 februari

Ouders:
Leonarda Adriana Hartman en
Jeroen Matthijs Ekkel,
Voorstreek 113.

Geboren:
Arnold Hilbrand (Arno)

Datum:
7 maart

Ouders:
Regina Homma en
Walter de Vries,
Voorstreek 112.

Geboren:
Jorren Fekke

Datum:
15 juni

Ouders:
Theunie van Dijk en
Johan Stegenga,
B.H. Mulierstraat 10.
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Geboren:
Fokke

Datum:
9 juli

Ouders:
Anneke Ida Lambertha Gersjes
en Jan Hamstra,
Wijckelerweg 175.

Geboren:
Iebe Jelle

Datum:
22 juli

Ouders:
Trea van der Goot en
Conrad Leegstra,
Heerenwal 64.

DE SLEATTEMER PADEN FAN IT FERLINE (11)
Gaan we terug, de stad weer in, dan krijgen we op de Wijckelerweg de
“School met den Bijbel”, met aangrenzend de “ambtswoning” voor het
hoofd van de school, in mijn tijd meester Kolhoff.
Nog juist voor de stadsgracht de boerderij van Jan Breimer. Tussen deze
boerderij en de gracht liep nog een karrenpad naar een woning, bewoond
door het gezin Koopmans. Veel later woonde daar de familie Anske
Schotanus.
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Nu echt de stad weer in, kreeg je dat grote en markante maar ook
angstaanjagende gebouw, waarin de brigade van de Koninklijke
Marechaussee was gehuisvest. Het was een zogenaamde bereden
brigade; de mannen te paard. In die kazerne is mijn vader ook nog
gehuisvest geweest onder de brigadecommandant Bokma, die na de
oorlog nog brigadecommandant van de marechaussee van Schiphol is
geweest. Ik meen dat als echte marechausseeman Vierhoven de laatste
brigadecommandant is geweest. Door de Duitse bezetting is die brigade
verdwenen. Politiemensen die in die kazerne hebben gewoond en die ik
me herinner zijn: Frans de Vries (oud-marechausseeman), Bob Scholten
(oud-lid militaire politietroepen) en Knorr.
Dan kreeg je naast de kazerne de Openbare Lagere School. Op de hoek
de smederij van Zuiderhof, die naast het beslaan van paarden en ander
werk wat een smid zoal deed, bekend stond als een uitnemende
schaatsenslijper.
Naast de smederij stonden als het ware haaks op de Dubbelstraat de
zogenaamde armenwoningen. In de eerste daarvan woonden de
“Apennijnen”. Hoe hun naam in werkelijkheid was heb ik, en vele
anderen met mij, nooit en te nimmer geweten. Hun bijnaam hadden ze
te danken aan een gebergte in Italië: ”Hoog en machtig zijn de
Apennijnen”. Verder in dat rijtje woonden onder meer Bouke Klijnstra,
Neeltje (met de broodmand) en als laatste Berend Smit.
Dan kreeg je het voor Sleattemer begrippen grote bedrijfspand, de
wagenmakerij van Pieter Ewoldt en Zonen (Johannes en Lolke Ewoldt).
Vervolgens het huis waarvan ik mij alleen de melkboer, om het zo maar
eens plat uit te drukken, Anne Stilma als bewoner herinner. Dan kreeg je
een rij huizen, weer onder één dak, met als bewoners de oude Folkert
Verbeek, Durk Effing en Roelof van Dijk. In dat laatste huis hebben later
Hendrik Wijngaarden en nog later Kee Verbeek nog gewoond.
Vervolgens kwam het schildersbedrijf van Johannes Verbeek op de hoek
van de steeg, waarin zich de werkplaats bevond. Voor, aan de
Dubbelstraat, was enige winkelruimte.
Op de andere hoek de kruidenierswinkel van Anne van der Meer. Dan een
soort van schuur, in gebruik bij Pieter Steenbeek. Het huis wat daarna
kwam, werd aanvankelijk bewoond door de familie Sjouke Altena, wiens
vrouw een handeltje had in knopen, garen en aanverwante artikelen.
Later woonde hier de wed. Doele. Dan kreeg je Hilbrand Gijsen en op de
hoek het café “De Zevenwouden”, met kastelein Wierstra. Later in de
oorlogsjaren de familie Migchels.
En zo staan we dan weer op “de hoek” met tegen het Diep en platte brug
aan het openbare urinoir.
(Wordt vervolgd.)
Piet Y. Meinema, Jan van Scorelpark 11, 1871 EV Schoorl
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REGELING BIJZONDERE BIJSTAND VOOR
CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2005
Op 31 oktober 2005 heeft het Algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân besloten om de regeling
bijzondere bijstand voor chronische zieken en gehandicapten 2005 in het
leven te roepen.
De bijstand is bedoeld voor "onbenoembare kosten", waarbij te denken
valt aan hogere telefoon- en portikosten in verband met het regelen van
aangelegenheden rondom de beperking of ziekte, verhoogde (risico)
premies, extra kosten in verband met klusjes rondom uw huis en een
bloemetje voor de mantelzorg.
Wie komen er voor de bijstand in aanmerking?
Doelgroep:
- mensen die langer dan 6 maanden gebruik maken van geïndiceerde
thuiszorg en/of
- mensen die gebruik maken van een geïndiceerde WVG-voorziening
en/of
mensen
die
op
medische
gronden
80-100%
arbeidsongeschikt zijn.
Hoogte inkomen en vermogen:
Behoort u tot de doelgroep en is uw inkomen niet hoger dan 110% van
de bijstandsnorm en ligt uw vermogen onder de Euro 5.105,00 voor een
alleenstaande of Euro 10.210,00 voor een alleenstaande ouder of gezin
dan bestaat er aanspraak op bijstand.
Om het recht op een bijdrage te kunnen beoordelen is het voor de
Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân nodig te beschikken
over inkomens- en vermogensgegevens.
Bewijsstukken van het inkomen en vermogen moeten bij de
aanvraag worden overgelegd.
Inkomensnorm 2005
Gehuwden en daarmee
gelijkgestelden
Alleenstaande ouder
Alleenstaande

110% relevante bijstandsnorm netto
(exclusief vakantiegeld)
Euro 1.208,43 (< 65 jaar) Euro 1.278,65
(> 65 jaar)
Euro 1.087,58 (< 65 jaar) Euro 1.146,92
(> 65 jaar)
Euro 845,90 (< 65 jaar) Euro 910,56
(> 65 jaar)
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Waar kunt u aanspraak op maken.
Indien u voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden ontvangt u Euro
250,00 wanneer één persoon in een huishouden rechthebbende is. Zijn
er meerdere personen binnen een huishouden rechthebbende, dan kunt u
Euro 350,00 ontvangen.
Aanvraagformulier
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage is het nodig dat u een
aanvraagformulier invult en inlevert. Bent u reeds bekend bij de ISD
Zuidwest-Fryslân, dan heeft u inmiddels een aanvraagformulier
ontvangen. Heeft u per abuis geen formulier ontvangen, dan kunt u dit
alsnog bij ons opvragen.
Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de Intergemeentelijke Sociale
Dienst Zuidwest-Fryslân, team Zorg of bij de balie van Sociale Zaken. Wij
zenden u het formulier op telefonisch verzoek toe. U kunt het team Zorg
maandag t/m vrijdag bereiken tijdens het telefonische spreekuur van
09.00 tot 10.00 uur, telefoonnummer: 0515-534942.

70 JAAR GETROUWD
Hoewel de dag alweer
een tijdje achter ons ligt
zijn wij nog steeds
onder de indruk van de
gebeurtenissen rond de
viering van ons 70-jarig
huwelijk. Nog dagelijks
genieten wij van de
herinneringen aan de
viering
in
familieverband. Ook de warme
en overweldigende belangstelling tijdens de
receptie
stemt
ons
dankbaar.
U zult begrijpen dat het
ons niet mogelijk is u
allen
persoonlijk
te
bedanken. Vandaar dat wij op deze wijze onze grote erkentelijkheid
willen uitdrukken.
J.Th. de Vreeze
F. de Vreeze-Mous
Balk, oktober 2005.
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DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD…
Redactieleden blijven meestal buiten schot in deze rubriek.
Niet dat er met hen niks komisch gebeurt maar onderlinge
akkoordjes zorgen ervoor dat de verhalen de vergaderruimte
van “ De Stadsomroeper” niet verlaten.
Ex-redactieleden moeten spijt krijgen dat ze ooit “De
Stadsomroeper” de rug toegekeerd hebben want de story’s
over hen worden met graagte bij de redactie aangemeld. Opvallend
genoeg komen oud-redactieleden Gonny Hornstra-Nagelhout en Jaap
Lubach in het laatste nummer van dit jaar aan bod met hun vreemde
capriolen….

O STUMPER, ALLEEN NOG EEN BUMPER

Johannes Mous stond er hoofdschuddend bij toen Gonny Hornstra met
haar Opel Kadett bij de Mousjes op het erf aan kwam scheuren. De
uitlaat klonk als ware zo juist het startschot gegeven voor de Asser TT.
Toen Gonny hem ook nog vertelde dat ze van plan was haar reis te
vervolgen en wel richting Leeuwarden, bleef het hoofd van de
gemeentewerkman in schudstand staan.
Gonny toerde richting Leeuwarden en had totaal geen last van fietsers.
Want de berijders van alle stalen rossen doken onmiddellijk in de berm
bij het naderen van de Kadett omdat ze in de veronderstelling waren dat
er een Starfighter op het punt stond neer te storten.
Gonny vond het best zo, al was ze niet in staat de berichtgeving op haar
radiootje nauwlettend te volgen want de Kadett produceerde zo’n lawaai
dat luisteren nog slechts voor uiterst scherp afgestelde oren bestemd
was.
Bijna in Leeuwarden aangekomen was het uit met Gonny’s rijpret. De
auto liet het verder afweten en omdat ze al eens vaker met een auto
langs de weg had gestaan, wist ze wat ze moest doen: een garage
bellen. Al rap verscheen er een monteur, die de motorkap maar eens
omhoog deed. Deze beste man kreeg de schrik van zijn leven. Hij
constateerde dat de motor nog slechts aan één boutje vastzat en dat de
over de grond slepende uitlaat voor de nodige decibels moest hebben
gezorgd. Het had dus maar heel weinig gescheeld of Gonny was zonder
motor verder gereden…. De monteur vroeg of hij de auto ter reparatie
naar de garage moest slepen, maar daar zag Gonny vanaf. Ze had een
vaag vermoeden dat de hiermee gemoeid gaande kosten door haar oude
roestbak nooit terugverdiend zouden kunnen worden.
De monteur verdween en Gonny kreeg een lumineus idee. Manlief Atte
zou zich ongetwijfeld even vrij kunnen maken van zijn werk bij de
gemeente Gaasterlân-Sleat. Uiteindelijk kreeg ze hem aan de lijn. Na
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enig gebrom verdween Atte met gemeentewagen en zwaailicht richting
Leeuwarden.
Daar kreeg hij Gonny met haar defecte Kadett in het vizier. De
sleepkabel werd bevestigd tussen de Kadett en gemeentewagen en Atte
zette de sokken erin, zeker wetende dat Gonny geen moment van hem
los zou kunnen komen. “Dat sil wol een pear liter Berenburch minder
wurde dizze moanne”, moet Atte hebben gedacht want een andere auto
is ook niet “om ‘e nocht”.
De gemeentewagen naderde al weer aardig Sloten en Atte dacht al bijna
aan een biertje maar toen hij na ettelijke kilometers eindelijk eens
oogcontact wilde met zijn vrouwtje schrok hij zich het apelazarus. Alles
wat achter de gemeenteauto hing maar geen Kadett met Gonny erin. Wel
hing er nog een bumper aan Atte’s sleepkabel die hem niet onbekend
voor kwam. Atte keerde op zijn schreden terug en ontwaarde redelijk
richting Leeuwarden Gonny langs de snelweg met defecte auto maar
zonder bumper. Wat voor woorden er vervolgens zijn gesproken tussen
de beide echtelieden kunt u ongetwijfeld raden.
Of de Opel Kadett ook nog naar Sloten is gekomen en in hoeveel ritten
dit is gebeurd is de redactie niet bekend. Hebt u de laatste tijd een
gedumpte auto ergens in een sloot in de buurt van Leeuwarden
waargenomen dan zou het niet verwonderlijk zijn dat dat……

WIE ZICH BRANDT, MOET OP DE BLAREN ZITTEN

Tegenwoordig is www.marktplaats.nl een website die druk bezocht wordt
door internetgebruikers. Spulletjes worden via internet aangeboden of
gekocht voor een schappelijk prijsje. Leuke handel die grote vormen
heeft aangenomen. Ook een groot aantal Sleattemers weet deze website
te vinden en trekt er regelmatig op uit om de gekochte goederen overal
in den lande op te halen. Geeft een goed gevoel als je niet teveel betaalt
voor iets wat in de winkel aardig prijzig wordt aangeboden.
Ook ons oud redactielid Jaap Lubach is regelmatig achter zijn computer
te vinden. In het verleden besteedde hij elke computerminuut aan dit
blad, tegenwoordig is www.marktplaats.nl zijn passie.
Toen Jaap onlangs in de badkamer voor de spiegel stond, schrok hij zich
een ongeluk. Had hij deze zomer een prachtige bruine kleur; nu gaf de
spiegel aan dat een exacte kopie van een yoghurtfles met bril als een
weinig geflatteerd beeld werd teruggekaatst. Nog maar net over de 50 en
dan een kleur hebben als Sneeuwwitje, dat zinde Jaap niet.
Als de wiedeweerga kroop Jaap achter zijn computer en zocht bij
www.markplaats.nl de rubriek zonnebanken op. Een heel regiment
zonnebanken trok aan de ogen van Lubach voorbij. Maar één viel hem in
het bijzonder op want die kon hij praktisch voor noppes ophalen.
Jaap sprong onmiddellijk in zijn personenwagen, en kwam een dik uur
later weer in Sloten aan met, jawel, de gekochte zonnebank.
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Klaartje was reuze trots op de aankoop van haar man en zag zich in haar
verbeelding deze winter ook al mooi bruin gekleurd door Sloten
paraderen.
Jaap bedacht zich geen moment, sleurde het apparaat naar boven, deed
de stekker in het stopcontact trok de kleren uit en ging een uurtje onder
de zonnebank liggen. Na dat uur kwam hij er hevig teleurgesteld onder
vandaan. Wat bleek: de stralen van de lampen waren zo krachteloos dat
ze totaal niet deden waarvoor ze waren aangekocht. De gelijkenis van de
verfoeide huidskleur van Jaap met een yoghurtfles bleef volledig intact.
Toen het glas, dat voor de lampen zat, er maar uitgesloopt maar ook dat
gaf geen enkel positief bruinend effect.
Vervolgens besloot Jaap maar kort te sluiten met de fabrikant van het
apparaat die hem adviseerde nieuwe lampen voor de zonnebank te
kopen.
Dat was wel een bittere tegenvaller voor Lubach want de lampen waren
aanzienlijk duurder dan het hele apparaat had gekost, maar ja, een
andere keuze was er niet.
Na enkele dagen werden de lampen keurig thuisbezorgd en bracht Jaap
zelf de warmtebronnen uiterst vakkundig in het apparaat aan.
Voldaan vlijde Jaap zich vervolgens neer op de licht- en warmtegevende
bank en schrok een uurtje later wakker toen het alarm ging dat
waarschuwde dat z’n zonne-uurtje voorbij was. Hij voelde aan zijn
lichaam dat de nieuwe lampen hun uitwerking niet hadden gemist.
’s Nachts werd Jaap wakker, hevig rillend en hevig ijlend. Hij had koorts.
De volgende dag was de verjaardag van Klaartje en het bezoek werd
afgebeld met de smoes dat onze Jaap het zo verschrikkelijk in de rug had
gekregen dat een gezellige verjaarspartij pertinent uit den boze was.
Wat bleek: onze Jaap had het helemaal niet in de rug. Hij was vergeten
het beschermglas voor de lampen in de zonnebank opnieuw te
bevestigen waardoor de lampen er stevig op los konden branden met als
gevolg dat Jaap 2e graads brandwonden kreeg. Een kreeft zou zelfs
jaloers op de kleur van onze diender zijn geworden en een goed gezonde
tomaat zou zich voor deze teint ook absoluut niet hebben geschaamd. De
vellen hingen erbij bij onze Jaap en de brandzalf werd met tubes vol
aangesleept. Klaartje kon er bijna niet tegen smeren.
De vriendenkring van Lubach had verschrikkelijk medelijden met Jaap en
wilde ook beslist niet dat hiervan in ons blad melding zou worden
gedaan. Vooral Gosse Haga heeft plaatsing ervan willen verijdelen en
dreigde zelfs met een advocaat, echter tevergeefs…..
Jaap heeft een weekje het huis moeten houden en ervaren hoe het is om
op blaren te moeten zitten. Ook heeft hij moeten ondervinden dat
goedkoop soms duurkoop is. Maar laten we eerlijk zijn: een rooie diender
is natuurlijk altijd nog beter dan een dooie diender.
G. St.
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FEESTLIKE IEPENING NIJBOU “DE KLINKERT”
Kristlike basisskoalle de Klinkert buorket goed. It learlingetal groeit de
lêste jierren hieltyd mar troch. Op dit stuit geane der mar leafst 115 bern
hinne. De skoalle kaam dêrtroch hieltyd yn in krapper jaske te sitten wat
it tal lokalen oanbelanget. Foaral ek omdat ien fan de lokalen brûkt wurdt
troch pjutteboartersseal it Kidelstientsje.
Al jierrenlang hie der oerlis west mei de gemeente om jild te krijen om ta
útwreiding te kommen.
Ferline jier wie ‘t samar raak by de gemeente: ús skoalle hie rjocht op in
ekstra lokaal en boppedat kaam der ek noch jild beskikber yn it ramt fan
de saneamde ûnderwiiskundige fernijing. Dêrom hie de skoalle ek rjocht
op in gruttere direksjeromte en in keamer yndividuele begelieding fan
bern.
Mei-elkoar wie der sa ‘n Euro 275.000 beskikber.
Begjin dit jier is útein setten mei de nijbou. Boubedriuw Jan Oenema
soarge
foar
de
bou,
ynstallaasjebedriuw
Bijlsma
foar
it
ynstallaasjetechnyske wurk en Mous/Verbeek fersoarge it skilderjen. It
strjitwurk wie fan de firma Schotanus en it grûnwurk fan Siebolt Visser.
De direksje waard fierd troch arsjitekteburo Haarsma. En fansels wiene
der de nedige frijwilligers dwaande mei fan alles en noch wat.
No’t der dochs boud waard is fuortendaliks ek yn it besteande gebou it
nedige feroare. It pjutteboartersplak is modernisearre en fierders binne
der ek oanpassings dien dy ‘t it hjoeddeistige ûnderwiis freegje, lykas
lytse romten dêr’t de bern foar harsels of yn lytse groepkes wurkje kinne.
De basisskoalle is wat oars as de legere skoalle sa ‘t we dy fan foarhinne
kinne!
Fansels moast der tusken it bouwen troch ek noch leard wurde troch de
bern. Dat is sa goed en sa kwea slagge omdat der fan alle kanten wat
ynskiklikheid wie.
Sa binne de pjutten in heal jier útfanhûs west nei de Poarte.
Op 20 oktober wie ‘t dan safier dat de iepening plakfûn. Fansels wiene
alle bern fan skoalle en pjutteboartersplak presint, mar ek in protte
âlders en oare belangstellenden wiene der. Der waard sprutsen troch
Ytsen Renema, de skoallieder; Jurjen Faber, algemien direkteur fan de
Nije Gaast dêr’t de skoalle offisjeel ûnderdiel fan is; Fred Haarsma, út
namme fan alle bouwers; en boargemaster de Roos.
In grutte ferrassing wie ‘t dat Fred Haarsma út namme fan de bouwers
as kado in ynrjochting oanbiede fan in fuotbalfjildsje op it gersfjild achter
skoalle. Dat sil takom maitiid oanbrocht wurde.
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Tuskentroch waard der troch de bern songen dat it in merakel wie
(fansels ûntbriek Bob de Bouwer net).
De boargemaster krige fan Hanneke Haringsma in moai boeketsje
blommen en fersoarge dêrnei de iepeningshanneling. Se moast troch in
muorre fan (kartonnen) stiennen hinne brekke. Se die dat mei safolle
oerjefte dat se it mar krekt op ‘e fuotten hâlde koe.
Dêrnei koe elkenien it nije gebou besjen ûnder it genot fan in hapke en in
drankje. Guon minsken fûnen it sa ‘n moai gebou dat se graach wer
werom woene nei de pjutteleeftyd. Fan dit plak ôf noch tige tank foar de
jeften dy ‘t jûn binne yn jild (hast 600 euro) en yn natuera. It wie
geweldich.
Mei dit prachtige gebou kin de skoalle earst wol wer út ‘e fuotten.
út namme fan de skoalkommisje, Cor Schotanus

OVERHANGENDE BEPLANTING
De gemeente krijgt regelmatig vragen, opmerkingen en klachten van
burgers, weggebruikers over overhangende beplanting. Vooral hagen
en struiken, die vlak langs het trottoir of de straat staan, veroorzaken
soms overlast. Burgers die gebruik maken van het trottoir, vooral
bejaarden met scootmobils en rollators en ouders met kinder-, en
wandelwagens, moeten soms van het trottoir af omdat overhangende
beplanting doorlopen onmogelijk maakt. Op sommige plaatsen hangt
beplanting dusdanig over dat bussen, vuilniswagen, campers en
verhuiswagens moeten uitwijken om schade aan voertuigen en
beplanting te voorkomen.
Daarom wil de gemeente burgers verzoeken aandacht aan de
beplanting van hun tuin te geven welke langs openbare voetpaden en
wegen staan. Mocht de beplanting door overhangen overlast
veroorzaken, wilt u de beplanting dan dusdanig snoeien dat
weggebruikers daar geen last meer van kunnen ondervinden? Tevens
willen wij u vragen hier in de toekomst ook rekening mee te houden.
Mocht u vragen hebben over het snoeien van beplanting langs het
trottoir of langs de straat dan kunt u advies vragen bij de
medewerkers van de gebiedsploegen die bij u in de buurt werkzaam
zijn.
K. Knobbe, Gebiedscoördinator Gemeente Gaasterlân-Sleat
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eilân yn ús mar?
sûnt minskeheugnis leit dyn blierkjend each
wiid iepen yn it fryske lân fersonken.
stil mimerjend of laitsjend weach om weach,
hast ús by wille en wurk dyn leafde skonken.
en jimmer hast de hege himel heind.
de sinne en moanne mochten dy befarre.
de ieuwen troch bist net fan minsken skeind,
't eachweid op fiere kimen bleau bewarre.
lykwols, yn't westen driigje ûnk en wee.
dêr hingje ûnmeilydsum wrede buien.
op goud beluste armada's lizze ree,
om yn dyn each har pynlik sân te struien.
sy gunne dy it ljocht yn d' eagen net
en sill' ferbline yn domme hebsucht woedzje,
dyn skientme oantaaste yn har grut ferlet;
mei Hegerhân dit idel dwaan ferhoedzje,
dat aanst gjin staar dyn kleare each beslacht.
dyn weagen net op eilânstompen brekke,
mar breedút yn ferheven wetterpracht
brûzjend, foar dy, har wite flage útstekke.
Folkert
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REÜNIE SLEAT 2006
DATUM
DE REÜNIE
ZATERDAG

WORDT OP DEZELFDE DAG GEORGANISEERD ALS

SIPELSNEON,

TE WETEN

24 JUNI 2006.

DE VOORBEREIDINGEN ZIJN REEDS IN VOLLE GANG.
Reüniecommissie
De samenstelling van de reüniecommissie is enigszins gewijzigd. De
commissie bestaat momenteel uit:
* PIETER HARINGSMA

MENNO VAN COEHOORNSTRAAT 40
8556 AR SLOTEN, TEL. 0514 - 531308

* JAN LEEGSTRA

SPANJAARDSDIJK 13
8556 AJ SLOTEN, TEL. 0514 - 531653

* HENK VAN NETTEN

BURG. H. MULIERSTRAAT 43
8556 AE SLOTEN, TEL. 0514 - 531567

* GERRIT VERHOEFF

KOESTRAAT 43
8556 AB SLOTEN, TEL. 0514 – 531391

* JANNIE MELCHERS

RUURD ALTASTRJITTE 3
8556 AN SLOTEN, TEL. 0514 - 531739

* NELLIE LEENTJES

LINDENGRACHT 8
8556 XX SLOTEN, TEL. 0514 - 531744

ADRESSEN:
WIJ BESCHIKKEN OVER EEN UITGEBREID ADRESSENBESTAND VAN SLEATEMERS OM
ÚTENS, ECHTER IN VIJF JAAR VERANDERT ER VEEL.
DERHALVE DOEN WIJ EEN BEROEP OP U OM ADRESWIJZIGINGEN EN ADRESSEN VAN OUDSLEATEMERS ONDER UW FAMILIELEDEN, KENNISSEN E.D. AAN ONS DOOR TE GEVEN.
E-MAIL
Wij zijn ook bereikbaar via e-mail reuniesleat@hotmail.com
Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, meld het ons dan.
We hopen met uw medewerking weer veel mensen uit te kunnen nodigen
voor deze dag.
Reüniecommissie Sleat 2006
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50 JIER SLACHTERIJ VAN DIJK
Troch jimme waarme belangstelling en de protte attinsjes dy ‘t wy
krigen hawwe, yn hokfoar foarm dan ek, is woansdei 23 novimber foar
ús in hiel bysûndere en ûnferjitlike dei wurden.
Eltsenien hiel hertlik betanke hjirfoar.
Sleat, desimber 2005
Murk en Boukje

Beste mensen,
Heel hartelijk bedankt voor alle belangstelling, bloemen, fruitmanden
en andere kadootjes tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis, waar
ik een hele nieuwe kunstknie heb gekregen. Na mijn komst uit het
ziekenhuis heb ik mij behoorlijk depri gevoeld.
Nu kan ik iedereen meedelen dat ik mij weer aardig happy voel en dat
m’n knie het goed doet; ik kan zelfs al weer fietsen.
Nogmaals, hartstikke bedankt voor alle belangstelling en verwennerij.
Dora Verhoeff, ook mede namens Jan

VVV-NIEUWS
Beste inwoners,
Helaas zijn we al weer aan het einde van het toeristenseizoen. We
kunnen terug zien op een mooi voorjaar, een “herfstachtige” zomer en
een “zomerse” herfst.
Vele toeristen konden de weg naar de regio en onze stad weer vinden.
We kunnen merken, dat ons gebied steeds meer op de kaart wordt gezet.
Vooral fietsen en wandelen is zeer in trek, met name de “Lange afstand wandelaars” kom je steeds vaker tegen in onze omgeving. Maar ja, wat
wil je ook, het “Zuiderzeepad” loopt hier letterlijk en figuurlijk langs en
we mogen de elfsteden(fiets)route natuurlijk niet vergeten! Ook de vele
fietspaden zijn van een goede kwaliteit en voeren de toeristen langs de
prachtige plekjes.
De pensions “’t Brechje” ,“De Stedswâl” en camping “De Jerden” bieden
volop mogelijkheden om hier te overnachten. Ook zijn er vele
overnachtingen in de diverse zeil- en moterboten in de wateren rondom
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de stad. Aan de kwaliteit van diverse voorzieningen wordt hard gewerkt,
getuige de jachthaven en de uitbreiding van camping “De Jerden”.
Dat onze stad nog steeds aantrekkelijk is voor de “buitenwereld”, mogen
we concluderen uit het feit, dat er in het damesweekblad Libelle in één
van de wintermaanden, een prachtige winterse reportage zal komen te
staan over de “Parel van de Elfsteden”.
Ook zal er in de komende maanden een mobiele ijsbaan komen in ons
stadje. Ja, u leest het goed, het is de bedoeling dat, deze ijsbaan in alle
elf steden een poosje een plaatsje zal krijgen.
Sloten kan niet zonder toerisme en ook niet zonder de VVV. Wij zouden
dan ook graag die ondernemers, welke nog geen donateur zijn, op willen
roepen om zich aan te melden bij ons. Slechts 16 van de plm. 40
ondernemers zijn lid en dat betreuren wij ten zeerste.
Als
ondersteunende factor hebben wij veel te bieden en ons werkgebied is
van Harlingen tot en met Lemmer. Dus langs de gehele Friese Kust wordt
uw onderneming gepresenteerd in de diverse kantoren. Hoe meer
donateurs zich aanmelden, des te sterker staan we om hier in Sloten, het
agentschap van de regio-VVV Friese Kust te behouden. Ieder jaar wordt
dit opnieuw bekeken, dus ondernemers meldt u aan! Twee jaar geleden
hebben we een ledenwervingsbrief de deur uit gedaan, daar heeft helaas
in Sloten geen enkele ondernemer op gereageerd. We hopen dat het
deze keer via “De Stadsomroeper” anders is. Nadere info over
bovenstaande kunt u opvragen bij ondergetekende.
Niet alleen toeristen, ook de inwoners van onze gemeente komen steeds
vaker even bij ons binnen voor een cadeautje. Maar wist u eigenlijk wel,
dat wij ook een reisbureau zijn? Dus waarom zou u niet voortaan uw
vakantie, familie- of verenigingsweekend (in Nederland), bij ons kantoor
in Oudemirdum boeken in plaats van naar een naburig groot dorp te
reizen. Wij hebben diverse leuke arrangementen. Buitenlandse
bungalow- en hotelvakanties kunnen wij helaas niet voor u boeken, maar
wij hebben wel diverse camping- en trekkershutgidsen, waarin de
campings (met trekkershutten) van heel Europa staan.
Tenslotte willen wij u nog meedelen, dat ons kantoor in Oudemirdum
vanaf 1 november jl. gesloten is tot april volgend jaar. In Sloten en Balk
zijn de agentschappen ’s winters ook gesloten, maar voor de VVVirischeques kunt u in Balk wel het gehele jaar terecht bij boekhandel De
Jong aan de Van Swinderenstraat. Zij zijn bereid gevonden om voor ons
de VVV-irischeques te verkopen.
Voor boekingen van de voorjaarsvakantie of andere (toeristische) zaken
kunt u tot april terecht op ons regio-kantoor. Ook grotere aantallen
souvenirs of irischeques voor bv. aanvullingen van uw kerstpakketten
kunnen voor u geregeld worden.
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Ons regio-kantoor staat in het centrum van Workum, Noard 5, tel.nr.
0515-540000.
Dit kantoor is de gehele winter wel geopend.
Vanaf april staan wij dan weer voor u klaar in Oudemirdum en zullen
hopelijk de agentschappen in Sloten en Balk ook weer open gaan.
Bezoek ook eens onze website www.friesekust.nl. Hierop vindt u de
evenementen, welke in de regio plaatsvinden. Heeft u als ondernemer of
als vereniging ook een bijzonder evenement of een avondje met bv.
muziek en dans, geef het door aan ons regio-kantoor en u komt ook op
de evenementenlijst van onze website.
Met elkaar hopen we op een winter met veel ijs en sneeuw, zodat we niet
alleen de schaatsen uit het vet kunnen halen, maar ook de langlaufski’s
in de wax kunnen zetten voor een tochtje door de Gaasterlandse bossen.
Want, niet alleen zomers, maar ook ’s winters heeft Gaasterlân-Sleat
haar charme.
Namens de Regio-VVV Friese Kust,
kantoor Oudemirdum,
Klaartje Lubach
**Velen kopen een vakantiebungalow in het Fonteinbos te Oudemirdum
of op het park “De Sondeler Gaast” in Sondel. Een groot aantal daarvan
wordt verhuurd via onze VVV-bemiddelingscentrale (bc) en we gaan
ervan uit dat er nog meer zullen volgen. Ook de eigenaren van de
bestaande vakantiewoningen gaan steeds meer over tot het verhuren
van hun woning via de bemiddelingscentrale.

NIEUWS MUZIEKVERENIGING “STÊD SLEAT”
Muziekvereniging “Stêd Sleat” is na de zomervakantie druk bezig
geweest. Niet dat er veel optredens zijn geweest maar er is druk
gerepeteerd voor de concerten.
Het eerste optreden was zaterdag 26 november bij de intocht van
Sinterklaas in Sleat. Het weer was niet super, maar toch werd er leuk
gemusiceerd door de leden van het korps.
’s Avonds moesten de muzikanten van muziekvereniging “Stêd Sleat”
alweer in actie tijdens het pepernotenconcert in de Grutte Tsjerke in
Sleat.
Een groot aantal mensen had het slechte weer getrotseerd om de
klanken van muziekvereniging “Stêd Sleat” te beluisteren. Helaas waren
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Sinterklaas en zijn zwarte Pieten niet aanwezig en zij hebben dan ook
veel gemist.
Onder leiding van Durk
Krol opende het korps met
de Swedish Folksong van
Peter Graham dit mooie
rustig
gedragen
werk
kwam goed uit de verf,
vooral de akoestiek van de
Grutte Tsjerke is heel
mooi. Een van de grote
werken
die
muziekvereniging “Stêd Sleat” ten
gehore bracht was Alloway
Tales,
ook
van
Peter
Graham. Dit werk vertelt
het
verhaal
van
een
landheer die van alles
meemaakt, zoals trouwen
en vechten en genieten
De Sleattemer jeugd volop in actie tijdens
van het leven.
het Pepernotenconcert.
Marianne van der Heide
soleerde op bugel in het
Foto: Ynschje Eizema
Camille
van
André
Waignein. Marianne speelde de sterren van de hemel in dit rustig
gedragen muziekstuk.
Meer geweld was er te beluisteren in The Pirates of the Carribean.
De leerlingen hadden speciaal voor Sinterklaas allemaal Sinterklaasliedjes ingestudeerd, jammer dat Sinterklaas er niet was, want het
was fantastisch.
In de pauze waren er naast een bakje koffie ook nog pepernoten.
Sinds het begin van het seizoen heeft muziekvereniging “Stêd Sleat”
weer een jeugdkorps. Het was het eerste optreden van het jeugdkorps
wat ook staat onder leiding van Durk Krol. Alle jeugdkorpsleden hadden
een hele mooie zwarte Pietenpet op. Zij hadden verschillende werken
ingestu-deerd en dat was een daverend succes. Muziekvereniging “Stêd
Sleat” mag blij zijn met zoveel jeugd.
Na het jeugdkorps was het weer de beurt aan het grote korps. Zij begon
met Biffo’s March, een niet gebruikelijke mars, en ook net even anders,
maar wel heel leuk.
The Ring of Fire van Alfred Willering is een groot werk wat gaat over de
vuren ring. Dit werk begint rustig, maar eindigt met spetterende klanken.
Als slot van het concert speelde muziekvereniging “Stêd Sleat”
fragmenten uit de musical The Beauty and the Beast.
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Muziekvereniging “Stêd Sleat” kan terugkijken op een concert met vele
muzikale hoogtepunten en vooral de jeugd brengt veel plezier voor de
toekomst.
Het eerstkomende optreden van muziekvereniging “Stêd Sleat” is in de
kerstnachtdienst op zaterdag 24 december a.s.
2006 zal voor muziekvereniging “Stêd Sleat” een heel mooi jaar worden,
want dan bestaat het korps 25 jaar. Op zaterdag 25 maart 2006 wordt er
in Sloten een jubileumconcert gegeven, samen met het duo “Ferbean”.
Noteert u alvast de datum in uw agenda! Tijdens dit jubileumconcert zal
natuurlijk ook weer het jeugdkorps optreden. Verder zal er weer gespeeld
worden bij de start van de Oldtimer Elfstedentocht, Sipelsneon en de
Reünie van oud-Sleattemers. Ook wil het korps in november 2006
deelnemen aan een concours.
U kunt lezen dat muziekvereniging “Stêd Sleat” niet stil zit, maar volop
aan het musiceren is. Wij hopen u te mogen begroeten bij één van de
komende optredens.
Muziekvereniging “Stêd Sleat”
Ynschje Eizema

INTERESSANTE WEBSITES
Enkele lezers van dit blad maken ons attent op websites die
interessant kunnen zijn voor Sleattemers en âld-Sleattemers.
André Alting en Wietske Borger melden ons vanuit Barcelona:
Zoals jullie wellicht weten hebben wij het erg naar onze zin in
Barcelona.
Als mensen het leuk vinden om wat meer te lezen over onze
belevenissen; we hebben sinds een paar dagen een website met
allerlei verhaaltjes over ons leven hier. De website is:

http://frieslandmeetsbarcelona.web-log.nl
Henk Leentjes uit Emmen laat ons weten dat er mooie plaatjes uit
vervlogen tijden van Sloten en van de gehele omgeving te vinden zijn
op de website:

www.stadsloten.nl.
Hij zegt verder dat de site nog volop in ontwikkeling is en er met
regelmaat meer afbeeldingen aan worden toegevoegd.
Hebt u interessante website voor of door (oud-) Slotenaren, laat het
de redactie even weten.
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JAARCIJFERS 2005 RECREATIE SLOTEN
Het jaar 2005 is bijna weer voorbij. We zijn het er allemaal wel over eens
dat het weer ons in het eerste deel van de zomer in de steek heeft
gelaten, maar het late (na)zomerweer heeft toch nog iets goed kunnen
maken. Ook kon Sloten zich nog van de goede kant laten zien. Zoals
altijd ontvangt u in het eindejaarsnummer van “De Stadsomroeper” de
cijfers en overzichten van de diverse recreatie-instellingen in onze stad,
te beginnen bij de nieuwe eigenaren van recreatiebedrijf “De Jerden”.
Pieter Albada

RECREATIEBEDRIJF DE “JERDEN”
Wij, Gerhardus en Yvonne
Seinstra, hebben per 1 april
jl. de camping van de
familie Hepkema overgenomen. Wij zullen ons eerst
aan u voorstellen. Ons gezin
bestaat uit 5 personen n.l.
Gerhardus, Yvonne, Wouter,
Maayke en Matthijs. Wouter
is 20 jaar en is dit jaar
geslaagd voor het diploma toerisme (reizen) MTRO en hij komt officieel
per 1 april 2006 bij ons in dienst. Maayke studeert dit jaar af voor het
VWO en gaat volgend jaar aan een universiteit studeren. Matthijs is 13
jaar en is in september begonnen aan de praktijkschool in Sneek. Wij
hebben 7 jaar in Almere gewoond en daarvoor in Enschede. Vorig jaar
kregen we te horen dat deze camping te koop was. Wij lagen met ons
zeiljacht in het Slotergat bij de camping en zo is de bal aan het rollen
gegaan. Friesland heeft ons altijd al zeer getrokken en wij vinden dit een
uniek plekje om een zekere droom te verwezenlijken. De ligging van
deze camping is uniek, terwijl de rust en ruimte die het uitstraalt ook
zeer bijzonder te noemen is. Als gezin hebben we jarenlang gekampeerd
en zelfs als ‘mystery guest’ voor de ANWB gewerkt. Dus wij hebben door
deze ervaring geleerd wat de belangrijkste elementen zijn voor
kampeerders. Met veel plezier en enthousiasme zijn we ons eerste
seizoen ingegaan. Het begon zeer pittig met de Elfstedentocht voor
Oldtimers in de week van Hemelvaart. Het was zeer druk, maar
ontzettend gezellig. Wij zijn heel trots dat dit evenement op ons terrein
kon plaatsvinden. Behalve het weer is alles zeer voorspoedig verlopen.
Volgend jaar vindt dit evenement weer op onze camping plaats. Na dit
gebeuren was het even rustig op de camping, maar daarna werd het
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lekker druk. Onze gasten waren niet op de hoogte van de wisseling van
de wacht, maar na enige uitleg gaf dit verder geen problemen. We
hebben geen verwachtingen gehad met het runnen van de camping,
maar alles gegeven om het iedereen naar de zin te maken. Dat is naar
onze mening ook aardig gelukt, want we hebben al weer veel boekingen
voor volgend jaar. We hebben fijne herinneringen aan dit eerste seizoen
en hopen dat het in de toekomst zo verder zal gaan.
Wij wensen een ieder prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling
toe.
Gerhardus, Yvonne, Wouter, Maayke en Matthijs Seinstra

RONDLEIDING-BEZICHTIGING N.H. KERK
“Grutte Tsjerke”
Was dit een 1 aprilgrap of hoort ’t thuis in “De Stadsomroeper” onder de
rubriek “Door het sleutelgat gehoord?” Het volgende praatje ging door
ons stadje, gidsen van de rondleiding zouden in de Dubbelstraat en op de
Spanjaardsdijk “naast hun schoenen hebben gelopen”. Dit voorval zou
best eens waar kunnen zijn. De gidsen mochten namelijk 20 % meer
bezoekers verwelkomen dan in 2004. Met 13.000 bezoekers bereikten we
een recordaantal. Dan mag je als gids van de rondleiding best eens uit je
dak gaan. Ook bij ’t College van Rentmeesters heerste een opgewekte
stemming. Voorzitter Pier Krol overhandigde symbolisch een bedrag van
Euro 4.000,00 aan mw. Zandstra en dhr. Op de Hoek, afgevaardigden
van dit college. Dit mooie bedrag zal aangewend worden voor het
meerjarig onderhoudsfonds. Het gidsenteam wenst u goede feestdagen
en een veilig en gezond 2006!
Namens de “Rondleiding”
L. van Hoeven (Secretaris), tel: 0514-531598

BRUGPASSAGES
Aan de cijfers van onze brugwachters Douwe Kraak en Johan Franzen te
zien heeft het weer niet echt meegewerkt aan het aantal boten dit jaar.
Het kan ook zijn dat de verhoging van het bruggeld van 1,20 euro naar
2,00 euro dit op zijn geweten heeft. Van 35.292 passanten vorig jaar
naar 32.479 kunnen we toch wel een redelijke daling noemen. Aan de
inzet en het materiaal van de beide brugwachters kan het niet hebben
gelegen want de heren hebben zich goed uit kunnen leven in het nieuwe
bedieningshuis met accessoires. We zullen maar hopen dat volgend jaar
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een groter aantal passanten het nieuwe bruggebouw zal passeren en in
Sloten aan zal leggen.

Maand
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

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

2005
1.024
4.996
4.335
7.338
8.774
4.024
1.988

Totaal

36.402

35.761

37.463

39.745

35.292

32.479

MUSEUM “STEDHÛS SLEAT”
(Geen inzending ontvangen)

DE KORENMOLEN
Korenmolen “De Kaai”
Het is voor de molen een bijzonder jaar geweest. Dit jaar bestaat de
Korenmolen in Sloten namelijk maar liefst 250 jaar. Uniek zal het niet
zijn, maar het is wel degelijk erg bijzonder voor een molen. Daarom
waren er dit jaar verschillende activiteiten om dit te vieren. Het
hoogtepunt was op zaterdag 9 juli. Op die dag waren er allerlei
activiteiten bij de molen, zoals een tekenwedstrijd voor de jeugd en een
ballonnenwedstrijd. Verder waren er verschillende muziekoptredens van
shantykoor “Gjin C te Heech” en ons eigen Sleattemer muziekkorps “Stêd
Sleat”. Ook werd op die dag de prijswinnaar bekend gemaakt van de
uitgeschreven naamwedstrijd. Jan de Vries van de Heerenwal bedacht de
naam “De Kaai” voor de molen. Dit vond de jury de meest toepasselijke.
Verder was er dit jaar nog een theatervoorstelling op het molenerf en
bracht een operazanger ook nog een ode aan de molen. Ook hebben we
nog een speciaal jubileumblik met pannenkoekmeel laten maken. Dit
allemaal in het teken van het 250-jarig bestaan. Overigens zijn deze nog
steeds te koop bij de molen. Het was kortom een bijzonder en leuk jaar
voor de Korenmolen “De Kaai”.
In het seizoen, juli en augustus, is de molen dagelijks open geweest. Dit
dankzij de ploeg van vrijwilligers, waaronder vijf molenaars, die ervoor
zorgde dat er in deze periode steeds een vrijwilliger dagelijks op de
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molen aanwezig was. Langs deze weg allemaal bedankt voor jullie inzet
in het afgelopen jaar. Ook buiten deze zomerperiode is de molen vaak op
vrijdag en zaterdag geopend geweest. Uiteraard is dit direct terug te zien
in het aantal bezoekers en de meelverkoop van het afgelopen jaar.
Ongeveer 4.000 bezoekers hebben een kijkje genomen in de molen in
2005. En dat is aanzienlijk meer dan de afgelopen jaren. Daarnaast zijn
we in samenwerking met de Korenmolen in Woudsend, weer echt gaan
malen. Het eigen gemalen meel wordt nu weer vanuit de Korenmolen
“De Kaai” verkocht aan bezoekers.
Voor 2006 rekenen we op een voortzetting van het goede afgelopen jaar.
We vertrouwen erop dat we de Korenmolen “De Kaai” in stand kunnen
houden voor nog eens 250 jaar. Met de steun van de Sleattemer
gemeenschap zullen wij ons uiterste best hiervoor doen.
Prettige feestdagen toegewenst.
Het bestuur van Korenmolen “De Kaai”

STICHTING ZWEM- & SURFGELEGEHEID “DE BAAIER”
In mei hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan onze
accommodatie aan de boorden van het Slotermeer. Het gebouw is
schoongemaakt en de boeien zijn in het water gebracht. Zo was “De
Baaier” klaar voor de zomer. Het mooie weer mocht komen en kwam
ook. Toch was deze zomer teleurstellend voor ons. Enerzijds omdat we
maar een beperkt aantal dagen mooi weer hebben gehad, anderzijds
omdat er vernielingen bij “De Baaier” hebben plaatsgevonden en er een
aantal spullen is gestolen. Hier in het kort een opsomming:
x De deuren van de toiletten waren bekrast met schuttingtaal- en tekens.
x Er is met behulp van tractor en wagen, zand van het strand ‘geleend’
en tot op heden niet teruggebracht.
x De klok uit het herentoilet is meegenomen door iemand die bij de tijd
wilde blijven.
x Onze gloednieuwe Friese vlag is na een paar dagen al meegenomen
door iemand die blijkbaar met andermans veren wilde pronken.
x Op het strand treffen we vaker hondenpoep aan en vorige winter
maakten honden in het gazon grote gaten. Jammer dat hun baasjes het
niet op kunnen brengen wat beter op hun trouwe viervoeters te letten.
Van dit alles worden wij niet vrolijk. Is het dan niet meer mogelijk om
een strand te beheren zonder voortdurend toezicht! Wij vragen ons af
wat we hier aan moeten doen. Mochten er mensen zijn met suggesties;
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die zijn van harte welkom dit te melden.
Naast deze teleurstellingen zijn er gelukkig ook positieve punten te
melden.
x De zoon van de eigenaar van de C1000 te Balk, zwom met vrienden en
hij belde zijn vader dat hij hier jammer genoeg geen ijsje kon kopen.
Vaderlief bracht toen ijs uit zijn supermarkt. Hij bracht niet alleen ijs
voor zijn zoon mee, maar voor iedereen die op dat moment op het
strand was. Wij hebben genoten; wat een prachtig gebaar!
x Met de najaarsschoonmaak en onderhoud van het terrein konden wij
weer rekenen op een aantal enthousiaste vrijwilligers. Dit waarderen
wij echt.
Met elkaar willen we graag een mooie zwemplaats behouden. Dit kan niet
zonder hulp van vrijwilligers, maar de vernielingen en diefstallen moeten
stoppen!
Het stichtingsbestuur van “De Baaier”
Siepie Aukes, (Secretaris)

SLEATTEMER WILLEM AUKEMA RINT
NEW YORK CITY MARATON 2005
Yn murch en bonken is Sleattemer Willem
Aukema in muzykman. Noaten spylje dan
ek in grutte rol yn syn libben. Net allinnich
in passy foar muzyk mar ek de rinsport hat
Willem al jierren yn ‘e besnijing mei as
hichtepunt dielnimming dit jier oan de tige
ferneamde maraton fan New York. Foar de
redaksje fan dit bêd reden genôch om
Willem Aukema ris wat fragen te stellen oer
syn passy foar it hurdrinnen.
1.
Wêrom en wannear bist begûn mei draven?
Doe ’t ik as jonkje fan in jier as acht graach op muzykles woe, waard my
fuortdaliks dúdlik makke dat sporte en muzykmeitsje tagelyk net mooglik
wie. Ik moast kieze en dat is de muzyk wurden. Mei sporten bin ‘k dus
eins net opgroeid. Op in stuit woe ‘k wat oan myn kondysje dwaan, mar
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fanwege myn wurk binne teamsporten net mooglik. Drave is foar my in
oplossing; it tiidstip kinst sels bepale en de rûte leit der al. Earder hie ‘k
al ris in simmer wat oan ‘t draven west mar in jier as alve lyn bin ‘k mei
‘t opbouwen begûn.
2.
Wêrom bist ek mei lange ôfstannen begûn?
Myn doel wie om sa ‘n tsien kilometer yn ien stik drave te kinnen. Dat
wie al in hiel ein, want myn kondysje wie om op te sjitten. Doe ‘t ik dat
koe woe ‘k mear, de tsien ingelske miles (16,1 km) like my ek wol in
moaie ôfstân. Nei in jier hie ‘k dat berikt en ha ‘k mei dien oan de
damloop, fan Amsterdam nei Zaandam, myn earste wedstriid, in
prachtige tocht.
3.
Wat dochst normaal as training yn ’e wike?
It hinget der fanôf as der noch wedstriden op it programma steane. As
dat sa is dan train ik meastal trije kear yn ‘e wike, meastal twa soarten
ynterfaltrainingen, bygelyks ien fan 10 kear 500 meter en ien mei in
“pittich” tempo fan 6 kear 1.000 meter. Tuskentroch wat dribbelje. Yn it
wykein meastal in lang stik, in 'duurloop' sa ‘t se dat neame. It hinget
fan de wedstriid ôf, meastal giest in wike fan te foaren krekt even oer de
wedstrydlingte hinne. Der sit dan in opbou yn sadatst foar de wedstriid
op tiid klear bist. Is it wat rêstiger dan bliuwt it by gemiddeld twa kear yn
‘e wike traine om de basiskondysje wat by te hâlden.
4.
Oan hokker wedstriden hast al meidien?
Dat bin der al hiel wat, mar der binne in oantal dy ‘t ik eins elts jier wer
meidoch: de damloop yn Amsterdam, de Berenloop op Skylge en in loop
yn Diever yn it Fries Drintske Wold. Fierder ha ‘k û.o. Snits – Boalsert –
Snits in pear kear dien en de heale maraton fan Amsterdam en Egmond.
Yn 2000 ha Frans Robert en ik foar it earst de hiele maraton meidien yn
Rotterdam. Oan de echte wedstriid doch ik net mei, ik bin krekt as de
measten in rekreaasjerinner.
5.
Wêrom de maraton fan New York?
De maraton fan New York stiet bekend as de moaiste, grutste en
populêrste maraton fan de wrâld. Al is it in swiere maraton, rekords
wurde hjir eins net brutsen, it is de entûraazje en it meimeitsjen dy ‘t
dizze maraton sa bysûnder makket. Mei 37.000 rinners 42,2 km troch
New York drave yn bekende wiken as Brooklyn, Queens, The Bronx,
Harlem en Manhattan is wol in hiel aventoer. Der steane sa ‘n twa en in
heal miljoen minsken oan ‘e kant om dy oan te moedigjen, dat jout in
geweldige sfear en dêr krijst in kik fan.
6.
Wat foar ekstra training moatst foar in maraton dwaan en
wer hast de skema’s wei?
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Ik ha in skoftke by 'PK hard-loopbegeleiding' rûn en sa bin ‘k ek oan
skema’s kommen foar ferskate ôfstannen. Op it ynternet binne der ek
mooglikheden genôch om oan persoanlike skema’s te kommen. De
measte trainingen binne fansels lange 'duurlopen', twa kear yn ‘e wike
ôfwiksele mei in ynterfal-training. De trainingen binne net sa sear foar in
heech tempo bedoeld, mar mear om it lange rinnen te trainen. Sa ‘n trije
wike foar de maraton giet it skema nei in hichtepunt, dan rinst sa ‘n 65 à
70 km yn dy wike. De langste training wie 35 km. Dêrnei bout it wer wat
ôf sadatst op de dei sels pike kinst. Yn totaal ha ‘k der in lytse 500
kilometer foar traind.
7.
Hoe ferrûn de maraton foar dy mei alle ups en downs
dy’tst by sa ‘n tocht tsjinkomst?
De maraton wie op snein seis novimber. Moarns betiid derôf, om seis
oere fan it hotel nei de bussen rinne. Mei de bussen nei State Island; de
rinners binne yn trije fjilden mei elts in kleur ferdield, yn dyn fjild moatst
it fak mei dyn startnûmer opsykje. Noch wat ite en drinke en even
rêstich sitte. Kinst in trochsichtige pûde
(security) mei klean ynleverje dyt’st by de
finish wer ophelje kinst. Klean dy ‘t by it
startplak lizzen bliuwe, geane nei de
dakleazen. It startskot falt om tsien oer
tsienen, mar earst fansels noch it
Amerikaanske folksliet. De start is oan ‘t
begjin fan de Verazzano Narrow Bridge.
Doe ‘t de earsten fan start gien wiene lieten
se “New York New York” fan Frank Sinatra
noch heare. Dat deuntsje kaam my faach
bekend foar, ik moat dat earder heard ha.
Dy earste brêge hat twa dekken, is trije
kilometer lang en jout in geweldich útsicht.
Dan komst yn Brooklyn, nei acht miles
Willem Aukema hat syn
komme de trije kleuren byelkoar, dêr
fertsjinne medalje.
wurdt ritst. De minsken yn Brooklyn en
Foto: argyf W. Aukema
Queens binne tige entûsjast, ik bin selden
sa oanmoedige. Der is op in soad plakken livemuzyk oan ‘e kant, rock,
pop, mar ek Súdamerikaansk en jazz. Om de ûngefear 3 miles is der in
drinkpost mei wetter en sportdrank. Dy binne wol nedich, doe ‘t de sinne
der goed troch kaam wie ‘t 23 graden; foar my wat oan ‘e waarme kant.
Dat betsjut in soad drinke om it focht op peil te hâlden. Ast toarst krijst
bist eins al te let. Alle dravers ha in chip yn de fiter fan in skoech. Op
bepaalde plakken lizze matten dy ‘t dyn tuskentiden registrearje. Kinst emailadressen opjaan foar it thúsfront sadat se dyn tuskentiid daliks witte
ast oer sa ‘n matte hinne giest. Sa ‘n start en sa ‘n publyk jout fansels
wat ekstra‘s en wurch bist de earste helte alhiel net; al binne der wol
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brêgen en hast fansels it gefoel dat der mear diken binne dy ‘t omheech
geane dan diken dy ‘t ôfrinne. Yn Queens kinst tusken de gebouwen en
flats ynienen Manhattan lizzen sjen mei dy ymposante skyline fan hege
wolkekrabbers. Dan bist al in eintsje oer de helte. Ik ha in fotokamera by
my en nim sa no en dan de tiid om in plaatsje te meitsjen. Mei de
Queensborough Bridge giest oer it Roosevelt Island yn de East River fan
Queens nei Manhattan. Dit is in steile en gemene brêge dêr ‘t gjin ein
oan liket te kommen, de earste dravers kuierje hjir al. Even trochsette
dus. Op Manhattan is it wer in drokte fan belang, it binne allegear
entûsjaste minsken. Hjir de First Avenue op, in brede en lange dyk dy ‘t
uptown nei de Bronx giet. Tusken de 17 en 18 miles, nei sa ‘n 28 km, is
it earste “Holland Point” mei Nederlânske supporters. Yn ‘e fierte sjochst
it al dúdlik oan kommen: alles is hjir oranje. Even in praatsje mei Ankie,
hjir en dêr wurdt in foto makke en dan wer fierder. De wurgens begjint
no te kommen, de waarmte brekt my ek wat op. In pear miles fierder krij
‘k ien of d ‘oare energizer oanbean; ik nim it mar it leit my as in klúte yn
‘e mage. Fierder op wurde spongebobspûnzen mei kâld wetter útdield. Ik
knyp ien út boppe de holle en stopje twa spûnzen yn myn broek, lekker
fris en sa ha de bern letter ek wat. De dyk rint stadichwei omheech en de
brêge nei de Bronx bliuwt fier fuort. As ik by de brêge bin, rin ik der oer
hinne, even bekomme. Nei 100 meter wer drave, de mage fielt wer wat
better. Nei de Bronx wer nei Manhattan, de Fifth Avenue op troch Harlem
hinne. It giet net sa hurd mear mar it fielt wer wat better oan. Ik kin wer
in ein troch. Yn Harlem spylje in pear fantastyske bands, dat jout ek wer
enerzjy. Dêr komt Central Park yn sicht. It wurdt drokker en drokker oan
‘e kant, dit is it lêste stik. In hiel stik rint it paad neist Central Park mar
letter ek in stik der troch hinne. It duorret my lang genôch, mar ik wol
net kuierje, earst nei it folgjende “Holland Point”. Ik wist net dat Central
Park sa grut en lang wie; wer is dat eins foar noadich? Úteinlik sjoch ik
wer oranje, gelokkich, even stilstean en de spieren wat bekomme litte.
Nei wat bemoedigingen fan Ankie besykje ik it lêste stik. It begjint wol
goed mar al gau komt de wurgens en de pine wer opsetten. Flak foar de
lêste bocht nei de finish rin ik noch 50 meter. De minsken roppe fan alles
hjir, “You ‘re almost there” “You can do it” ensfh. Ik jou eltsenien oan ‘e
kant gelyk en set my ta de lêste hûnderten meters. Ik sjoch it blauwe
finishdoek. Helder neitinke kinst by de finish net mear hiene se earder
sein, dêrom moast op de finish dyn earmen omheech dwaan, dat stiet sa
moai foar de foto. Dat doch ik dan ek mar. Je komme fuortendaliks yn in
drokte, krijst dyn medalje en in keep om en kinst ek daliks alwer op ‘e
foto. Se bringe dy automatysk yn de goede banen. Ik besef no pas dat it
nei 4 oeren en 41 minuten dien is. Ik bin der! Myn skonken fiele stiif as
houten pealen. Ik bin yn en yn wurch, mar net hielendal stikken,
gelokkich. Se litte dy nei de finish earst sa ‘n 20 minuten rinne
(strompelje) om it bloed wer oer alle plakken yn it lichem ferdield te
krijen. Ik bin it dêr op dat stuit hielendal net mei iens; in heal oere letter
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wol wer. Eltsenien krijt wer in pûdsje mei drinken, folders en oare
negoasje. Yn in grutte minskemassa hiel stadich nei de kleanauto‘s ta, it
nimt wol trije kertier. Ankie opsykje yn de gaos, wat ekstra klean oan en
mei de metro wer nei it hotel. Yn bad, ite en bier!
8.
Wiest mei oaren mei en hast fierder noch oare dingen dien
yn New York?
Ankie wie mei en in
maat fan my, Anne
Zwaga,
dy
‘t
de
maraton ek rûn hat. We
ha in oantal dingen
besjoen yn Manhattan:
Central Park mei ‘t John
Lennon
Memorial,
Ground Zero. We ha by
de
south
ferry
it
Frijheidsbyld
sjoen,
troch
Chinatown
en
Little Italy kuiere, jûns
op it Empire State
Building
west,
by
Madison Square Garden
en Carnegie Hall west.
Yn it New Metropolitan
Museum of Art west,
Willem en Ankie op ‘e Brooklyn bridge mei
Times Square en The
de skyline fan Manhattan op ‘e achtergrûn.
Brooklyn
bridge
oer
Foto: argyf W. Aukema
west. Kinst noch wol in
pear wike yn sa ‘n stêd bliuwe, der is noch sa folle te besjen.
9.
Wie dizze maraton foar ien kear of hast ûnderwilens alwer
nije doelen?
Oer in nije maraton tink ik no hielendal net nei, ynearsten mar even net.
Soks moat allegear goed pland wurde want it nimt in protte tiid, je dogge
it net samar even. Ik hâld it earst mar even op heale maratons en
koartere ôfstannen.
10.
Wat is foar dy de oerienkomst tusken muzyk en sport?
Der kinst lang oer neitinke en lang oer prate. Foar my jildt foar beide dat
de tarieding miskien noch wol wichtiger is dan it momint fan de útfiering.
It moat fan te foaren makke wurde, dat proses is belangryk. Boppedat
doch ik beide leaver aktyf dan dat ik der nei sjoch of nei lústerje, wat my
betreft komt der foar beide dan ek noch gjin ein oan.
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GEVRAAGD
LIEVE OPPAS
Velen zullen het inmiddels al gehoord hebben: wij zijn in blijde
verwachting. In april hopen we onze kleine telg te mogen
verwelkomen.
Nu zoeken we een lieve oppas, natuurlijk tegen betaling, die het leuk
lijkt om 3 middagen voor onze kleine spruit te zorgen.
Lijkt jou / u dit wel wat, dan horen wij dit graag.
Geeske & Otto, telefoon 0514 - 531400

OUDE ONDERKLEDING
De fam. Haan uit Geldermalsen vraagt of er in Sloten inwoners zijn die
nog oude onderkleding (eigen gebreid, denk aan hemden,
onderbroeken, kousen) hebben en die dit willen missen.
Dit echtpaar gaat hiermee naar bejaarden- en verpleeghuizen om dit
aan mensen te laten zien. Vooral demente ouderen beleven hier veel
plezier aan.
Ze halen de spullen graag bij u op. Ook kunt u de spulletjes bij “De
Vesting” in Sloten brengen. Hilly Mous zorgt er dan vervolgens voor
dat de fam. Haan in het bezit van de spullen komt.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Fam. Haan, Burg. Vernedelaan 20
4191 KX Geldermalsen, telefoon 0345 – 574046

GOD ZOEKEN IN SLOTEN
Opnieuw Pijlercursus in Sloten.
Voor mensen die op zoek zijn naar het doel in hun leven is de
Pijlercursus ontwikkeld. Natuurlijk gaat deze cursus dan over God. Hij is
namelijk de Schepper van het leven. Hij heeft de mens met een doel
geschapen. Wie dus op zoek is naar het doel in zijn leven, is op zoek
naar God.
De Pijlercursus is laagdrempelig, zodat echt iedereen welkom geheten
kan worden. Dat kun je direct al merken aan de opzet. Deze cursus is
namelijk speciaal gemaakt voor mensen die weinig of niets afweten van
de Bijbel en het geloof.
"De Stadsomroeper", december 2005

54

Het is aardig voor de “wetenschappers” omdat er best veel wordt verteld
over de Bijbel en het christelijk geloof. En het is ook leuk voor de sociaal
gerichte mensen omdat het groepsproces heel belangrijk is. Want na het
tonen van een filmpje en een inleiding vindt een gesprek plaats in
groepen. En dat gebeurt in een sfeer van gelijkwaardigheid en niet in
eentje van "ik-heb-gelijk".
Ook voor mensen die al heel lang gelovig zijn, is deze cursus op het lijf
geschreven. Zij krijgen een opfriscursus waarbij het nu niet gaat om
geloven met het hoofd, maar om geloven met het hart. Voor hen zal het
dus geen studie in religie zijn, maar een zoektocht naar het hervinden,
opbouwen en verstevigen van een relatie met God.
Deze cursus beslaat negen donderdagavonden en start op 12
januari om 20.00 uur in het Lytse Tsjerkje in Sloten.
De gratis cursus wordt gegeven door de Protestantse Gemeenten te
Wijckel en Sloten. Voor informatie of opgave kunt u bellen of schrijven
met: ds Klaas van Marrum, Menno van Coehoornweg 6,
8563 AD Wijckel, telefoon 0514 - 60 22 35,
e-mailadres: marrum@softhome.net

ÔFSKIE FAN JUF TETSJE VAN DER SLUIS
FAN KBS “DE KLINKERT”
Nei in hiel lange tiid oan skoalle wie ‘t
woansdei 30 novimber safier dat juf Tetsje
van der Sluis har lêste wurkdei hie as
ûnderwizeres oan kristlike basisskoalle “De
Klinkert”.
No kaam fan wurkjen fansels net safolle
(sis mar neat) want sa ‘n dei kinne je net
samar foarby gean litte.

Noch ien kear in spultsje
mei de bern.
Foto: Ytzen Renema

De moarns foar healwei njoggenen stiene
alle bern as in soarte fan earewacht troch
de stêd tusken skoalle en it hûs fan juf oan
‘t Bolwurk Súdside.
Under fleurich gesang fan de bern waarden
Tetsje en har man Theun fan hûs nei
skoalle ta begelieden, wylst Pluvius
fierstente fanatyk syn wurk die. Dat wie
wol wat spitich mar nimmen liet him
dêrtroch út it fjild slaan en de wille wie der
net minder om.
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Sa kaam in bûnt en wiet selskip oan op it skoalplein.
Dêr waard Tetsje tasprutsen troch master Ytzen, dy ‘t har lange karriêre
oereide en loovjende wurden oan har adres rjochte.
Dêrnei giene de bern nei harren lokalen om alderhande spultsjes te
dwaan. Juf Tetsje rûn mei har Theun hast krekt as de keninginne
meastentiids op 30 april troch skoalle om alles te besjen. Fansels koe se
it net litte om oan ferskate spultsjes mei te dwaan.
In moarn om net te ferjitten foar Tetsje en Theun, bern en ûnderwizend
personiel.
Der waarden noch twa dowen (Roekie en Koertje) loslitten as symboal
dat de sirkel rûn wie. Yn de earste jierren as beukerliedster wiene der op
de beukerskoalle nammentlik ek twa dowen mei dy nammen.
De middeis om fjouwer oere wie der in
resepsje yn skoalle.
In
protte
âlders,
âldlearlingen,
kollega’s, âld-kollega’s en oare belangstellenden wiene presint om harren
belangstelling en wurdearring blike te
litten.
Tetsje geniete der sichtber fan; se
strielde noch mear fleur út as
gewoanwei al it gefal is.
Nei ôfrin giene Theun en Tet mei in
autofol kado’s en it gemoed fol goede
tinzen nei hûs.
Folle tiid om thús te wêzen wie der
trouwens net want as ôfsluting fan
dizze dei wie der jûns it ôfskie fan de
kollega’s en de skoalkommisje. Dat
barde ûnder it genot fan in miel
(rinnend buffet) op de Bargebek yn de
Bargebeck.
De lêste skoaldei wie foar juf
Neist it lekkere iten koene Tet en
Tetsje op 30 novimber.
Theun genietsje fan stikjes dy ‘t foar
Foto: Ferry Deinum
harren
opfierd
waarden.
It
wie
prachtich en elkenien lei regelmjittich op of ûnder de tafel fan ‘t laitsjen.
It wie al yn ’e lytse oerkes doe’t elkenien mei in tige tefreden gefoel nei
hûs ta gie.
(en oan ‘t Bolwurk Súdside baarnde it ljocht dy jûns noch lang!)
Ytzen Renema
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AMBACHTELIJKE SLAGERIJ VAN DIJK
BESTOND VIJFTIG JAAR
Woensdag 23 november was het precies vijftig jaar geleden dat slagerij
van Dijk aan de Heerenwal haar deuren opende. De redactie was in
gesprek met Murk en Boukje van Dijk-de Graaf en Sietske van DijkOkkema.

Sietske en Minne van Dijk begonnen 50 jaar geleden aan de
Heerenwal met de slagerij, na
deze van Mellius Boelsma gekocht te hebben.
Foto: archief: M. van Dijk

"Minne (grondlegger van de huidige
slagerij) is yn ‘e oarlochsjierren as
lytsfeint
by
slachterij
Mellius
Boelsma útein set. Hy fûn it
slachtersfak tige aardich en hie der
wol nocht oan om foar himsels te
begjinnen. Mar hjir moast er earst
diploma's foar helje. Doe't Minne dy
hie, is er earst oan ‘t wurk rekke by
Rypkema op ‘e Lemmer. En
ûnderwilens hiene wy ferkearing
krigen", zo steekt Sietske van Dijk
van wal.
De redactie hoeft verder geen
vragen meer te stellen want zij
duikt
moeiteloos
in
haar
herinneringen en praat bijna aan
één stuk door, hier en daar
aangevuld door zoon Murk en
schoondochter Boukje.
"Yn novimber 1955 binne wy troud.
It fielt wol in bytsje dûbel. Fansels
is it feest foar Murk en Boukje mar
wat hie ‘t moai west as Minne en ús
Evert dit ek noch meimakke hiene.
Sy hiene beide ek sa ‘n nocht oan it
slachtersfak.” (Echtgenoot Minne en
oudste zoon Evert waren ook
werkzaam in de slagerij maar zijn

reeds overleden, red.)
“Sa as ik al sei, woe Minne wol foar himsels begjinne en sadwaande
seagen we yn ‘e krante om nei in slachterij. len kear ha we doe mei de
bus op ‘n paad west nei Feanwâldsterwâl. Minne liet doe de bus stopje
om ‘t er sa noadich út ‘e broek moast. Dat koe doe noch”, zo blikt
Sietske schaterend terug. Onder het genot van een kopje thee verhaalt
ze gezellig door.
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"Wy wiene noch drok oan ‘t sykjen doe't Boelsma op in dei sei: ‘Jimme
kinne myn slachterij wol keapje’ en sa binne we útein set. It hûs waard
opknapt en alle fiif bern binne hjir grut wurden. Sy ha ek altyd allegearre
meiwurke yn ‘e saak. Wie ‘t net mei ‘t súteljen of it skjinmeitsjen dan wol
mei ‘t yn ‘e winkel stean. Der wie altyd wol wurk.
Sels ha ‘k altyd mei yn ‘e winkel stien. Prachtich wurk fûn ik dat en dan
foaral de omgong mei de minsken. Fan hûs út wie ik dat wend want wy
hiene thús in skuonwinkel. Minne wie in protte fan hûs om kij te keapjen.
Letter woed er sels in kampke lân ha want dan koe er sels weidzje en
slachtsje. Earst wie ik der net foar mar Minne sette troch en it gie oan.
Sa rûgelen we moai troch de tiid. De bern waarden grutter en der kaam
hieltyd mear wurk by yn ‘e slachterij.
Evert en Murk wisten beide net wat se wurde woene mar thús hie heit
wol wurk foar de mannen. Evert kaam doe thús oan 't wurk en wylst gie
hy nei de slachtersfakskoalle yn Ljouwert. Murk kaam doe telâne yn de A
en O supermerke op ‘e Lemmer. Letter is Murk ek nei de
slachtersfakskoalle gien. Underwilens wie Evert dêr al foar slagge en
wurke thús al mei yn ‘e saak. Dit wie om-ende-by de santiger jierren”, zo
herinnert Sietske van
Dijk zich.
Zoon Murk neemt nu
langzamerhand
het
verhaal van zijn moeder over. Ondertussen blijft ze op haar
eigen
kenmerkende
manier steeds bijvallen en aanvullen.
"Nei de A en O op ‘e
Lemmer ha ‘k noch
by Jan de Vries yn
Grou wurke. Dêrnei
noch in jier as seis by
in
slachterij
yn
Heech. Boukje en ik
wennen doe mei ús
âldste fanke Sietske
yn Balk. Evert en
Murk en Boukje van Dijk hopen nog vele jaren
Jittie
wennen
doe
hun klandizie op de Heerenwal te mogen
hjirre by de slachterij.
begroeten.
Us heit en mem
Foto: archief: M. van Dijk
kamen al wat yn ‘e
rêst en setten harren
ta wenjen oan ‘t Bolwurk Súdside. Us mem wennet dêr no noch.
Jannewaris 1986 binne Evert en Jittie ferhúze nei de Voorstreek en binne
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wy hjir by de slachterij kommen te wenjen.
Doe krige Evert lêst fan de nieren en bin ‘k hjir by yn ‘e saak kommen as
slachter. Gelokkich krige Evert in donornier en doe koene we it tegearre
oan. It gie bêst en it wiene moaie jierren.We tochten tegearre fierder te
kinnen. Us heit die doe net sa folle mear. Hy kocht de kij op ‘e feemerke
en die foaral it praatwurk der omhinne en wa ‘t ús heit kind hat, wit wol
hoe 't dat gie", glimlacht Murk, terugdenkend aan die tijd.
“Doe gie it spitigernôch mei Evert wer minder en moast ús heit wer mear
byspringe. Dat wie yn 1994. Evert koe doe net mear meiwurkje en
sadwaande stapte ús jongste broer Iebe, timmerman fan berop, by de
saak yn. En letter wurke syn frou Ineke ek folslein mei. Dat gie
geweldich. Yn datselde jier is de winkel ferboud ta sa ‘t er no is.
Gelokkich hat Evert dêr noch in hiele protte oer meitinke kind en hat er
der op syn wize ek noch fan genietsje kind. Yn 1997 kaam hy nei in slim
siikbêd te ferstjerren. Us heit sukkele doe ek al in skoftke mei syn sûnens
en hy ferstoar net sa lang nei Evert", zo blikt Murk een beetje weemoedig
terug om vervolgens weer monter terug te keren naar de huidige tijd.
"Sûnt 2001 slachtsje we net sels mear. Troch hieltyd strangere regels is
dat spitigernôch net mear mooglik foar ús. In tal fan saken meitsje we
wol op ambachtlike wize sels sa as bygelyks alle fleis foar op ‘e bôle, de
ljirre, de leverwoarst, de grilwoarst, de droege woarst, de rikkewoarst en
net te ferjitten de rollade. Fierder ha we noch in tal fan leveransiers dy ‘t
ek allinnich mar ambachtlike produkten oanleverje. Dizze wurde ek mei
de grutst mooglike soarch troch ús útsocht. Fansels is ús assortimint
hielendal ôfstimd op de hjoeddeiske fragen en winsken fan ‘e klant. Fan
boarrelhapkes en salades oant skûtels foar gourmet en fondue; foar alle
ferskaat kinne je by ús terjochte. Snert en waarme mielen foar yn ‘e
magnetron ha we ek. En simmerdeis dogge we in protte yn
barbecueprodukten. Ek alle omballingen sa as bgl. de koaltsjes en
oanmaakblokjes binne by ús te krijen. Sels it hieren fan ‘e barbecue
heart by de mooglikheden.
De lêste fjouwer jier wurkje Boukje en ik wer tegearre. Iebe en Ineke
woene dochs beide wer werom nei harren eigen fak fan timmerman en
kapster. Mei ús meiwurkers omke Jappie, dy wurket hjir al
njoggentweintich jier, dochter Sietske, neef Jelmer Luyckx en Teatske de
Boer hoopje wy Sleat en omkriten en net te ferjitten it fakânsjefolk noch
jierren fan fleis te foarsjen. Oan ús sil it net lizze", zo besluit Murk zijn
verhaal.
Woensdag 23 november jl. werd de open dag voor klanten en kennissen
druk bezocht. Ook de redactie wil de firma van Dijk uiteraard nog van
harte feliciteren met dit jubileum en wenst hun een prettige voortzetting
van zaken. Op naar de volgende vijftig jaar. Succes.
Hanny Bergsma-Sikkes
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OPEN KRUISWOORD-PUZZELKAMPIOENSCHAP
GAASTERLAN-SLEAT
De redactie van dorpskrant De Wikelflecht uit Wijckel
organiseert het:
OPEN KRUISWOORD-PUZZELKAMPIOENSCHAP VAN DE
GEMEENTE GAASTERLAN-SLEAT.
Dit zal worden gehouden op:
WOENSDAG 28 DECEMBER OM 19.30 UUR
IN GEBOUW “IRENE” TE WIJCKEL.
De puzzel is van het twee sterren niveau en men krijgt
hiervoor 60 minuten de tijd.
Elke fout levert 5 strafminuten op en verder mag men geen
naslagwerk gebruiken.
De winnaar mag een jaar lang de WIKELFLECHT BOKAAL
in zijn of haar bezit houden. Er zijn verder tien prijzen
beschikbaar.
Tijdens het nakijken kan een ieder meedoen aan de
zogenaamde wachtpuzzel. Hiervoor zijn ook nog drie prijzen
beschikbaar.
De redactie wil de puzzelaars uit onze gemeente en ook die
van daarbuiten van harte uitnodigen om zich op te geven
voor dit kampioenschap.
Het inleggeld is Euro 3,50 en dat bedrag komt geheel ten
goede aan het onderhoudsfonds van gebouw Irene. Voor
verdere inlichtingen en opgave (vóór 28 dec):
Klaas IJkema, telefoon 0514 - 603450
Karin Verbeek, telefoon 0514 – 603950
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