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DE  LAATSTE  DAGEN  TELLEN…

Als je er voor staat lijken het een 
hele hoop, maar nu zijn we bezig 
om de laatsten af te tellen. Dan heb 
ik het over de dagen van het jaar 
2007. Veel is er weer gebeurd in de 
achter ons liggende tijd. 
Hoogtepunten waren er soms maar 
ook om de dieptepunten konden we 
niet heen. 
In dit laatste nummer van 2007 van 
“De Stadsomroeper” blikken we 
terug op de Sleattemers en âld-
Sleattemers die ons dit jaar door de 
dood zijn ontvallen.
Verder verwelkomen we in deze 

editie de Sleattemers die dit jaar werden geboren. Vreugde en verdriet 
liggen soms heel dicht bij elkaar. 

Een opmerkelijk verhaal in deze Stadsomroeper is dat van Anna van der 
Bijl-Hofman, woonachtig in Suderigge in Lemmer. Zij is geboren in Sloten 
op de Hofmanspôle en werd onlangs 100 jaar oud. Het eerste part van 
haar leven bracht ze in het stedeke door en dat was voor de redactie 
beslist de moeite waard om haar in de plaats aan het IJsselmeer op te 
zoeken en haar levensverhaal op te tekenen. 

Naaste de gebruikelijke rubrieken vindt u in dit nummer ook het wel en 
wee van de recreatie in Sloten gedurende het al weer een tijdje voorbije 
zomerseizoen.

Wij hopen dat u weer het nodige leesplezier mag beleven aan dit 
exemplaar van ons onvolprezen stadsblad. Ook hopen we dat de 
kerstdagen als prettig mogen worden ervaren en dat deze aanmerkelijk 
meer mogen betekenen dan een verlichte kerstboom of een overladen 
dis. Wellicht is er een moment te vinden om stil te staan bij een ieder die 
in volstrekt andere omstandigheden moet leven en voor wie het Licht van 
kerst soms zo onmetelijk ver weg lijkt. We beseffen soms niet hoe 
bevoorrecht we zijn. 

Voor 2007 wensen wij een ieder alvast een bovenste best jaar toe. Dat 
de wensen, verlangens en goede voornemens hun positieve weg in uw 
leven mogen weten te vinden. 

G. St. 
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HJIR  EN  HJOED

Berne:     
 Sleat:   17 oktober   Jurjen, sf Jeltsje Breimer  
          en Franke Bangma 
       9 novimber  Frederieke Annelie Maaike, df 
          Hester Welmoed Vonk en  
          Johannes Gerben Tadema 

 om utens:    8 oktober   Daan,  sf Joke Pander 
          en Johan Spoelstra, St. Nyk 
     21 oktober   Niels Jurgen, sf Doedtje Maaike de 
          Boer en Bouke Koopmans, De Jouwer
     29 oktober   Catharina Elizabeth,  
          df Tineke  Damstra en 
          Jacob op de Hoek, Tsjerkgaast
       5 novimber  Ramon, sf Renata Beekema en 
          Cor Pander
Troud:     
           

 om utens:    1 desimber  Simone Leffertstra en 
          Pieter Verf, Tjerkgaast 
     15 desimber  Anita de Vries en  
          Marten Lemstra, Balk 
Stoarn:     

 om utens:  25 oktober   Louw Roelevink, 
          Nijemardum, 68 jier. 
       5 novimber  Anthonie Frans Verheule, 
          Verlaine (België), 72 jier. 
     28 novimber  Gabriël Bosma, St. Nyk, 77 jier. 

      
Ferhuze    Fam. K. Koopmans  nei Wijckelerweg 174/A 
yn ‘e stêd:  Fam. O. de Vries  nei Voorstreek 107 
     Fam. A.J. Bergsma  nei Dubbelstraat 129 
      
Nij ynkommen: Wietske Borger/ 
     André Alting & Benthe nei Dubbelstraat 130 

Ôfreizge:   Dhr. Wolfswinkel-Visser en 
     Mevr. Visser-Wolfswinkel nei Bakhuzen 
     Douweline Hoekstra nei St. Nyk 
     fam. W.J. Stienstra  nei ????? 
     Mefr. T. Tromp-Muizelaat nei Doniahiem, Sint Nyk 

      

"De Stadsomroeper" Sloten, december 2006 3



Sa lang troud:
 Sleat:     5 novimber 35 jier fam. G. Haga-Draaijer 
     28 desimber 40 jier fam. L. Albada-Schilstra 

 om utens:   27 novimber 25 jier fam. H. Luyckx-van Dijk, 
           Wikel 

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. 

B E D A N K T

Hierbij willen wij iedereen, die het afgelopen jaar met ons meegeleefd 
hebben en dat nog steeds doen, heel erg bedanken.
Het was en is ons tot grote steun. 
Fijn dat er mensen om je heen staan......... Bedankt. 

Pedro en Sjoerdtje 

"Us rots yn ‘e branding" 

In dankbare herinnering aan 

Sietske van Dijk-Okkema 

geboren 11-12-1931  - overleden 21-09-2006. 

Het gemis van ús mem en beppe is groot. Ze stond 
altijd voor iedereen klaar; wat ook bleek uit de 
overweldigende belangstelling na haar plotselinge 

overlijden. Altijd meelevend, dankbaar en positief.
Laat dit een stimulans voor ons allen zijn om weer verder te gaan. 
Voor de belangstelling en het medeleven willen wij jullie hartelijk 
bedanken.
                                                                 Kinderen en kleinkinderen, 
                                                                 Sloten, november 2006 
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DE  JEUGDFOTO

“De Stadsomroeper” heeft deze rubriek onlangs nieuw leven ingeblazen nu 
de redactie weer op volle sterkte is met de komst van Pieter 
Albada. De laatste geplaatste jeugdfoto bevatte de beeltenis 
van een man die naast timmeren ook veel van feestend 
Sloten weet, namelijk Jan Oenema. Het mooie weer zal er 
voor gezorgd hebben dat er  maar één inzending bij de 
redactie binnenkwam zodat de notaris het deze keer wederom niet moeilijk 
had om een winnaar aan te wijzen.  De hoofdprijs kwam hierdoor in 
Tjerkgaast terecht en wel bij Immy Zandstra, Gaestdyk 61-3.  Zij mag zich 
gelukkig prijzen met een heerlijke fles Stadsomroeperwijn. 

De jeugdfoto van dit kwartaal zal ook beslist weinig zweetdruppels kosten.  

Hieronder volgt de cryptische omschrijving, 
die hoort bij de persoon van de nieuwe 
jeugdfoto:

IN ALLE EENZAAMHEID DOET HIJ 
DAAGS ZIJN ARBEID 

SLECHTS VERGEZELD DOOR ÉÉN 
TROUWE MAAT 

HET ENGE VUUR DAARVAN NAM 
HIJ ONLANGS AFSCHEID 

HET GRAZEND VEE HEEFT VEEL 
MET ZIJN STRAAT 

Mocht u weten welke persoon zich hier op de foto zo vermaakt met zijn 
speelgoedpaard; schrijf dan uw oplossing op een briefkaart, die dient te 
worden opgestuurd naar of ingeleverd bij: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 
129, 8556 XG Sloten.  
Ook kunt u ons natuurlijk een e-mailtje sturen. 
Inzendingen moeten uiterlijk 15 februari 2007 bij de redactie binnen 
zijn.
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Begin jaren ’30 werden mevr.  A. Breeuwsma-Breimer, geb. 15-9-1915
en mevr. A.E. Visser-van der Gaast, geb. 16-11-1915 gefotografeerd op
schaatsen achter de Sleattemer fabriek. 
In september 2006 werden de dames opnieuw op de gevoelige plaat
vastgelegd, dit keer in Balk in de tuin aan de Skou.  
De gladde ijzers hebben logischerwijs een wat stabielere vervanger
gevonden, maar dat mag na 76 jaar. 

76  JAAR  LATER
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REUNIECOMMISSIE

Inmiddels ligt de Sleattemer reünie al weer een aantal maanden achter 
ons. Wij als reüniecommissie hebben deze dag als zeer geslaagd ervaren. 
Leuk is het om te lezen in de vorige editie van “De Stadsomroeper” dat 
vele reünisten dit met ons eens zijn. In eerste instantie rees er twijfel of 
het goed was de reünie samen te laten vallen met Sipelsneon. Inmiddels 
weten we dat dit heel positief is ontvangen. Wellicht zal over vijf jaar 
(2011) voor dezelfde invulling worden gekozen. Wij als commissie 
kunnen in ieder geval terugkijken op een drukke maar leuke periode, 
waarbij de voorbereidingen al begonnen zijn in oktober 2005.  
Als organisatie is het dan stimulerend om te weten dat ook deze reünie 
weer een groot succes is geworden. Zoals u weet beschikken wij over 
een uitgebreid adressenbestand. Mochten er in de komende vijf jaar 
echter wijzigingen optreden, schroom dan niet ons te mailen via 
reuniesleat@hotmail.com of uw wijziging door te geven aan stadsblad 
“De Stadsomroeper”. Op die manier kunnen wij ons adressenbestand up-
to-date houden.
Tot slot spreken wij onze dank uit aan alle reünisten en iedereen die 
heeft bijgedragen tot het welslagen van de reünie op zaterdag 24 juni 
2006. Wij, als commissie, hopen ook over vijf jaar weer een mooi 
programma voor u samen te stellen. 

De reüniecommissie: Pieter Haringsma, Nellie Leentjes,  
Gerrit Verhoeff, Jannie Haringsma, Jan Leegstra, 

  Henk van Netten en Jacob Tijsseling 

MEMENTO  MORI  2006

Ook het afgelopen jaar waren er in onze gemeenschap en buiten 
onze stadsgrenzen mensen die met moeite, pijn en verdriet werden 
geconfronteerd, omdat geliefden, van wie ze hielden, na een lang-
durig lijden, kort ziek zijn, 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. 

OVERLEDEN TE SLOTEN:

14 maart: Akke de Jong-Visser, Lindengracht 16, 87 jaar. 
Akke Visser werd geboren op 4 januari 1919. Later trouwde zij met de 
Sleattemer schilderzoon Tjepke de Jong. 
Tjepke de Jong speelde een belangrijke rol in het maatschappelijke, 
politieke en kerkelijke leven in Sloten. Al die activiteiten ontplooide hij 
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naast zijn schildersbedrijf. Dat betekende dat hij veel onderweg was en 
de zorg voor de verfwinkel en het gezin volledig neerkwam op de 
schouders van Akke, die zich in deze dienende rol prima kon vinden.  
Ook was zij bepaald geen persoon die op de voorgrond wilde treden. 
Akke de Jong-Visser deed haar werk in stilte. 
Samen brachten ze drie kinderen groot Hielke Jan, Ria en Thea. 
Op 31 december 1993 overleed Tjepke de Jong. Haar kinderen stonden 
haar trouw bij toen ze haar weg alleen verder moest gaan. 
Bij het klimmen der jaren, namen ook de gezondheidsproblemen van 
Akke toe. Vooral haar steeds slechter wordende gezichtsvermogen 
beperkten haar enorm. Toch klaagde ze niet, ook niet toen er kanker bij 
haar geconstateerd werd. Het geloof in de eeuwige God, gaf haar de 
nodige steun en houvast op haar levenspad.
Niet voor niets stond boven haar rouwbrief: “Mijn God op U vertrouw ik”, 
nadat ze op 14 maart overleed. De rouwdienst van Akke de Jong-Visser 
werd op 18 maart in de Grutte Tsjerke in Sloten gehouden. 

8 april: Janneke Pander, Wijckelerweg 178, 3 ½ maand. 
Janneke Pander werd geboren op 14 decem-ber 2005. De vreugde om 
die gebeurtenis was natuurlijk groot maar al gauw dienden zich ernstige 
lichamelijke problemen aan bij Janneke. Zo klein als ze was, moest ze al 
snel een drietal operaties ondergaan. 

Haar korte leventje 
was een gevecht 
met haar broze 
gezondheid. Pedro 
en Sjoerdtje heb-
ben Janneke tij-
dens haar verblijf 
in Groningen intens 
beleefd en uiterst 
liefdevol bijge-
staan. Ze hebben 
genoten van die 
momenten dat ze 
lekker vredig bij 
heit of mem lag te 
slapen. Zij weken 
niet van haar zijde 
en hebben gedaan 

wat ze konden doen voor hun prachtige meisje. 
Wat werd gevreesd gebeurde want op 8 april overleed Janneke. Het hele 
stadje en verre omgeving leefden met Pedro en Sjoerdtje mee.
Kleine Janneke heeft in haar korte leventje veel bij de mensen losge-
maakt en een plekje in aller harten gekregen. 
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Janneke is verder lijden bespaard gebleven en heeft nu haar rust 
gevonden, maar het gemis van haar geeft zo ontzettend veel verdriet. 
Wij geloven rotsvast dat Janneke nu speelt in Gods Grutte Boarterstún, 
waar ze veilig en geborgen is. Een plek waar geen plaats is voor pijn, 
verdriet en tranen. 

24 mei: Pietje Haringsma-de Vries, Wijckelerweg 187, 92 jaar. 
Pietje de Vries werd geboren op 11 juli 1913. Later trouwde ze met Gerrit 
Haringsma. Samen brachten ze vijf kinderen groot: Korrie, Wiebe, Pieter, 
Tjitske en Willem. 
Pietje kon volop genieten van het leven en was altijd goed gemutst. Haar 
positieve inslag mag velen tot een voorbeeld zijn. 
Ze was ook erg betrokken bij het wel en wee van Sloten en je hoefde 
nooit tevergeefs bij haar aan te kloppen. 
Op 21 februari 1984 overleed haar man Gerrit Haringsma. 

Meer dan 70 jaar woonde ze in het stadje. Ze was er eigenlijk net zo 
vergroeid met Sloten als de lindebomen die langs het Diep staan. 
Kerkelijk was ze zeer meelevend en ook de vrouwenvereniging kon tot 
het laatst op haar steun rekenen. 
Hoewel haar gezondheid de laatste jaren zeer broos was, weigerde ze te 
klagen en keek ze altijd optimistisch naar de dag van morgen. 
Uiteindelijk werd ze nog de oudste inwoner van onze stad. 
Vlak voor haar dood woonde ze nog, geholpen door haar trouwe vriend 
Henk Muijs, de speciale kerkdienst bij die het samengaan van 
Gereformeerd en Hervormd Sloten tot Protestantse Gemeente Sloten 
officieel maakte. 
Pietje geloofde in haar Heer en Heiland en wist dat haar dood op 24 mei 
niet het einde was maar het begin naar de Eeuwige Toekomst. 
De rouwdienst van Pietje Haringsma-de Vries werd op 29 mei in de 
Grutte Tsjerke te Sloten gehouden. Ze werd begraven in Tjerkgaast. 

25 juni: Femmy Merkus, M. v. Coehoornstraat 44, 42 jaar. 
Femmy Merkus werd geboren 3 oktober 1963. De Sleattemers kenden 
haar niet anders dan dat ze 14 jaar de levenspartner van Gerrit Wiebe 
Haringsma was. 
Femmy had humor en was een vrouw die haar enthousiasme niet onder 
stoelen of banken stak. 
Groot was de schok toen het in Sloten doordrong dat zij op zondag 
25 juni om het leven kwam bij een explosie in een park bij de Manavgat-
watervallen, vlakbij de populaire Turkse badplaats Antalya. Een 
Koerdische beweging eiste de ontploffing, waarbij vier doden en 25 
gewonden vielen, op. 
Femmy was regelmatig in de Zuid-Turkse badplaats Antalya, waar ze ook 
een huis had gekocht.  
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Het is onvoorstelbaar dat juist zij omkwam bij een explosie, waarvan wij 
het bestaan eigenlijk alleen maar van de televisie kennen.
Dat geweld het leven van Femmy zo tragisch beëindigde en velen in 
diepe rouw dompelden, kunnen we maar moeilijk begrijpen. 

21 september: Sietske van Dijk-Okkema, Bolwerk ZZ 78/A , 74 jaar. 
Sietske Okkema werd geboren op 11 december 1931 en groeide op in 
een middenstandsgezin in Oosterend. 
Toen ze de Sleattemer Minne van Dijk ontmoette, was dat liefde op het 
eerste gezicht. Minne had veel over voor zijn verovering want hij fietste 
zeer regelmatig het traject Sloten-Oosterend. In 1955 trouwden ze en 
namen ze de slagerij aan de Heerenwal in Sloten van Mellius Boelsma 
over.
Samen brachten ze hun kinderen Evert, Murk, Joke, Hennie en Iebe 
groot. Het was een druk bestaan voor Sietske want ze was ook veel in de 
slagerswinkel te vinden. 
Het verdriet om de ziekte en het overlijden van zoon Evert op 
17  november 1997, nog maar 40 jaar oud, trok een zware wissel op het 
bestaan van Minne en Sietske van Dijk. 
Toen ook Minne op 8 januari 1999 op 68-jarige leeftijd het tijdelijke met 
het eeuwige verwisselde, kwam ze alleen te staan. Gelukkig stonden haar 
kinderen en kleinkinderen trouw aan haar zijde. 
Zij was geen mens die in een hoekje ging zitten maar overal hielp waar 
die hulp gewenst was. Sietske haar hart was met goud omgeven. 
Zeer onverwachts kwam haar dood op 21 september jl. terwijl zij aan het 
sporten was.
Ondanks het gemis en het verdriet weten haar naasten dat Sietske 
kracht putte uit haar geloof. Zij was niet uit het veld te slaan, ondanks 
het verdriet wat haar pad zo ruimschoots had gekruist. 
Zij wist dat als haar aardse leven een einde nam, ze zich veilig mocht 
weten in de liefdevolle armen van haar Heer en Verlosser. 
De dankdienst van Sietske van Dijk-Okkema werd op dinsdag 
26 september in de Grutte Tsjerke te Sloten gehouden. 

OVERLEDEN OM UTENS:

20 januari: Lutske Leentjes-Migchels, Heerenveen, 82 jaar. 
Lutske Migchels werd geboren op 24 januari 1923. Zij was de dochter van  
Jan Oene en Bieuwkje Migchels-Kerkhof, die van 1938 tot 1958 hotel-
restaurant “De Zevenwouden” bestierden. 
Lutske trouwde met Siebe Leentjes, die boekhouders was op de 
Sleattemer fabriek. Samen kregen zij vier kinderen: Durk, Jan, Cobi en 
Bea. Ze woonden destijds op Bolwerk ZZ nr. 202. 
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In 1971 kwam ze er alleen voor te staan toen haar man Siebe na een 
ernstige ziekte op 6 oktober overleed. Geen gemakkelijke opgave met 
4 kinderen waarvan Bea, de jongste, veel zorg nodig had. 
Toch sloeg ze zich door deze moeilijke periode heen. Later verhuisde ze 
naar Heerenveen, maar kwam toch weer terug in Sloten waar ze zich aan 
de Wijckelerweg nestelde. 
Na hier enkele jaren gewoond te hebben woonde Lutske de laatste 
10 jaar van haar leven in de Oranjewoudflat in Heerenveen, totdat ze 
ernstig ziek werd en de dood op 20 januari intrad. 

“Lief, dapper, eigenzinnig” omschreven haar kinderen haar.
Lutske Leentjes-Migchels werd gecremeerd op 24 januari, de dag waarop 
ze jarig zou zijn geweest, in crematorium Schoterhof te Heerenveen-
Nieuweschoot.

8 februari: Engelina Pelsma-Effing, Hazelton, B.C. – Canada, 82 jaar. 
Engelina werd geboren op 8 maart 1923, als één van de kinderen van 
Gerrit en Pietje Effing-Dijkstra. 
Ze groeide samen op met haar zusjes Stieneke (Reekers) en Gretha 
(Rijpkema) op de boerderij, destijds aan het Var gelegen, in het 
verlengde van het Buitenlandje, waar zich nu de loods van de fabriek 
bevindt. 

Later trouwde ze met Johannes Pelsma, met wie ze naar Canada 
emigreerde. Daar verbleef hun gezin dan ook al weer vele jaren. 
Op 8 februari overleed Engelina Pelsma-Effing in het verre Canada. 

12 februari: Jantje Smit-Faber, Sneek, 80 jaar. 
Jantje Faber werd geboren te Nijemirdum op 9 juni 1925. 
In 1948 trouwde ze met Piet Smit op het gemeentehuis in Balk. Uit dit 
huwelijk werden Andries, Hilly en Pier geboren. 
In 1952 namen Piet en Jantje de bakkerij over van Andries Smit, de 
vader van Piet. De concurrentie was in die tijd groot omdat Sloten ook 
nog de bakkerijen van Risselada en Kouwenhoven rijk was. 
Er werd dan ook hard gewerkt door Piet en Jantje. Letterlijk en figuurlijk 
moest er brood op de plank komen. 
Medio 1983 gingen de deuren van de bakkerszaak van Piet en Jantje 
voorgoed dicht en vanaf die tijd genoten ze volop van hun vrije tijd en al 
het goede wat het leven voor hen in petto had. 

In 1988 verhuisden ze naar Balk, waar ze zich actief inzetten voor het 
vrijwilligerswerk. Op 5 mei 1999 overleed Pieter Smit en moest Jantje 
alleen verder; geen gemakkelijke tijd. 
Toch stond er boven de rouwbrief van Jantje Smit-Faber: “Tel uw 
zegeningen”. Ze was het goede in het leven niet vergeten en ervan 

"De Stadsomroeper" Sloten, december 2006 11



overtuigd dat het leven niet eindigde bij de dood. De Heer van alle leven 
had ook haar geroepen. 
De rouwdienst van Jantje Smit-Faber werd op 17 februari in de Grutte 
Tsjerke te Sloten gehouden. 

20 maart: Jacob Wieger Hamburger, Heerenveen, 86 jaar. 
4 augustus: Bontje Hamburger-van der Gaast, Heerenveen, 96 jaar. 
Lange tijd woonde het echtpaar Hamburger op de boerderij aan de 
Spanjaardsdijk nr. 25. 
Bontje was een geboren (20 mei 1912) en getogen Sleattemer, terwijl 
Jacob Wieger op 12 december 1919 in Gouda ter wereld kwam. Twee 
kinderen werden groot op de boerderij: Eduard en Jannie. 
Jaap Hamburger was actief in het kerkelijke leven (Hervormde Kerk) en 
ook maatschappelijk timmerde hij aan de weg. Zo was hij bestuurslid van 
St. Van der Walfonds en lid van het College van Regenten van het Van 
der Wal Rusthuis. Verder is hij een flink aantal jaren secretaris van 
ijsclub “Eendracht” geweest. Jaap was een zachtmoedig mens en een 
man met humor. 
Bontje Hamburger-van der Gaast was zorgzaam en iemand die zichzelf 
weg kon cijferen. 
In 1981 ging het echtpaar Hamburger naar Heerenveen, waar het tot 
hun dood op de Oranjewoudflat woonde. De laatste jaren waren moeilijk 
voor Bontje, doordat haar geest steeds meer in het verleden leefde en 
haar scherpe kanten van het leven steeds meer vervaagden. 
Dat het echtpaar Hamburger zo snel achter elkaar kwam te overlijden 
was toch onverwacht. 
De rouwdienst voor Jacob Wieger werd gehouden op 23 maart in de 
Grutte Tsjerke te Sloten, terwijl de afscheidsdienst voor Bontje 
Hamburger-van der Gaast op 8 augustus in dezelfde kerk plaats had. 
“De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets”, stond boven haar 
rouwbrief en dat zegt genoeg over de Grote Verwachting waar het 
echtpaar Hamburger uit leefde. 

17 april: Pier Visser, Wijckel, 59 jaar. 
Geschokt was een ieder bij het horen van het plotselinge overlijden van 
Pier Visser, wonend aan de Jeen Hornstraweg 26 in Wijckel. 
Lang was hij hier boer en dat was altijd zijn lust en zijn leven geweest. 
Nauw was hij verbonden met Sloten en iedereen kende hem dan ook. 
Pier werd geboren op 5 maart 1947. Zijn jeugd was niet gemakkelijk 
geweest omdat zijn heit stierf toen Pier pas 6 jaar oud was en zijn mem 
toen hij 24 jaar was.
Later trouwde hij met Klaske Postma, met wie hij 33 jaar getrouwd was. 
Met haar kreeg hij hun kinderen Etty en Jeannet. 
Pier was betrokken bij zijn geliefde paardensport en korfbalclub DTG. 
Ook was hij bestuurslid van de Wikeler ijsclub. 
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De laatste jaren was hij rustend boer maar het werden ook de moeilijkste 
jaren van zijn leven. De mooie dingen van het leven wogen niet meer op 
tegen de innerlijke pijn en het verdriet wat hij moet hebben gehad. Pier 
worstelde en kon moeilijk onder woorden brengen wat hem zo bezighield. 
Uiteindelijk zag Pier geen uitweg meer. God alleen weet hoe hij zich 
gevoeld moet hebben; een mens zal dat nooit kunnen begrijpen. 
De afscheidsdienst van Pier Visser werd op vrijdag 21 april in de Vaste 
Burchtkerk in Wijckel gehouden, waarna zijn lichaam te ruste werd 
gelegd op het kerkhof van Wijckel. 

19 mei: Bruin Plantinga, Talma Hiem, Balk, 76 jaar. 
Lang woonde Bruin Plantinga met zijn zuster Baukje aan de Wijckelerweg 
nr. 168/D in Sloten. 
Bruin werd geboren op 8 augustus 1929. Hij werkte geruime tijd op de 
Sleattemer Veevoederfabriek. In zijn vrije tijd en na zijn uit diensttreding 
mocht hij er graag eens met z’n brommer op uit trekken, terwijl Baukje 
thuis trouw de huishouding deed. Ook zat hij graag te vissen; daar kon hij 
oprecht van genieten. 
Hadden Baukje en Bruin problemen, dan konden ze altijd op steun van hun 
buren rekenen. 

Op 28 oktober 2002 overleed Baukje Plantinga, 71 jaar oud, na een korte 
ernstige ziekte. Bruin moest alleen verder en toen werd het er voor hem 
niet gemakkelijker op. 
Je zag hem dan ook vaak hele dagen voor op het bankje zitten bij de 
ingang van Sloten, vanaf Wijckel bekeken. Zo koud kon het niet zijn of 
Bruin zat daar en maakte graag even een praatje. 
Nog maar kort zat hij in Balk, waar hij op 19 mei overleed. 
De crematie vond op 23 mei plaats in crematorium Schoterhof te 
Heerenveen-Nieuweschoot.

12 juni: Antje Beuckens, Balk, 75 jaar. 
Antje Beuckens werd geboren op 24 april 1931 te Nijemirdum, als 
dochter van Harmen Beuckens en Ottje Pietersma. 
Lange tijd woonde ze aan de Wijckelerweg in Sloten. 
Ze was gehandicapt maar een bewonderenswaardige vrouw die je nooit 
hoorde klagen. Later verhuisde ze naar Balk waar ze jarenlang heeft 
gewoond. Haar beperkingen werden steeds groter maar dat was geen 
reden voor haar om op haar leven terug te zien in wrok. 
Ze accepteerde de dingen die op haar afkwamen in diep geloof. 
De rouwdienst werd gehouden op donderdag 15 juni in it Breahûs in 
Balk, waarna het lichaam van Antje Beuckens werd begraven op het 
kerkhof bij de toren van Nijemirdum. 

7 juli: Vicke (Wieke) Roodhof, Bridgewater, 87 jaar. 
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8 juli: Pieter IJtsen Meinema, Schoorl, 76 jaar. 
Piet Meinema werd geboren op 3 oktober 1929 in Nes op Ameland en 
verleed te Alkmaar. 
Hij was nauw verbonden met Sloten en ons stadsblad “De 
Stadsomroeper”. Een “In memoriam” werd daarom in het vorige nummer 
van ons blad geschreven. 
De afscheidsdienst van Pieter IJtsen Meinema werd gehouden in een 
oecumenische viering in de parochiekerk van de H.J. de Doper te Schoorl 
op vrijdag 14 juli. 

27 juli: Jan Haarsma, Gorichem, 58 jaar. 
Jan Haarsma werd geboren in Sloten op 16 juni 1948, als zoon van Jan 
en Albertje Haarsma-van Dijk; jarenlang wonend op de Voorstreek 
nr. 109. 
Jan bracht zijn jeugd in Sloten door en was een “echte” jongen, die graag 
kattenkwaad uit mocht halen. Daar is niets mis mee en het brengt kleur 
aan het leven. Een Pietje Bel, zo kon je hem noemen. 
Al jong vertrok Jan uit Sloten en verdween hij uit het zicht van de 
Sleattemers. 
Enkele jaren geleden werd een ernstige ziekte bij hem ontdekt, waaraan 
hij op 27 juli overleed. 
Een familielid te moeten verliezen op de nog jonge leeftijd van 58 jaar is 
zwaar. Wat eens zo sterk was af te zien takelen door ziekte, is moeilijk te 
bevatten en kost vele tranen. Toch mogen de mooie herinneringen aan 
Jan Haarsma niet worden vergeten. 

4 september: Teade Wiersma (geb. in Sloten 26-03-1930),  
Joure, 76 jaar. 

16 september: Korneliske Bekema-Raterman,  
Doniahiem, St. Nicolaasga, 79 jaar. 
Kee Bekema-Raterman was de dochter van Bernard en Jacoba Raterman-
Damstra . Ze groeide in Sloten samen op met haar broers en zusters 
Wim, Hanneke, Ymie, Herman, Gerard en Annie. 
Een gemakkelijk leven had ze niet. Nadat ze getroffen was door een 
hersenbloeding, was ze jarenlang aangewezen op een rolstoel. De 
beperkingen van het leven had ze maar te accepteren of ze het wilde of 
niet; ze moest verder met haar leven. 
Op 16 september kwam plotseling een einde aan het leven van 
Korneliske Bekema-Raterman. 
Haar zuster Hanneke en broer Gerard waren haar al voorgegaan. 

27 september: Franke Kraak, Wolvega, 75 jaar. 
Franke Kraak werd geboren in Sloten op 9 december 1930 als zoon van 
Jan en Jeltje Kraak-van Netten. 
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Zijn jeugd bracht hij in Sloten door maar hij woonde al weer jaren 
achtereen met zijn gezin in Wolvega. 
Franke was een goed en bewogen mens. Hij was zorgzaam tot het laatst 
toe. Het geloof in God was diep bij hem geworteld en een richtsnoer op 
zijn levensweg.
“De eeuwige God is u een woning”, stond boven de rouwbrief van Franke 
Kraak. In dat geloof ging hij heen. 
De uitvaartdienst vond op 2 oktober in de aula achter verpleegcentrum 
LindeStede te Wolvega plaats. 

25 oktober: Louw Roelevink, Nijemirdum, 68 jaar. 
Louw Roelevink werd geboren te Nijemirdum op 17 februari 1938. Als 
jongen wilde hij graag boer worden maar toen hem werd gewezen op de 
werktijden van een boer, ging Louw naar de Kweekschool en werd 
uiteindelijk onderwijzer. 
Hij trouwde met Minke Roelevink en vestigde zich van 1959-1969 in 
Wierum, waar hij voor de klas stond. Een goede periode in het leven van 
de Roelevink’s, waar veel vrienden werden gemaakt. 
Hierna werd Louw Roelevink directeur van de christelijke lagere school, 
later c.b.s. “De Klinkert”, te Sloten. Meer dan 30 jaar zette hij zich in voor 
het christelijk onderwijs in het stedeke. Ook kerkelijk en politiek was hij 
actief. Zelfs is hij nog enige jaren wethouder van de gemeente Sloten 
geweest. Louw mocht graag over een discussie en nam niet graag 
genoegen met een simpel antwoord. Hij zocht naar de dingen achter de 
dingen. Vanzelfsprekend iets aannemen was er niet bij; hier moest over 
gedebatteerd worden. 
Graag mocht hij in zijn vrije tijd tuinieren. Daar genoot hij altijd met volle 
teugen van. 
Het leed ging niet aan de deur van Louw en Minke Roelevink voorbij want 
op 14 december 1972 verongelukte hun dochter Baukje op 9-jarige leeftijd.
Deze gebeurtenis had een enorme impact op hun gezin; een verlies dat je 
je leven lang meedraagt. 
Met hun kinderen Roel, Tsjoltsje, Laurens, Wieger en later Bauke wisten ze 
toch door een hele moeilijke periode in hun leven heen te komen. 
De laatste jaren aan school waren niet de meest prettige voor Louw. De 
omgang met “zijn” kinderen vond-ie prachtig maar de steeds maar 
toenemende regelgeving in het onderwijs, daar werd-ie gek van. 
Na het afscheid van “De Klinkert” keerde Louw, samen met Minke, terug 
naar zijn geboortedorp Nijemirdum. 
Daar deed hij volop mee in het dorpsleven en genoot hij van zijn vrije tijd. 
Nadat hij ernstig ziek werd, nam de kwaliteit van zijn leven af en werden 
de dagen steeds zwaarder.
Op 25 oktober kwam zijn overlijden toch nog onverwacht. Louw geloofde 
dat het aardse leven een vervolg krijgt als de tenten hier moeten worden 
afgebroken. “Wie in Hem geloofd is wel bewaard”, dat geloofde Louw. 
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De rouwdienst werd op maandag 30 oktober in de Grutte Tsjerke te Sloten 
gehouden, waarna zijn lichaam een laatste rustplaats kreeg op de 
algemene begraafplaats in Sloten. 

5 november: Anthonie Frans Verheule, Verlaine (België), 72 jaar. 
Dr. A.F. Verheule, die geboren werd in 1934, was Hervormd predikant te 
Sloten van 1960 tot 1964. Verder is hij nog voorganger geweest in 
Ridderkerk en daarna gedurende vele jaren als predikant werkzaam 
geweest in de psychiatrie. 
Het boek “Angst en Bevrijding” van dr. A.F. Verheule, dat ruim 
vijfhonderd bladzijden telt, kwam landelijk in het nieuws in 1999. 
Dr. Verheule was toen te zien in De Jacobsladder van de IKON en de gast 
van presentator-theoloog Job de Haan in de eerste aflevering van een 
achtdelige serie, waarin De Haan en een genodigde op zoek gingen naar 
het religieuze in onze samenleving. 
Angst en Bevrijding, zo schreef de IKON in een persbericht, is "een 
theologisch en psychologisch handboek voor pastorale werkers".  
Op 5 november overleed Anthonie Frans Verheule, 72 jaar oud. 

28 november: Gabriël Bosma, Doniahiem, St. Nicolaasga, 77 jaar. 
Gabri Bosma woonde lange tijd met Kobe en de kinderen Marten, Luut-
Jan, Ali en Wobby in de B.H. Mulierstraat in Sloten. 
Hij werkte destijds op de Veevoederfabriek in Sloten. Later liet hij het 
stedeke achter zich. 
Sinds 7 juni 2000 was hij weduwnaar van Coby de Haan. De laatste tijd 
was zijn gezondheid erg achteruitgegaan en verbleef hij in Doniahiem in 
St. Nicolaasga. Hier overleed Gabriël Bosma toch nog onverwacht op 
28 november.  
De rouwdienst werd gehouden in de Ned. Hervormde Kerk van 
Oldeholtpade op zaterdag 2 december. 

                      G. St. 

SLEATTEMER  NIJS  EN  NIJS  OM  UTENS

Zangbundel ‘Tuskentiden’ in mooi Fries met bonus 
Onlang is in de Bolswarder Martinikerk ‘Tuskentiden’, de snelle Friese 
vertaling van de vorig jaar verschenen aanvulling op het Liedboek voor 
de Kerken gepresenteerd.
Al ruim voordat vorig jaar mei de Nederlandse bundel verscheen, waren 
de Friese liedschrijvers bezig met de vertaling van de 217 nieuwe 
liederen. Als bonus op deze opgave, gaven de acht vertalers Margryt 
Poortstra, Lyske Boersma, Bernard Smilde, Atze Bosch, Cor Waringa, 
Eppie Dam, Jan Breimer en Folkert Verbeek – er nog 32 originele Friese 
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liederen op toe. Deels van henzelf, maar bijvoorbeeld ook van de vorig 
jaar overleden Bearend Fridsma, voorvechter van het Fries in de 
Verenigde Staten. Breimer beoordeelde een bijdrage van Sleattemer 
Folkert Verbeek over Jesaja 53, de wolf en het lam bijeen, als heel 
bijzonder. Bernard Smilde maakte er een melodie bij. Het lied klonk bij 
de presentatie van ‘Tuskentiden’ met een zanguur in de Bolswarder 
Martinikerk. Bijzonder is ook dat voor de 32 originele Friese liederen 
meteen ook een begeleidingsbundel en een koorbundel verschijnen. 

Acht gemeenten in Zuidwesthoek voor samenwerking 
De acht gemeenten in Zuidwest-Fryslân hebben onlangs besloten hun 
samenwerking door te zetten. 
Vooral op het gebied van de uitvoering van de wet Maatschappelijk 
Dienstverlening willen ze graag de handen ineen slaan. Op het gebied 
van afvalverwerking en milieu wordt ook gezocht naar meer 
mogelijkheden van samendoen. Op het terrein van automatisering 
werken al zes van de acht gemeenten nauw samen. Alleen Sneek en 
Wymbritseradiel participeren niet in dit project.

Lolkema wint laatste Highland Games 
Traditioneel worden de reeks Highland Games in en om de boerderij van 
Wout Zijlstra in Folsgare afgesloten. Naast het allereerste Nederlands 
Kampioenschap dames, kwamen ook de nieuwelingen aan de start en 
uiteraard de topklasse. Hans Lolkema won bij de topklasse drie van de 
vijf onderdelen. Er werd door Lolkema in deze sluitingswedstrijd nog een 
prachtige prestatie geleverd op het nummer gewicht ver gooien. Het 12,7 
kg zware gewicht kwam na 23,15m neer en zover had Lolkema nog nooit 
gegooid. Het Nederlands record staat op 26,15m. 

Failliete regio VVV Friese Kust overgenomen 
De inventaris en de activiteiten van de regio VVV Friese Kust, die vorige 
maand failliet werd verklaard, zijn overgenomen door 
horecaondernemers Ernst en Nina Mulderij uit Workum. De twee zijn de 
uitbaters van De Herberg van Oom Lammert en Tante Klaasje in de stad. 
„Wij zien de VVV als een gastheer voor de bezoekers van de stad", zegt 
Nina Mulderij. „Wij kunnen ons Workum zonder VVV-kantoor niet 
voorstellen. Iedereen in de stad heeft er baat bij dat de VVV openblijft. 
Dat geldt ook voor de andere kantoren in de regio." 
Ze is het niet eens met de stelling dat VVV-kantoren overbodig zijn, 
omdat de meeste bezoekers van de regio zich al thuis via het internet op 
de hoogte hebben gesteld van wat er allemaal te doen is. „Onze ervaring 
is dat de VVV nog steeds een belangrijke gidsfunctie heeft, ondanks het 
internet." Niet helemaal duidelijk is wat de nieuwe eigenaren nu precies 
hebben gekocht. Nina Mulderij spreekt over de inventaris van „zes 
kantoren en drie agentschappen", terwijl curator Robert Verdenk er van 
uit gaat dat de deal geldt voor alle zeven kantoren en vijf agentschappen 
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(waaronder Sloten). 
Met de overname is de toekomst van de VVV in de regio nog allerminst 
zeker gesteld. De nieuwe eigenaren willen op korte termijn met de 
betrokken gemeenten praten over subsidie. Of er in de toekomst ook 
plek is voor de 27 oud-medewerkers, die door het bankroet thuis zitten, 
moet worden afgewacht.

Ook schoolschaatsen in Gaasterlân-Sleat 
Kinderen uit de gemeente Gaasterlân-Sleat doen dit jaar voor het eerst 
mee aan het project schoolschaatsen in Thialf. Nu doen er negen 
gemeenten mee aan het project in Zuid-Friesland, dat bedoeld is om 
kinderen warm te maken voor de schaatssport. 
Dit seizoen zullen er op Thialf vanaf maandag 30 oktober vierduizend 
kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool op de ijzers stappen. 
Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. De kinderen komen van 116 
verschillende scholen o.a. uit Gaasterlân-Sleat. 

Sneek verzorgt salarissen ambtenaren Gaasterlân-Sleat 
Ambtenaren in Sneek zorgen vanaf volgend jaar voor de salarisbetaling 
aan hun collega's van Gaasterlân-Sleat. Met die stap bespaart de laatste 
gemeente Euro 10.000,- op jaarbasis. Gaasterlân-Sleat is nu veel geld 
kwijt aan een administratiekantoor dat de salarisbetaling aan de 
ambtenaren verzorgt.

Gaasterlân-Sleat wil af van het provinciale toezicht 
Gaasterlân-Sleat wil binnen enkele jaren weer van het provinciale 
toezicht af zijn. Eind 2005 bleken de tekorten op de gemeentelijke 
begroting zo groot dat de provincie ingreep en de gemeente onder 
toezicht plaatste. Een niet sluitende begroting leidde nadien tot heel wat 
ingrepen. Met de leus “Gaasterlân út it read” wil de gemeente nu de ko-
mende twee jaar benutten om uit de rode cijfers te komen en het ka-
rakter van armlastige gemeente om te buigen in die van een gezonde 
gemeente.

Aanpassen bedieningstijd brug bij Sloten te kostbaar 
De bedieningstijden van de brug over de Ee bij Sloten worden niet 
aangepast aan de bedieningstijden van de provinciale bruggen. De 
gemeente Gaasterlân-Sleat heeft er geen Euro 16.000 extra voor over. 
De huidige bedieningstijden zijn overeenkomstig de afspraken binnen De 
Marrekrite. De brug is een belangrijke schakel in de route van het Frlese 
Merengebied naar het IJsselmeer. Om die reden vindt regiomanager Jan 
Ybema van de Hiswa het jammer dat de gemeente Gaasterlân-Sleat niet 
meegaat met de provinciale bedieningstijden. „De zwakste schakel is 
bepalend voor het succes en de watersportondememers aan het 
Slotermeer zullen dat dan in hun portemonnee voelen", waarschuwt 
Ybema.
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Gaasterlân-Sleat komt minder tekort voor 2007 
Het begrotingstekort voor volgend jaar van de gemeente Gaasterlân-
Sleat valt anderhalve ton mee. Eerder werd nog uitgegaan van een tekort 
van Euro 600.000. In het begrotingsvoorstel van burgemeester en 
wethouders, waarover de gemeenteraad onlangs debatteerde, is het 
tekort teruggebracht naar Euro 450.000. 
De afgelopen maanden hebben zich een aantal ontwikkelingen 
voorgedaan waardoor de gemeente maar liefst Euro 420.000 aan 
meevallers kon bijtellen. De gemeente kreeg echter ook enkele 
tegenslagen voor de kiezen ter hoogte van Euro 275.000 zodat van de 
meevaller netto slechts Euro 145.000 overblijft. 

Gemeente GS reikte 71 geboortebomen uit 
Raadsleden, burgemeester en wethouders en bijzondere ambtenaren van 
de burgerlijke stand van de gemeente Gaasterlân-Sleat hebben zaterdag 
11 november jl. 71 geboortebomen uitgereikt. Deze bomen werden 
overhandigd aan de ouders van de kinderen die geboren zijn in de 
periode van 16 september 2005 tot en met 15 september 2006. 
Als bosrijke gemeente heeft het gemeentebestuur in 1980 besloten om 
deze traditie van het planten van geboortebomen te herstellen.  

Elf steden als werelderfgoed trekt Chinezen 
De debattenreeks Fryske Fiersichten kreeg 16 november jl. een 
inspirerend einde. De initiator van de gesprekken over de Friese 
toekomst, commissaris der koningin Ed Nijpels, had zelf een uitsmijter 
voor de bijeenkomst in zijn boerderij. 
De Friese elf steden als werelderfgoed van Unesco, dat lijkt commissaris 
der koningin Ed Nijpels wel wat. Hij opperde het idee zelf tijdens het 
laatste debat over de toekomst van Friesland. Dit keer spraken 
topondernemers, en bazen uit de zorg en onderwijs bij hem thuis over 
economie en zorg. 
Nijpels kreeg onmiddellijk bijval voor zijn erfgoedplan. „Een geweldig 
idee", aldus Dirk Scheringa van DSB Bank en voetbalclub AZ. „Dan 
kennen straks honderd miljoen Chinezen Friesland ook." 

Laatste bazaar vrouwenvereniging 
Donderdag 16 november hield vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ haar 
allerlaatste bazaar. De bruto-opbrengst was uiteindelijk Euro 1.773,59. 
Alles verliep in goede harmonie en het was gezellig. Met een beetje 
weemoed werd op deze dag teruggekeken. 

Eerste baby na baarmoederhalskanker 
In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is onlangs een vrouw 
bevallen bij wie vorig jaar een gedeelte van de baarmoeder werd 
weggehaald na een diagnose van baarmoederhalskanker. Het is de eerste 
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keer dat dit in Vlaanderen gebeurt. Normaal gezien wordt bij een 
klassieke behandeling voor baarmoederhalskanker de volledige 
baarmoeder verwijderd. Vrouwen verliezen hierdoor de mogelijkheid om 
nog zwanger te worden.
De moeder is 29 jaar en werd twee jaar geleden geconfronteerd met 
baarmoederhalskanker. Begin 2005 werd ze geopereerd voor deze 
tumor. 
Oud stadsgenoot Prof. Dr. Wiebren Tjalma heeft deze uiterst unieke 
operatie verricht bij deze vrouw. In plaats van de gehele baarmoeder te 
verwijderen heeft hij, omdat de vrouw kinderwens had, alleen het 
aangetaste deel verwijderd en het overgebleven deel gehecht aan de 
schede. De patiënte is na vijf maanden spontaan zwanger geworden. Om 
miskraam of vroeggeboorte te voorkomen, heeft hij de onderkant van de 
baarmoeder afgebonden en na 35 weken het kind met een keizersnede 
ter wereld gebracht. Uit dankbaarheid heeft de vrouw het kindje de naam 
Wiebren gegeven.

Te Loo moet orde op zaken stellen in Gaasterlân-Sleat 
Commissaris van de koningin Ed Nijpels bemoeide zich onlangs met de 
bestuurlijke problemen in de gemeente Gaasterlân-Sleat. Hij bezocht het 
gemeentehuis in Balk om met de voorzitters van de raadsfracties te 
praten.
Na afloop van het overleg met de fractievoorzitters vroeg commissaris 
van de koningin Ed Nijpels de hulp van oud-burgemeester John te Loo 
van Leeuwarden in. Deze gaf hem te kennen „in beginsel bereid te zijn" 
de problematiek op het gemeentehuis te onderzoeken. Er zijn grote 
problemen gerezen tussen burgemeester Thea de Roos enerzijds en haar 
ambtenaren en de gemeenteraad anderzijds.
In Gaasterlân-Sleat loopt het al een poos niet lekker. De ambtenaren 
ervaren een grote afstand tussen de werkvloer en de burgemeester, de 
raad is ontevreden, een sectorhoofd zit al maanden thuis en de raadsgrif-
fier stapte plotseling op.
Te Loo verwacht dat het wel eens „een lang proces" kan worden om 
bestuurlijk Gaasterlân-Sleat weer op de rails te krijgen.  

Hans Lolkema 2e bij sterkste man van Friesland 
De 37-jarige Gorrit Visser uit IJlst heeft onlangs in Sint Annaparochie de 
titel van sterkste man van Friesland veroverd. De ‘beer van IJlst’ be-
haalde in totaal 81 punten. Tweede werd titelverdediger Hans Lolkema 
uit Sloten met 77 punten, derde Jan Wagenaar uit Scharnegoutum met 
69 punten.

Sinterklaas per auto in Sloten. 
Sinterklaas met zijn gevolg kwam, zoals gewoonlijk, ook dit jaar de 
laatste zaterdag van november in Sloten aan. Hij trof het niet echt, de 
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oude baas, want zijn paard Amerigo moest verstek laten gaan wegens 
ziekte. Maar Sinterklaas, inventief als-ie is, liet zich dit keer door het 
stedeke vervoeren per Oldtimer. Geen gehobbel op zijn paard maar een 
comfortabele rit per auto. 
Het was weer een feestelijk spektakel in Sloten want terwijl Sint zich per 
stoomboot naar de kade bij de molen liet varen, vertoonden een aantal 
Pieten hun kunsten op waterski's.

Indonesisch buffet in “De Mallemok” 
Zondag 26 november jl. werd in “De Mallemok” een Indisch buffet 
gehouden. Zo’n 170 gasten konden kennis maken met het leven in 
Indonesië en de verschillende gewoontes op de eilanden. 
Er werden dansen uitgevoerd, terwijl er ook gemusiceerd werd door de 
band Indo Nostalgia. Het buffet, bereid door de vaste kok van “De 
Mallemok” en een aantal Indische dames, liet zich uitstekend smaken. 
De gasten keerden dan ook tevreden huiswaarts na deze gezellige 
middag en avond. 

Sleattemer brandweerlieden koninklijk onderscheiden. 
Vrijdag 1 december jl. zijn diverse brandweerlieden koninklijk 
onderscheiden met een gouden medaille voor bewezen diensten en jaren. 
Het betreft de korpsen van o.a. Balk, Nijefurd en ook ons eigen korps van 
Sloten. De volgende personen van het vrijwillige brandweerkorps Sloten 
ontvingen de medaille uit handen van burgemeester de Roos: Pieter 
Risselada, Siete Muizelaar, Hielke Jan de Jong, Jurjen Breimer en Klaas 
Tromp.

Onrust in gemeentehuis Balk over reorganisatie 
In het gemeentehuis van Gaasterlân-Sleat is onder ambtenaren onrust 
ontstaan over reorganisatieplannen. De ondernemingsraad (or) van het 
personeel voelt zich buitenspel gezet door gemeentesecretaris Jelle 
Lemstra en sectorhoofd van de afdeling middelen Wilfried Vogelvanger. 

Baggerwerkzaamheden Sleattemermar van start gegaan. 
De provincie Fryslân is onlangs begonnen met het baggeren van 
vaarwegen in en rondom de Sleattemermar. Dit in het kader van het 
Friese Meren Project. De bagger wordt afgevoerd naar de voormalige 
zandwinput Easterga, vlakbij het Tjeukemeer. Voor de start van het 
vaarseizoen van 2007 moet de klus zijn geklaard. Er zal worden 
gebaggerd in de Lange Sleat, het Sleattemer Gat, de Ie, de Luts en de 
Sleattemermar. In totaal moet ca. 58.000 m3 baggerslib worden 
verwijderd. De Provincie wil met het Friese Meren Project de recreatie in 
Fryslân een flinke impuls geven. 
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SLOTEN  EN  DE  TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

Op woensdag 22 november jl. waren er ook in onze gemeente 
Gaasterlân-Sleat verkiezingen voor de Tweede Kamer, dus deze gingen 
ook het stedeke Sloten niet voorbij. 
Grote winnaar t.o.v. de Kamerverkiezingen van 2003 was de SP van Jan 
Marijnissen die in Sloten maar liefst 8,6% stemmenwinst wist te boeken. 
Het CDA leverde ruim 2% in, terwijl de VVD ook 2% minder aanhangers 
kreeg. De PvdA kreeg maar liefst 4% minder stemmen dan in 2003.  De 
grote verliezer in Sloten was de Lijst Fortuyn, die maar liefst 5% van 
haar stemmen in moest leveren. 

Ook in Sloten was de motivatie om te stemmen uitstekend, gezien een 
opkomstpercentage  van 86,9%. Wel was het iets minder dan bij de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2003 (88,8%). 
Onderstaand overzicht geeft exact weer hoe het stemgedrag van de 
Slotenaren in hun stedeke was. 

Partij: U i t s l a g 
2 0 0 2 

U i t s l a g 
2 0 0 3 

U i t s l a g 
2 0 0 6 

CDA 200 37,9% 197 37,0% 180 34,7% 

PvdA 57 10,8% 110 20,7% 86 16,6% 

VVD 93 17,6% 105 19,7% 92 17,7% 

RPF 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

ChristenUnie 18 3,4% 21 4,0% 35 6,8% 

D’66 25 4,7% 16 3,0% 1 0,2% 

Groen Links 19 3,6% 14 2,6% 12 2,3% 

GPV 0 0,0% 0 0,0% 4 0,8% 

SGP 2 0,4% 2 0,4% 0 0,0% 

Lijst Pim Fortuyn 81 15,3% 30 5,6% 3 0,6% 

Leefbaar Nederland 10 1,9% 2 0,4% 0 0,0% 

CD 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

PVV 0 0,0% 0 0,0% 23 4,4% 

Partij voor de Dieren 0 0,0% 4 0,7% 4 0,8% 

Soc. Partij 21 4,0% 29 5,5% 73 14,1% 

EénNL 0 0,0% 0 0,0% 4 0,8% 

Overige 1 0,2% 2 0,4% 1 0,2% 

Ongeldig/Blanco 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Uitgebrachte stemmen 528 100,0% 532 100,0% 518 100,0% 

Opgeroepen 553  599 596  

Opkomstpercentage 81,0% 88,8% 86,9% 
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PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Sommige Sleattemers en âld-Sleattemers zijn in het bezit van 
oude foto's van Sloten, waarop personen staan afgebeeld, die 
voor hen moeilijk meer thuis te brengen zijn. Daarom is  “De 
Stadsomroeper” enige jaren geleden een rubriek met oude 
afgedrukte foto's genaamd “PAKE’S SLEATTEMER FERLINE” 
gestart. De lezer wordt hierin gevraagd om de ontbrekende 

na(a)m(en) op te sporen en/of de wel gevonden maar van verkeerd 
geschreven namen voorziene personages door te geven aan de redactie 
van dit blad. Ook wordt er gevraagd of lezers nog verhalen weten over 
oude afgebeelde personen, verenigingen of situaties etc. 

Teatske Veen-Stegenga uit Nijemirdum reageert op PAKE’S SLEATTEMER 
FERLINE en somt de namen op van de leerlingen van de c.l.s. te Sloten, 
die geportretteerd stonden op de foto van Gerben Breimer in ons vorige 
nummer (bldz 10). Zij vond de volgende namen: 

Bovenste rij v.l.n.r.: Johan Oost, Lize Klijnstra, Teatske Stegenga, Ria 
Visser, Klaske Tromp, meester A. de Jong, Geertje Zijlstra, Tjitske 
Haringsma, Wiesje Koster, Hielke Jan de Jong en Eduard Hamburger. 
Middelste rij v.l.n.r.: Froukje de Kroon, Bennie Hogeterp, Auke Zandstra, 
Jan Breimer, Henk van Dijk, Hielke Schotanus, Trijntje Leentjes, Anneke 
Tinga en Max Hiemstra. 
Zittend v.l.n.r.: Herre Risselada, Liesje Bouwsma, Hilly de Vries, Lubbert 
Deinum, Hilbrand de Vries, Jippe Tinga, Gettje de Jong, Jan Lootsma en 
Gerben Breimer. 

Dhr. B. Hofman uit Zwolle reageert op de foto uit “Pake’s Sleattemer 
Ferline” van de vijf mannen die stonden afgedrukt in ons vorige nummer 
en werd aangeleverd door Geurt v.d. Brink uit Joure. 
“Sels haw ik dizze foto ek. De man rjochts op ‘e foto is nammentlik ús 
heit, Hendrik Hofman. Dizze foto moat makke wêze om-ende-by 1914. 
De man lofts haw ik faker sjoen. Ik tink op oare Sleattemer 
ferieningsfoto’s mar ik kin him sa gau net thúsbringe. Us hiet wie, lyk as 
ik letter, by de plysje mar krige op syn 27ste sûkersykte en wie binnen in 
pear jier wei. Wy hawwe eartiids wenne foar de marechausseekazerne 
oer. Dat wiene doe nije wenten en wy wennen yn ‘e tritiger jierren Yn ´t 
twadde hûs fanôf skuonmakker Bouwsma.” 

“Sels haw ik 6 jier as plysjeman krekt nei de oarloch yn West Ynje (Ned. 
Antillen) sitten. Somtiden hiest fan dy eigenaardige moetings. Sa rûn ik 
foar myn wurk op Bonnaire ris twa jonges tsjin ’t liif, dy’t foar de 
Rykstroepen wurken. Wie ien dêrfan net in Hendrik of Piter Otter fan 
Nijemardum? Op Aruba wie ’k ris mei myn maat út Oranjewâld op 
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patrouille troch de haadstrjitte fan St. Nicolaasga en doe rieden we twa 
jonges foarby. Ik seach ris om en tocht: ferrek dy jonge ken ik. Doe 
wie ’t Jan Drolenga, dy’t dêr foar it wurk wie. Jan syn heit siet op ‘e 
marechausseekazerne yn Sleat. Doe’t de nasjonalisten harren tefolle mei 
ús wurk bemoeiden, krige ik myn nocht en sollisitearre ik by de plysje yn 
Ljouwert. Ik seach yn Ljouwert it boardsje ‘politie’ en ik frege om in 
petear mei de kommissaris. Ik mocht fan him daliks wol komme mar 
moast wol earst foar in keuringsarts. Die it net bliken dat it dr. Hoogslag 
wie, dy’t ek keuringen yn West Ynje die foar de Amerikaanske 
oaljeraffinaderijen? Sa sjochst mar wer, de wrâld is soms mar hiel lyts.” 

Dhr. Th. Leentjes, Achterom 90 te Sloten reageert op dezelfde foto als 
dhr. B. Hofman. Volgens hem is de lokatie van de foto het huis waar nu 
Gurbe Poepjes (destijds zijn beppe) met Maria woont aan Buitenland 31. 
Toen werd het bewoond door Jan Hiekes Poepjes, de ouders van o.a. 
Pieter, Sikke, Saakje en Rimmetje Poepjes. Leentjes zegt er in de 50-er 
jaren zelf nog aan het werk te zijn geweest. 

Dhr. W.B. Hofman, Telemannstraat 5, 8031 KA Zwolle reageert ook op 
oproep van Geurt v.d. Brink om meer informatie over Tjeerd Pekes 
Hofman, toenmalige bewoner van “de Pôle” in Sloten. Op dit stukje grond 
zijn nu de huizen van Durk Leentjes en Fred Haarsma gesitueerd. 
“Mijn grootouders Tjeerd (Pekes) Hofman geboren 1859, overleden 1946 
en Wiepkjen Hofman-Visser, geboren 1863, overleden 1941, woonden 
vanaf vóór 1910 als huurder met hun 11 kinderen op de Pôle. In 1910 
werd pake Tjeerd eigenaar van de hoeve en had daar een klein 
boerenbedrijf met acht koeien. De melk werd deels aan de zuivelfabriek 
geleverd en deels uitgeleverd aan vaste klanten. Daarvoor zorgde het 
jongste kind, Antje geboren 3-10-1906. Zij vierde op 3 oktober jl. in 
verzorgingstehuis Suderigge haar 100ste verjaardag. Een groot feest, 
georganiseerd door Suderigge, waarbij ik als enige overgebleven 
tantezegger (86 jaar) en zoon van haar al lang overleden broer Hendrik 
aanwezig was en ook Hofman heet.” 

“Ook was pake Tjeerd Pekes Hofman brood- jager/visser/eierzoeker, 
waarmee hij in het levensonderhoud van zijn gezin voorzag.
Verder heeft hij mij eens verteld dat hij in zijn jonge jaren als koetsier 
fungeerde voor de huisarts die Sloten toen rijk was. Dan vervoerde hij 
met zijn koets de huisarts naar Wijckel, Tjerkgaast en omgeving. 
M.b.t. de jacht wil ik nog vermelden dat het grote ganzeroer, dat hij bij 
de ganzenjacht gebruikte nog in het museum, wat in het voormalige 
stadhuis is gevestigd, aanwezig is. Dat is door de nabestaanden 
toentertijd in bruikleen aan het museum gegeven. Er is een aanduiding 
bij.
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Ganzenjacht: hierbij werd het ganzeroer (patronen met extra dikke 
hagels) en een sleedje gebruikt om zich over de bevroren sloten en 

vaarten onhoorbaar voort te 
bewegen teneinde de op de 
bûtlannen grazende ganzenmenigte 
zo dicht mogelijk te naderen en 
onder schot te krijgen. De jager 
bewoog zich liggend met ganzenroer 
en prikkers in het ijs prikkend voort 
in de richting van de ganzen. Een 
paar geschoten ganzen was destijds 
een vette buit. 
De uitgestrekte omgeving van 
Sloten, zowel in noordelijke, 
zuidelijke, oostelijke als westelijke 
richting, was en is een ideaal 
jachtveld voor hen die zich in de 
loop der jaren aan de jacht 
wijdden.” 

“Mijn pake en beppe bleven op de 
Pôle wonen tot pake in 1946 
overleed. Beppe was in 1941 al 
overleden.
Oom Jan, die gehandicapt was, 
bleef na 1946 daar eerst nog 
wonen, maar toen oom Marten 

(geb. 1886), die inmiddels weduwnaar was geworden, zich ook op de 
Pôle vestigde, ging het niet goed met beide gebroeders. Het gevolg was 
dat elk van hen elders op zichzelf ging wonen. Oom Jan aan de Baanweg 
en oom Marten in een verzorgingshuis in Sneek. 
Beiden overleden in Sneek; oom Jan in 1973 in het ziekenhuis en oom 
Marten in hetzelfde jaar in het verzorgingstehuis. 
Van de kinderen van Tjeerd P. Hofman en zijn vrouw emigreerden vóót 
W.O. I vier naar Canada en de U.S.A. Oom Marten keerde vóór W.O. II 
naar Nederland terug; de anderen bleven daar en overleden daar. 
Eén oom (geb. 1889) werd in W.O. I als Canadees staatsburger als 
militair naar het westelijk front in Frankrijk gezonden. Hij kreeg daar 
influenza en overleed in een Canadees militair hospitaal. 
Het jongste kind van het gezin, Antje, die op 3 oktober jl. 100 jaar werd, 
overleefde allen. Iets bijzonders.” 

Ook van onze lezeres Alie Feenstra-Kolhoff uit Burgum kwam een reactie 
binnen over het huis op “de Pôle”. 
“In de laatste Stadsomroeper zag ik een foto van het reeds sinds lange 

Tjeerd Pekes Hofman, de keuter-
boer van “De Pôle”. 

Foto: archief W.B. Hofman
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tijd verdwenen huis op “de Pôle”. 
Herinneringen kwamen boven. Genoemd huis was in mijn tijd bewoond 
door de gebroeders Hofman, Peke en Jan. De laatste was een opvallende 
persoon. Doordat hij in zijn jeugd kinderverlamming had gehad, was hij 
invalide. Hij was gedeeltelijk verlamd en liep daardoor zeer moeilijk. Hij 
werkte op het kantoor van de zuivelfabriek en was ongetrouwd. 
Omdat hij regelmatig bij ons een kopje koffie dronk, zijn enkele van zijn 
zeer opvallende uitspraken bij ons gemeengoed gebleven. Sommige 
spreken voor zichzelf, de laatste is nogal cryptisch.

Vrouweneer is teer. 
De vrouwenhand brengt de aroma aan. 
Beter onder het vogelengezang dan onder het herenbedwang.

En als de winter zich aankondigde: 
Mei dy gladbakkeraasje kom ik net yn 'e wylde kroade; foar't jo it witte 
lizze jo Yn ´t kowedrinken, hawwe jo de ribben troch it festje en 
moatte jo nei it abattoir! 

Zijn er meer kernachtige uitspraken van hem in omloop?” 

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

G. St.

ZEILMAKERIJ  IN  SLOTEN

Vanaf 1 januari 2007 start Marc Rensink 
ZEILMAKERIJ MARE in Sloten. Deze is 
gespecialiseerd in buiskappen, boottenten, dek-
tenten, afdekkleden etc. 
Niet alleen nieuw..  maar ook voor reparatie 

kunt u bij Marc terecht, die 13 jaar tentenmaker is geweest bij een 
zeilmakerij in Heeg. Hij vond het nu de hoogste tijd worden om voor 
zichzelf te beginnen. 
Marc Rensink is 31 jaar en komt uit Woudsend, waar hij samenwoont 
met Carin van der Meulen. 
U bent van harte welkom vanaf 1 januari aan de Wyckelerweg 171a.  
Het telefoonnummer van Marc Rensink is dan 06-20223454. 
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ATTENTIE:  OUDE  E-MAILADRES  VAN 
“DE  STADSOMROEPER”  NIET  MEER  BRUIKBAAR

Per direct verzoeken wij een ieder die ons stadsblad een e-mail wil 
sturen die niet meer te richten aan ons oude adres: 
destadsomroeper@freemail.nl. Dit adres is niet meer bruikbaar. 

Voor het juiste e-mailadres: kijk even op de allereerste pagina van dit 
blad.

S(N)OEPCONCERT  IN  “DE POARTE”

Nadat een ieder voorzien was van koffie/thee of limonade met eigen 
gebakken cake, zorgde het vrouwenkoor “De Sleattemer Kaaien” olv. 
dirigente Margriet Lemmens 15 oktober jl. voor een muzikaal welkom 
vanuit de hal door de zaal met de canon “Doe Ba”. Aansluitend werd er 
op het podium nog “I am happy” en het “Sleattemer Kaaien-lied” 
gezongen.
Hierna opende koorlid Ineke Hanekom het S(n)oepconcert met een 
hartelijk welkomstwoord voor een uitverkochte zaal aanwezigen. Daarna 
was het de beurt weer aan het koor. 
Er werden vervolgens een aantal Engelse, Duitse en Franse liedjes 
gezongen, zoals bv. “Early one morning”, “Mussi denn” en “Au claire de 
la lune”. Hierna mocht het publiek ook meedoen en bezongen we met 
elkaar in het Fries ús moaie Sleattemermar en was er een medley van 
“Bye, bye love” en “Una paloma blanca”, mmv. gitarist Hidde Lemmens. 
Na de pauze was er, mmv. koorlid Jetske van der Heide op de 
trekharmonica, een medley van diverse Friese liedjes, waarin natuurlijk 
“De duvel fan Sleat” voorbijkwam. Vervolgens kwam het koor op vanuit 
de hal met het lied “Lollipop” en ook de kleverige lolly’s ontbraken niet. 
Je kon aan de kinderen in de zaal zien dat ze jaloers op de koorleden 
waren! Na een aantal Engelse liederen kon het publiek ook weer 
meezingen met “Daar in het kleine café aan de haven”. Hierna was het 
weer de beurt aan Hidde met een “Cliff-medley”. 
Na het heerlijke soepbuffet werden er diverse Nederlandstalige liederen 
gezongen door publiek en koor, mmv. Jetske.  
Tenslotte bedankte koorlid Pim Hoekstra een ieder voor zijn of haar 
komst en kregen dirigente Margriet, gitarist Hidde en koorlid Jetske een 
bloemetje aangeboden voor hun inzet. Met het “Sleattemer Kaaien-lied” 
werd deze muzikale en super gezellige S(N)OEPCONCERT-middag 
afgesloten.

Klaartje Lubach 
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NIEUWE  FOTO  PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Van dhr. W.B. Hofman uit Zwolle ontvingen we bijgaande foto van de 
zangvereniging.  Deze prent moet zijn genomen omstreeks 1911/1914. 
Volgens dhr. Hofman moeten er veel pake’s en beppe’s van Sleattemers 
en âld-Sleattemers van vandaag-de-dag op staan. 
Een aardige bezigheid om u hier eens in te verdiepen en 
aanknopingspunten met uw voorgeslacht te ontdekken. 
U moet zeker niet vergeten ons op de hoogte te houden van uw 
gedachtenspinsels.

Gaarne uw reactie aan onze redactie. Telefonisch kan dat bij Gerben
Stegenga (telef.: 0514-531432). Ook kunt u ons e-mailen 
(gerben@destadsomroeper.nl) of gewoon schriftelijk uw bevindingen 
bij de redactie Dubbelstraat 129, 8556 XG Sloten melden. 
U helpt  “De Stadsomroeper” op die manier mede, om een 
stukje uit “Pake’s Sleattemer Ferline” op te lossen. 

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

G. St. 
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ALD-SLEATTEMER  ANNE  VAN  DER  BIJL-
HOFMAN  WAARD  100  JIER  OP  ‘E  LEMMER

Tiisdei 3 oktober hat de út 
Sleat ôfkomstige Anne van der 
Bijl-Hofman yn fersoargings-
tehûs Suderigge op ‘e Lemmer 
har 100ste jierdei fierd. Feikje 
Brouwer, dy’t yn dat fersoar-
gingstehûs wurket, hie al ris 
tsjin de redaksje fan dit blêd 
sein: ‘Dêr moatte jimme ris 
hinne want se kin noch in 
protte oer Sleat fertelle.’ Yn 
novimber wie ‘t safier dat de 
redaksje by Anne oankloppe. 
Se siet krekt nei in herhelling 
fan ‘Boer zoekt vrouw’ te sjen, 
mar sa’t it heart, die se daliks 
de tillevyzje út doe ‘t har 
besite delkaam. Nea hat yn ús 
blêd in 100-jierrige stien. Dy 
ear is dus foar Anne van der 
Bijl-Hofman, dy’t daliks de 
wurden fine koe dy’t nijsgjir-

rich binne foar Ús lêzers. 

 “Eartiids stie der in âld buorkerijtsje op ‘e Pôle. No steane der twa huzen 
(dy fan Fred Haarsma en Durk Leentjes, red.). Us heit wie keuterboer en 
hie acht kij. We ferkochten de molke foar in part yn Sleat. Ik sutele 
moarns en jûns de molke út.
Ik wie in suster fan Jan en Marten Hofman. Ik bin berne yn 1906 en nei 
Jan kommen. Jan wie handikapt. Hy hie in swak hantsje en rûn kreupel. 
Hy wurke op ‘t kantoar fan ‘e bûterfabryk yn Sleat. Jan hie in goed 
ferstân.
Sneontejûns ferklaaide ús heit him en gie dan nei de sosiëteit. Dêr wiene 
ek dir. Haagsma fan ‘e bûterfabryk en Van der Wal fan ‘e foeraazjehannel 
by. Us mem sei tsjin ús heit: ‘Wat moatte jo dêr; dêr hearre soksoarte lju 
as ús net.’ Mar Tseard Pekes wie net te fermurvjen; hy gie derhinne. Dêr 
kaam it ferhaal oer ús Jan op ‘t kleed. Doe sei dir. Haagsma: ‘Miskien kin 
ik him wol brûke op ‘t kantoar fan ‘t fabryk. Sa barde it. Hy fertsjinne der 
fansels net folle mar dat feroare doe’t it fabryk oergie nei de Lijempf. De 
nije direkteur sei: ‘Jonge, do fertsjinnest fierste min. Dat doe krige ús Jan 

Anna v.d. Bijl-Hofman 100 jier. 

Foto: G. Stegenga
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der aardich wat by. Hy hat lang op ‘t fabrykskantoar wurke. Hy skreau 
lofts en koe goed rekkenje. Hy wie getrou en in man dy’t rjochtút wie.  
Jan wie 12 pûn, doe’t er berne waard. Dat wie twa ris sa swier as in 
gewoan bern. Fiif jier letter waard ik berne. Us mem sei: ‘Wat seach ik 
der tsjinoan datsto berne wurde moast.’ Sy hie de befalling fan ús Jan 
noch yn har tinzen.
Ik koe goed leare mar troch de earmoede wie trochleare der net by. Mei 
12 jier kaam ik fan skoalle. Ik wurke hjir thús en gie ek noch út `e 
wurkjen nei in rêstend boer yn Tsjerkgaast. Ik wie wolris te let dan sei dy 
boer: ‘Watfoar tiid hat Anne; de âlde of de nije?’ Dan wie myn antwurd 
steefêst: ‘Dêr tuskenyn.’ 
De âldelju hiene 12 bern ha kind, mar der binnen fjouwer al lyts 
ferstoarn. Trije dêrfan oan longûntstekking.” 

“Pé Bijvoets haw ik noch goed kend. Hy wenne mei syn twa susters en 
hie in kaffee. Ek  hannele hy wol yn skieppewol. As de blêden oan ‘e 
beammen kamen of fan ‘e beammen foelen, wie ’t yn ‘e war mei Pé. Dan 
moast er faak opnommen wurde yn in ynrjochting. It wie wat in 
eigenaardige man. Hy kocht ek wol keallen op dy’t der dan slachtsje liet. 
‘Soene se no yn ‘e keallehimel wêze?’, frege Pé him dêrnei ôf.  
Op in kear yn ‘e skoalfakânsje sei ik tsjin myn kammeraatske Sijke 
Leentjes: ‘Sille we wol sykje. Bijvoets jout der samar in kwartsje foar. 
Tusken Wikel en Sleat seagen we oan ‘e oare kant fan in sleat aardich 
wat wol oan´t stikeltrie hingjen. Dat wie de muoite wurch. Om der te 
kommen, moasten we wol oer dy sleat fansels. Sijke sprong as earste. 
Se rekke oer de sleat, pakte tûk genôch in pealtsje fêst, mar krige net de 
hâldfêst, dy’t se tocht te krijen want it pealtsje wie ferrotte. Dat Sijke op 
‘e kont yn ‘e sleat. Alle klean moasten út en dy leine we skean tsjin ‘e 
wâl, oan ‘e sinnekant fan ‘e dyk, te droegjen. Sijke yn har ûnderbroekje 
en ik derneist. Der fytste ek al ris in frou del dy’t sei: ‘Wat dogge jimme 
eigenaardich.’ Ik sei: Sijke hat yn ‘e sleat sitten en har klean moatte 
droech.’ Sokke ferhalen oer eartiids komme my faak yn ’t sin at ik 
moarns wekker wurd. 

“Hendrik, myn broer, wie plysje yn IJsselmuiden. Op in kear kaam er 
thús en sei tsjin syn frou: ‘Wat bin ‘k in bytsje wurdich.’ Trije kear bin ‘k 
fan ‘e fyts fallen. Hie er net sûkersykte. No witte se folle mear fan dy 
sykte en kinne se der in soad oan dwaan. Hendrik is dêrtroch jong 
ferstoarn. Syn frou wie in Haringsma en is hjir letter wer nei Sleat 
kommen. Sy wenne foar de kazerne oer en dy hûzen waarden doe nije 
huzen neamd. 
Sy hie twa jonges en in famke. Theo wie tsiismakker en is letter nei 
Frankryk gien. Dêr is hy mei in Frânske frou troud. Hy is al ferstoarn en 
leit dêr begroeven. Wiebe wie letter plysjeman en is no ek al 86 jier.” 

"De Stadsomroeper" Sloten, december 2006 31



“Marten is mei syn frou nei Amearika gien. Hy waard dêr boer. Hy sutele 
dêr de flessen molke sels by de klanten út. Tegearre binne hy en syn frou 
wer weromkommen. Se hiene gjin bern en wennen letter op ‘e 
Lindegracht.
Us heit wie neist keuterboer, fisker en jager. Hy hat 50 jier in jachtakte 

hân. Dêr wie hy tige grutsk op. Dat helle hy faak oan. Ek waard der noch 
op swannen jage. As bern seinen we dan: ‘Kinne we hast ite, mem?’ ‘Jim 
heit moat earst thúskomme’, wie har antwurd dan. Doe seach ik ús heit 
op ‘t Bolwurk oankommen en hie er, neffens my, in wite fûgel op ‘ e rêch. 
En dat wie dan in swan. Wat hy skeat, gie meastal nei Ljouwert nei in 
ynkeaper fan wyld.” 

“Ik wie gek fan reedriden. It heucht my noch dat we op in kear oer de 
Sleattemermar mei trije famkes nei Snits ta rieden. Mei ús trijen oan ‘e 
stok en dan efterinoar. Oer kistwurken hinne, prachtich. Bij de Snitser 
wetterpoarte frege ik hoe let at it wie want ik moast om healwei fiven 

De famylje Hofman, fotografearre oan ‘e Baanweg yn Sleat.  
Lofts Jan Hofman, mei njonken him Anna v.d. Bijl-Hofman, in nicht út
Amearika, Wiebe Hofman en rjochts Marten Hofman. 

Foto: argyf W.B. Hofman, Zwolle
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wer yn Sleat wêze om te melken. ‘Dat ferrekte melken ek altiten’, sei ien 
fan ‘e famkes, dat myn nicht wie.
It wie sa, ús heit hie in oerhaal hân, dat doe moast ik syn acht kij melke 
mar Anne koe hielendal net melke. Ik koe der net foarwei; ik moast it 
leare fan thús. Dat wie net sa maklik want doe’t ik foar it earst molk, lei 
ik al gau yn ‘e groppe. Ik wie hast al wat te âld om it te learen; dan 
sjogge jin tefolle gefaren. Ik haw it folholden mar bin noait in bêste 
melkster wurden. Jin moatte skom meitsje; dan is it goed mar sa fier 
haw ik it net skopt.” 

“Us heit is 86 en ús mem 77 jier wurden. Ik wit noch dat ús mem nei in 
oerhaal op bêd lei en tsjin my sei: ‘Soene dy âlde hannen fan my no 
noait wer wat dwaan?’ Dan sei ik: ‘Dy âlde hannen ha wurk genôch dien.’ 
Sa wie ‘t dochs? 
Ik hie in broer, Peke, dy wie troud en hie in lyts famke. De frou fan Peke 
stoar al jong oan tyfus. Peke woe doe nei Kanada en dat lytse famke soe 
mei. It wie doe wol in reis fan 6 wike mei de boat. Us mem sei: ‘Dat 
famke kin it wol bestjerre.’  
Doe is se by ús bleaun. Ik wie 2 ½ jier âlder as har en boarte mei har, 
wylst ik har muoike wie. Se sei gjin pake en beppe tsjin myn âlders mar 
gewoan heit en mem.  
Har pake en beppe fan ‘e oare kant wennen yn Wikel; dy woene har 
fansels ek wolris ha. Doe op in kear sy derhinne útfanhûs. Doe’t se op 
bêd moast, sette se de hoarnen yn ‘e wâl en begûn te razen. Se sei: ‘Ik 
wol net op bêd; ik wol nei ús mem ta.  
Se miende dat ús mem har ‘echte’ mem wie. Doe sei dy beppe tsjin 
har:’It is dyn mem hielendal net.’ Doe waard se it foar it earst gewaar 
mar se woe wol nei Sleat ta.’  
Dy pake hat har doe mar fan Wikel nei Sleat brocht en doe’t se ús mem 
seach, fleach se har om ‘e hals en sei: ‘Jo binne myn mem net iens.’
Miskien wie dy oare beppe ek wol wat jaloersk; dat wie ek wol wat te 
begripen fansels want it wie it bern fan har dochter.” 

“We hearden noait mear wat fan ús Peke. Hy hie ien kear wat kostjild 
stjoerd foar it famke dat wy tochten: ‘Hy libbet net mear.’  
Doe op in kear kaam in neef fan my, dy’t yn Wikel wenne, en dêr 
slachter wie, mei fleis by de doarren del. Trof er lju, dy’t krekt in brief 
krigen hiene fan harren soan yn Amearika en dy skreau dat er syn auto 
meitsje litten hie by Peke fan Tseard Pekes út Sleat. “ 
Doe ha we fia de soan fan dy lju yn Amearika in brief by ús Peke 
besoargje litten. Hy skreau doe werom dat er neat fan him hearre litten 
hie om’t er it net doarst. Wat wie it gefal: hy wie yllegaal fan Kanada nei 
Amearika reizge. Letter skreau er noch ris: ‘Ik kom noch wel eens over 
dat oude bruggetje in Sloten’, mar hy hat der noait wer west. 
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Letter is hy yn Amearika wer troud, hat dêr noch in pear bern krigen mar 
is nei dy tiid ek wer skieden. Dochs is hy noch goed 80 jier wurden.” 

“Ek hie ’k in broer Oanne, dy’t mei trije oare Sleattemers nei Kanada 
emigrearre is. Us Peke wie dêr ek by en in Sake Wielsma. Se kochten 
doe in stik bosgrûn, dat ûntginne wurde moast om der bougrûn fan te 
meitsjen. Sake en ús Peke binne der doe útnaaid, die seagen dat projekt 
net mear sitten,  en dy binne yllegaal nei Amearika ta gien. 
Oanne sette troch en krige it aardich op ‘e rit en waard Kanadeesk 
steatsboarger. Syn ferloofde siet noch wol yn Wikel. Doe briek de oarloch 
fan 1914-1918 út en moast er yn tsjinst. In hoartsje letter krigen we in 
foto thús dêr’t ús Oanne opstie. Hy sit dêr krekt sa op ‘e foto sa as ik hjir 

no sit; mei in oare soldaat 
steande neist him.  
Letter krigen we berjocht fia 
it postkantoar fan Sleat dat 
ús Oanne ferstoarn wie.
De postkantoarhâlder en de 
dûmny kamen it by ús thús 
te fertellen. Us heit en mem 
tochten dat er sneuvele wie 
yn Frankryk. 
Myn muoikesizzer Wiebe 
Hofman hat doe alle war 
dien en útsocht hoe’t Oanne 
ferstoarn wie. Hy kaam der 
folle letter achter dat Oanne 
úteinlik stoarn is oan in 

longûntstekking. Ek krige Wiebe berjocht wêr’t hy yn Frankryk begroeven 
leit. Us heit en mem ha dat net mear meikrigen.” 

“Yn 1934 bin ‘k troud mei Geart v.d. Bijl en nei Lemmer ta gien. Geart 
wie dêr melkboer. Hy hie in molkkarre mar moast dy sels dowe. Hy hat 
23 jier molkboer west.  
Yn ´t begjin hie ’k it wurk moarns om tsien oere oan ‘e kant en boarte 
dan wat mei de kat, dy’t ik fan ús heit krigen hie. Mar dat feroare doe`t 
we in winkel hierden yn ‘e Skâns. Dat doe hie ’k ek wat te dwaan, 
neffens Geart.  Letter ha we in boargerhûs kocht en krigen we ús eigen 
molksaak.
Yn ‘e jierren ‘50 gie Geart, nei in tip, op ‘e bakfyts mei allegear 
molkeprodukten nei Rutten. Hoe bekender hy dêr waard hoe drokker 
Geart it krige. Mar mei de bakfyts wie dy rit nei Rutten net te dwaan; dat 
doe ha we in autootsje oanskaft; ien mei trije tsjillen. 
Yn 1954 ha we troch timmerman Frankema út Lemmer in molksaak sette 
litten yn Bant. Doe wiene we al aardich foarútbuorke. De saak yn 
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Lemmer ferhierden we. De saak yn Bant krigen we goed oan ‘e gong mar 
yn 1958 waard ik siik en krige in sikehûsynfeksje. Ik koe neat mear. 
Geart kaam by my yn ’t sikehûs en sei: ‘Sille we de saak mar ferkeapje 
want do kinst dochs net mear achter de toanbank.’ Mei in earmoedige 
stim sei ik tsjin Geart: ‘ Doch dat dan mar.’ 
We hiene wol aardich foarútbuorke mar stil libje koene wy fansels noch 
net. En om’t der yn ‘e polder gjin wurk foar Geart wie, binne we nei 
Hurderwyk ferhúze. Dêr wenne ek in broer fan Geart en ha dêr in hûs 
kocht.  
Letter krigen we kunde oan in man fan ‘e belêsting, dy’t ús op ‘t spoar 
sette fan in eine- en pikebuorkerij yn Hurderwyk. De eigner koe it net 
mear dwaan om’t er Parkinson hie. Dy buorkerij ha we doe hierd. We 
bleaun wenjen yn ús nije hûs om’t der by de buorkerij gjin wente wie. 
Letter ha we de aaihannel derby dien. Op in transportfyts sutele Geart de 
aaien út. Dan krigen jin mear as dat jin fertsjinje koene op ‘e merke. Dat 
ha we 13 jier dien.” 

“Yn 1971 binne we wer werom nei de Lemmer gien, om’t Geart net yn 
Hurderwyk wenjen bliuwe woe. We setten ús ta wenjen yn ‘e 
Lemstervaart. Yn 1980 is Geart ferstoarn. 
Letter haw ik noch sân jier yn in oanleunwenning wenne. Dêr krige ik in 
pear kear in oerhaal. Myn help sei: ‘Ik fyn jo der net sa goed útsjen en 
lang sa fleurich net mear de lêste tiid.’ Ik sei tsjin har: ‘As ik yn 
Suderigge komme koe, woe ‘k der sa wol hinne.’ Sy gie oerein en skille 
daalks. Sa sit ik hjir no al wer trije jier. Dy help siket my noch alle freeds 
op.”

“Doe’t ik nei in operaasje in ynfeksje krige, wie de kâns lyts dat ik bern 
krije soe. Ik sei dat tsjin Geart foar ús trouwen. Hy hie graach bern ha 
wold. Om’t ik him dêryn net yn ‘e wei stean woe, sei ik tsjin Geart: ‘Sille 
we it oars mar útmeitsje?’ Mar Geart woe der neat fan witte en sei: ‘Dan 
mar gjin bern’, al hoe wiis at hy der ek mei west hie. 
Ik fûn it earst ek net sa maklik. Ferskate pearkes dy’t tagelyk mei ús 
troud wiene, kamen ús mei de bernewein foarby en do krijst neat. Earst 
hiene we noch wol in bytsje hoop.
Doe´t ús mem siik op bêd lei ek ik tsjin har sei dat ik miskien wol gjin 
bern krije koe, sei se: ‘Och famke, asto belibje moast mei bern wat ik 
allegear al belibbe ha’ en dat wie ek wol wat sa.  
Fan bern is it spitigernôch noait kommen.” 

“It wie foar Suderigge ek moai in 100-jierrige te hawwen. Ik bin bliid dat 
ik se noch aardich op in rijtsje ha. Hoefolle lju op leeftyd binne der net 
dy’t al yn harren bernskens binne? Se soargje hjir goed foar my en dat 
docht my goed.” 

G. St. 
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DORKAS  NIEUWS

Omdat de Stichting Roemenië roept is gestopt met het inzamelen van 
kleding, wordt er hier in het Dorkasdepot veel meer kleding 
binnengebracht. Dit is natuurlijk geweldig maar het houdt wel in dat er 
ook meer uren aan het sorteren moeten worden besteed. Omdat dit 
naast werk en ander vrijwilligerswerk een beetje teveel wordt, hebben 
we besloten om alleen nog een inzameldepot te blijven en niet meer te 
sorteren. Dit gebeurt nu in Drachten waar een nieuw sorteerdepot is 
gekomen. Dus u kunt uw kleding (schoon en heel) hier gewoon brengen; 
1x per maand wordt het opgehaald en gaat het naar Drachten. Daar 
wordt het gesorteerd en gaat het naar Andijk. Vanuit Andijk gaat het op 
transport naar landen waar op dat moment hulp nodig is.  

Vanaf deze plaats willen we alle vrijwillig(st)ers die ons de afgelopen 
7 jaar hebben geholpen in de loods, hartelijk bedanken voor de hulp. Het 
was altijd erg gezellig, soms heel koud dus dikke sokken aan en sjalen 
om, maar de koffie met iets lekkers erbij maakte veel goed.
Nogmaals, iedereen heel heel erg bedankt.

Aly en Grytsje 

JAARCIJFERS  2006  RECREATIE  SLOTEN

Het jaar 2006 laat de laatste weken weer zeer snel aan ons voorbij 
vliegen. We kunnen met elkaar terugkijken op een zeer geslaagd 
zomerseizoen. Het weer werkte voor een heel groot deel goed mee en 
aan toeristen had Sloten geen gebrek. Zoals ieder jaar krijgt u van 
verschillende ondernemers/instanties de jaarverslagen van het afgelopen 
seizoen. Camping “de Jerden” bijt, net als vorig jaar, de spits af. 

Pieter Albada 

RECREATIEBEDRIJF “DE JERDEN”

Het tweede seizoen is al weer voorbij. Het 
was voor ons een totaal ander jaar dan vorig 
jaar. We waren nu een beetje voorbereid op 
wat ons allemaal te wachten stond. Het 
begon natuurlijk met de Oldtimerrally. De 
weergoden waren ons dit jaar gunstig 

gezind. Het was fris, maar in ieder geval droog! De organisatie was zeer 
tevreden hoe alles verlopen is en volgend jaar mogen wij de deelnemers 
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weer begroeten. De camping heeft een flinke opknapbeurt ondergaan en 
dat werd en wordt door de gasten zeer gewaardeerd. We hebben 
veel oude bekenden van vorig jaar mogen ontvangen en een groot aantal 
nieuwe gasten mogen begroeten. Opvallend is dat Friesland als het ware 
ontdekt wordt. Veel mensen bleken verrast over wat Friesland te bieden 
heeft; zowel qua natuur als cultuur.

Onlangs stond er een artikel in de Waterkampioen van de ANWB dat 
Friesland saai zou zijn. Hier was men het - en wij natuurlijk ook - 
absoluut niet mee eens. Het weidse geeft veel rust en dat ondervinden 
velen als heilzaam. Afgelopen weken zijn een aantal mensen met bijna 
tegenzin weer huiswaarts gegaan, om volgend jaar beslist terug te 
komen. Wouter heeft ons dit seizoen zeer goed terzijde gestaan. Hij 
heeft zich vooral beziggehouden met het ontvangen van de gasten, de 
boekhouding en het up-to-date houden van onze website 
(www.campingdejerden.nl). Verder heeft hij zijn taak als havenmeester 
zeer goed vervuld. Maayke is inmiddels geslaagd voor het VWO-diploma 
en zij studeert momenteel aan de Universiteit van Amsterdam 
psychobiologie. Matthijs is met zijn tweede jaar aan de Praktijkschool in 
Sneek bezig en heeft het op deze school zeer naar zijn zin. Nu we vlakbij 
het water wonen, heeft hij in het vissen een leuke hobby gevonden. 
Samen met wat vrienden uit Sloten, beleeft hij hier veel plezier aan. 
Momenteel zij we heel actief met de voorbereidingen op de komst van de 
bewoners van Het Sloterpark. Het is zeer ontroerend te vernemen dat 
deze mensen bijzonder dankbaar zijn dat wij een nieuwe plek in Sloten 
kunnen bieden. Wij hopen in het (vroege) voorjaar van 2007 deze 
nieuwe gasten te mogen begroeten.  

Tot slot willen we nog melden dat wij ontzettend veel plezier aan deze 
camping hebben en ook het stadje Sloten heeft ons hart gestolen. De 
activiteiten die afgelopen seizoen georganiseerd zijn, werden door onze 
campinggasten zeer goed ontvangen. Complimenten voor alle inzet!   
Wij wensen alle lezers van “De Stadsomroeper” prettige kerstdagen 
en een bovenal gezond 2007 toe. 

Gerhardus, Yvonne, Wouter, Maayke en Matthijs Seinstra  

RONDLEIDING-BEZICHTIGING N.H. KERK

Ons seizoen begon op zaterdag 8 mei (Museumdag) heel matig, slechts 
36 bezoekers. Maar op 2 mei begon het echte werk met als laatste dag 
22 september, ook slechts 32 bezoekers. Niet hoopgevend zo te zien! 
Maar daar tussen in lagen 125 dagen waarin de kerk geopend was en wij 
met 14 gidsen in totaal 11.126 bezoekers mochten ontvangen en 
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rondleiden. Een resultaat waar wij als rondleidingcommissie echt wel blij 
mee zijn en wij er van overtuigd zijn dat we, met onze bijdrage in deze, 
Sloten behoorlijk op de kaart hebben gezet. Uiteraard waren veel van 
onze bezoekers uit het buitenland afkomstig (alle werelddelen waren 
vertegenwoordigd!). Veel lovende en waarderende woorden werden in 
ons gastenboek geschreven. Ook mochten wij vele gastorganisten 
beluisteren en het blijkt dat orgelspel weer extra mensen naar binnen 
trekt.  
Alles bij elkaar genomen, mogen wij stellen, dat de Commissie 
Rondleiding Grutte Tsjerke op een goed en geslaagd seizoen kan 
terugzien; niet in de minste plaats omdat ons stadje Sloten op deze wijze 
een goede naam kreeg. 

BRUGPASSAGES

De brugpassages zijn dit jaar iets hoger uitgekomen in vergelijking met 
vorig jaar n.l. ongeveer 1 %. In de berekening van 2006 zijn nog 13 
losse passages meegenomen (bijgevoed in oktober) wat te maken heeft 
met de z.g. “openingen op afroep”. Onze brugwachter Douwe Kraak en 
zijn collega Inne Veenstra hebben weer hun best gedaan. Volgend jaar 
wellicht weer iets hoger? 

Maand 2001 2002 2003 2004 2005 2006

April 1.793 1.410 2.147 1.749 1.024 1.534

Mei 4.586 5.098 4.396 5.319 4.996 3.363

Juni 5.259 5.407 6.725 4.756 4.335 5.303

Juli 8.940 9.309 9.898 8.042 7.338 8.434

Augustus 9.443 9.833 10.423 9.732 8.774 7.991

September 3.714 4.632 4.406 3.972 4.024 4.205

Oktober 2.026 1.774 1.750 1.722 1.988 1.852

Totaal 35.761 37.463 39.745 35.292 32.479 32.682

DE KORENMOLEN “DE KAAI”

Het jaar 2006 is het jaar na alle activiteiten van het 250-jarige bestaan in 
2005. Een, zou je zeggen, rustig jaar. Toch zijn er weer volop activiteiten 
geweest, zoals Sipelsneon, molendag, museumdagen etc. Maar ook heeft 
de molen bijna iedere vrijdag gedraaid en is open geweest voor 

"De Stadsomroeper" Sloten, december 2006 38



bezoekers. In de zomerperiode viel het weer een beetje tegen, waardoor 
het aantal bezoekers in de maanden juli en augustus ook een beetje 
tegenviel. In deze periode is de molen dagelijks geopend geweest voor 
bezoekers. Met dank uiteraard aan de vrijwilligers die dit, door hun inzet, 
mogelijk maken. Ondanks dat het aantal bezoekers een beetje terugliep 
t.o.v. 2005, zijn de inkomsten in deze periode nog steeds erg groot en 
van groot belang voor de molen. Voor 2007 vertrouwen we erop dat we 
de molen in de maanden juli en augustus weer open kunnen stellen voor 
bezoekers. Helaas heeft Grytsje Hiddema besloten te stoppen als 
molenaar. Langs deze willen we Grytsje bedanken voor haar jarenlange 
gedrevenheid en inzet als molenaar. Als bestuur en als molen zullen we 
haar zeker gaan missen.

Voor 2007 gaan we verder met de drie molenaars Chris, Peter en Siep. 
Mocht u zich echter geroepen voelen als molenaar, of misschien kent u 
iemand, die als molenaar actief wil zijn op de molen, laat dit dan even 
weten aan Julius Lolkema. Ook als u geen molenaar bent, maar graag als 
vrijwilliger op de molen actief wilt zijn, dan kunt u zich ook aanmelden bij 
hem.
Er is in 2006 ook een aantal mededelingenkastjes op de molen 
gehangen. Deze zijn gemaakt door Jelle van der Goot en een verfraaiing 
voor de molen. Ook Jelle, langs deze weg, bedankt voor het maken 
hiervan.
Als bestuur en vrijwilligers van de molen zijn we dit jaar een zestal keren 
bij elkaar geweest om over allerlei zaken op en rond de molen te praten. 
Gelukkig staat de molen er momenteel goed bij en is het zaak de 
komende jaren het reguliere onderhoud te blijven doen. Hiervoor is nog 
steeds veel geld nodig. In de maanden november en december zullen we 
dan ook het ledengeld gaan ophalen en ook niet-leden in Sloten vragen 
om een bijdrage. Wij vertrouwen op de steun van alle Slotenaren.  
Het jaar 2007 is uitgeroepen tot het jaar van de molen, met allerlei 
landelijke, regionale en lokale activiteiten. Wij vertrouwen dan ook op 
een goed molenjaar 2007. Met de inzet, betrokkenheid en steun van een 
ieder, die de molen een warm hart toedraagt, moet dit ook zeker gaan 
lukken. Tot slot willen wij iedereen dan ook een goed jaar 2007 en mooie 
feestdagen toewensen.

STICHTING ZWEM- SURFGELEGENHEID “LYTSE JERDEN”

Het zwemseizoen 2006 is weer voorbij. Terugkijkend naar de afgelopen 
zomer, kunnen we stellen dat het weer erg wisselend was. In het begin 
van de zomer hebben we vele prachtige zonnige dagen gehad. Veel 
kinderen kwamen met hun ouders en andere zwemliefhebbers het strand 
bezoeken. Tot ‘s avonds laat kwamen mensen zwemmen. In de maand 
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augustus leek het wel of het mooie weer “op“ was. Maar september 
maakte weer veel goed, want, net als vorig jaar, hadden we een mooie 
nazomer. Op 21 oktober was de najaarsschoonmaak (boeien 
schoonmaken) en zijn er onderhoudswerkzaamheden verricht. Hierbij 
hadden we weer de hulp van een aantal vrijwilligers. Zoals bij velen 
bekend, is Johanna Hendriks de persoon die bij mooi weer ‘s morgens de 
vlag ophangt, zodat iedereen vanuit Sloten kan zien dat het toiletgebouw 
open is. ´s Avonds maakt Johanna de toiletten schoon, en leegt ze de 
prullenbakken. Ze doet dit al jaren en krijgt hiervoor een vergoeding. 
Jammer genoeg heeft Johanna aangegeven dat ze haar huidige baan niet 
meer kan combineren met  de schoonmaakactiviteiten van “de Baaier”  
Per 1 april 2007 hebben we een vacature. Het zal duidelijk zijn dat we 
niet zonder schoonmaakhulp kunnen. Daarom doe ik een oproep aan 
mensen die dit werk van Johanna willen  overnemen. Voor informatie 
kunt u terecht bij: Cor Schotanus, tel. 0514-531630 of Feikje van Netten, 
tel. 0514-531645. 

Siepie Aukes

MUSEUM “STEDHÛS SLEAT”

Het museumseizoen zit er weer op: een goed seizoen met een stijgend 
aantal bezoekers, een boeiende tentoonstelling over het zien van dingen 
die er niet zijn, stadswandelingen op vaste tijden en een nieuwe 
museumwebsite. Het museum ging op 31 maart weer open voor het 
publiek. Goochelaar/illusionist Poko opende op een ludieke manier de 
tentoonstelling “Ogen bedrogen. Ontdek optische illusies.” Op de 
tentoonstelling waren 24 optische illusies te zien: beelden die je ogen of 
hersenen voor de gek houden. Bezoekers konden door allerlei proefjes te 
doen zelf het geheim achter de optische illusies ontdekken. Veel 
bezoekers maakten van die gelegenheid gebruik en verbleven opvallend 
lang in de tentoonstellingsruimte. De tentoonstelling was door de Duitse 
vertaling ook toegankelijk voor Duitse toeristen. De tentoonstelling was 
gemaakt door het doe- en beleefmuseum Industrion in Kerkrade. Nynke 
Lootsma – medewerker educatie en publieksactiveiten – maakte bij de 
tentoonstelling een educatief programma voor het basisonderwijs. Ruim 
250 leerlingen deden mee aan het project. Ze kwamen uit de wijde 
omgeving van Sloten: van Hindeloopen tot St. Johannesga. De scholen 
kregen vooraf een docentenhandleiding met lessuggesties en 
verwerkingsopdrachten voor in de klas én een leerlingenwerkboekje op 
cd-rom toegestuurd. De docenten konden daarmee zelf het 
museumbezoek begeleiden.  

Het museum was tijdens het Nationaal Museumweekend, op Open 
Monumentendag en op 24 juni – Sipelsneon en de reünie van oud-
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Slotenaren – gratis open. Ruim 200 reünisten bezochten die dag het 
museum. Er is ook in 2006 druk getrouwd in het museum: maar liefst 16 
bruidsparen gaven elkaar in de raadszaal het jawoord! Eke Kroese-
Posthumus nam in 2006 afscheid als bestuurslid/secretaris. De functie 
van secretaris werd overgenomen door Ben Klinkhammer. Ger van 
Klaveren volgde Eke Kroese op als bestuurslid. Het museumbestuur 
wordt gevormd door Hilde de Haan (voorzitter), Ben Klinkhammer 
(secretaris), Jan Brand (penningmeester) en de bestuursleden Ger van 
Klaveren en Jelle Wagenaar. Het museumbestuur nodigde in juni het 
bestuur en de directeur van Bezoekerscentrum Mar en Klif uit om van 
gedachten te wisselen over meer samenwerking in de toekomst.  

Alle vrijwilligers kregen als dank voor hun inzet in 2006 een tochtje 
aangeboden op het skûtsje De Goede Verwachting van Sjoerd Seffinga. 
Het museum kan niet zonder vrijwilligers en is hen zeer dankbaar voor 
hun hulp: zij springen bij grote drukte bij, zijn gastheer of gastvrouw bij 
ontvangsten, geven rondleidingen, helpen mee met de kinderactiviteiten 
of bij huwelijken, doen klusjes of brengen affiches, folders en ander 
promotiemateriaal rond. Vrijwilligers Joop Teijema en Joop Visser 
werkten achter de schermen samen met Aly de Boer hard aan de 
collectieregistratie. Zo hard dat nu alle voorwerpen een uniek 
inventarisnummer hebben én zijn ingevoerd in de computer, in het 
speciaal daarvoor aangeschafte computerprogramma Adlib. Het museum 
kan nu het felbegeerde museumkeurmerk krijgen. Het mag zich dan 
geregistreerd museum noemen. Het museum laat daarmee zien dat het 
kwaliteit levert en voldoet aan een aantal basiseisen dat de Nederlandse 
museumwereld aan musea stelt. Het museum zal het keurmerk naar 
verwachting begin 2007 ontvangen.  

Het museum startte in 2006 met de organisatie van stadswandelingen in 
Sloten op vaste momenten. Het was een succesvol initiatief, dat veel 
aandacht kreeg van de pers. Stadsomroeper Pieter Haringsma gaf in de 
maanden juni, juli en augustus in totaal 17 stadswandelingen. Het 
museum gaat in 2007 door met de vaste stadswandelingen, 
waarschijnlijk één keer per week.

Over een gebrek aan aandacht in de media had het museum in 2006 niet 
te klagen: de regionale en landelijke pers besteedde veel aandacht aan 
de tentoonstelling, de activiteiten, de stadswandelingen en de nieuwe 
museumwebsite. De nieuwe website – www.museumsloten.nl – is 
informatief en rijk geïllustreerd. Bezoekers kunnen kennismaken met het 
museum, het museumgebouw en de museumcollectie en informatie 
krijgen over de rondleidingen, stadswandelingen en kinderactiviteiten die 
het museum organiseert. Voor buitenlandse bezoekers heeft de website 
een introductie in drie talen en er is een gastenboek waarin bezoekers 
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hun reactie kunnen geven. Die zijn zeer positief! Het museum ontving 
voor een deel van de website subsidie uit de middelen Sloten, ideale 
stad. Het museum is opgenomen in twee nieuwe folders: een folder voor 
scholen die leuke ideeën willen opdoen voor schoolreisjes en een folder 
van de musea in zuidwest Friesland. De schoolreisjesfolder is toegestuurd 
aan alle basisscholen in midden- en noord Nederland.  
Het bezoekersaantal nam toe in 2006: bijna 10.000 bezoekers vonden de 
weg naar het museum en de toeristische informatievoorziening. Het 
faillissement van de VVV Friese Kust – dat het museum overigens uit de 
krant moest vernemen – baart het museum zorgen, omdat daarmee een 
bron van inkomsten voor het museum wegvalt en de toeristische 
promotie van Sloten in gevaar komt. Het museum wil die toeristische 
informatievoorziening ook in 2007 graag voortzetten. Het 
museumbestuur is daarover inmiddels in gesprek met de gemeente 
Gaasterlân-Sleat. Over de plannen voor 2007 leest u meer in de 
volgende Stadsomroeper. 

Minette Albers, directeur 

LAATSTE VVV-NIEUWS

Beste inwoners, 

Helaas zijn we aan het einde gekomen van plm. 16 jaar VVV. Zoals u 
wellicht in de media eind september heeft vernomen, is helaas de Regio-
VVV Friese Kust failliet en ook het kantoor Oudemirdum en de 
agentschappen in Sloten en Balk vielen hieronder. We kunnen terug zien 
op vele goede jaren, in samenwerking met de collega’s van museum 
Stedhûs Sleat, de fa. Haantjes te Balk en bezoekerscentrum Mar en Klif 
te Oudemirdum. 

Vele toeristen konden de weg naar onze stad en de regio vinden. We 
konden merken dat, ons gebied steeds meer op de kaart werd gezet. 
Vooral fietsen en wandelen is zeer in trek, vooral de “Lange afstand - 
wandelaars” kom je steeds vaker in onze omgeving tegen. Maar ja, wat 
wil je ook, het “Zuiderzeepad” loopt letterlijk en figuurlijk over het 
Fjildmanspaad nabij de jachthaven èn 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 in onze 
toeristische gemeente. 

De pensions en campings bieden volop mogelijkheden om hier te 
overnachten. De restaurants hebben een uitstekende keuken en 
prachtige terrassen. Ook zijn er vele overnachtingen in de diverse zeil- 
en motorboten in de wateren rondom de stad. Aan de kwaliteit van 
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diverse voorzieningen wordt hard gewerkt, getuige de jachthaven en de 
uitbreiding van de camping aan de Jerden.  
Volgens ons kan Sloten cq. de gemeente Gaasterlân-Sleat, niet zonder 
een toeristisch informatiepunt!  
Maar helaas, het was op 31 oktober jl. voorbij. Wij als personeel van het 
kantoor in Oudemirdum kunnen het nog niet begrijpen, dat de deur op 
slot ging.
Mede namens de personeelsleden Durkje Roskam en Jacob van der Veen 
wil ik alle donateurs en inwoners heel hartelijk bedanken voor het in ons 
gestelde vertrouwen. 

Namens het personeel, (ex)Regio-VVV Friese Kust, 
kantoor Oudemirdum, Klaartje Lubach 

EEN  MULO-KLAS  UIT  BALK  IN  SLOTEN

Ratelend werden we op de keien gezet door de unieke Sleattemer 
ambassadeur Pieter Haringsma bij het voormalige gemeentehuis. Wij 
waren met 20 personen: 10 klasgenoten van de Christelijke Mulo uit Balk 
(jaren 1951-1955) en partners. Voor Kees Ewoldt en ondergetekende een 
thuiswedstrijd tussen de wallen.  Kees was in zijn element tijdens het 
bezoek aan het oude Stedhûs. Daar woonde hij jaren geleden en vertelde 
het gezelschap over zijn jeugdjaren. In dat huis van Kees mocht  ik 
vroeger op zondagmiddagen de Derby der lage Landen meeluisteren. 
Waarom dààr kan ik me niet meer herinneren. Ademloos hingen wij aan 
de lippen van radioverslaggever Leo Pagano. “Jan Klaassens, een 
standbeeld voor die man!” riep hij eens in vervoering nadat deze 
onvermoeide middenvelder het leder uit de doelmond had getrapt toen 
Rik Coppens, midvoor bij de Rode Duivels, een daverend schot had 
gelost.
Op de keien dus. 
Kuierend op die mooie warme dag in september langs  beschermde 
pronkende gevels, waar zovelen hun voetstappen hebben gezet en 
sporen nalieten, luisterden wij naar originele anekdotes uit de mond van 
de Stadsomroeper.  Een diner in “de Zeven Wouden” maakte de dag 
compleet. Geen grauwe earten mei spek, jittik en sjerp, het beproefde 
recept van beppe Wikke maar via de uitgebreide kaart anno 2006. Het 
gezelschap was zeer tevreden over de geserveerde spijs en drank. Nadat 
iedereen was uitgewaaierd vanaf de Haverkamp klonk ter hoogte van 
Tjerkgaast  op onze autoradio “Goodnight Irene”. Voor “Gute Nacht 
Freunde” was het te vroeg en zou bovendien teveel van het goede zijn.  
Het was mooi genoeg geweest in Sleat; de ideale stad voor een reünie op 
27 september 2006.  

Jan van der Goot 

"De Stadsomroeper" Sloten, december 2006 43



TSJINSTROASTER  F.OE.T.  2007

De Frysktalige OEkumenyske Tsjerketsjinsten foar it jier 2007, dy’t 
holden wurde sille yn de Frederikustsjerke fan Sleat binne: 

DATUM: OANFANG: FOARGONGER: SJONGGROEP: 

14-jan-07 10.00 oere Ds. J. Heegsma Cantorij Balk 

25-feb-07 10.00 oere Ds. K. Visbeek 
Antsje en Richtsje
(ûnder foarbehâld) 

25-mrt-07 10.00 oere Ds. L. Durksz 
Bernekoar Prelude 
Sondel

29-apr-07 10.00 oere Em. Pastoar J. Brouwer Frederikuskoar Sleat 

20-mei-07 19.30 oere T. Bergsma - Overdiep 
Alderenkoar 
Gaasterlân-Sleat

17-jun-07 19.30 oere Pastoar J.R. v.d. Wal  

15-jul-07 19.30 oere Dr. B. Smilde  

12-aug-07 19.30 oere Da. G.Boomsma-v.d.Meer

9-sep-07 19.30 oere Da. G. de Boer-de Boer  

7-okt-07 10.00 oere I.A. Bouwhuis - Minnema  

4-nov-07 10.00 oere Ds. G. Hoekstra  

2-dec-07 10.00 oere Herman de Vries  

MUZIEKVERENIGING  “STÊD SLEAT“

Zaterdag 18 november 2006, heeft muziekvereniging “Stêd Sleat” een 
fleurig najaarsconcert gegeven in de Grutte Tsjerke in Sloten. Een groot 
aantal mensen was gekomen om de muziek te beluisteren van 
muziekvereniging “Stêd Sleat” en “Lyts Sleat”. Om acht uur opende het 
korps o.l.v. Durk Krol met de mars Pioneers of the Lowlands van Jacob 
de Haan. Deze prachtige concertmars is aan muziekvereniging “Stêd 
Sleat” aangeboden door de trouwe cornettiste Gerda van der Sloot, ter 
gelegenheid van haar 25-jarig huwelijk.
Feroaring fan Lucht van Jan Bosveld is gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Rink van der Velde. Het muziekstuk vertelt het verhaal van 
Durk Snoad. Dit prachtige werk had verrassende effecten en kwam 
redelijk goed uit de verf.
The Rose is het bekendst geworden door Bette Midler, maar in de 
fanfareversie soleerde Ynschje Eizema op gevoelige wijze op de bugel.
Het laatste stuk van het eerste gedeelte van het korps werd afgesloten 
met muziek uit de bekende musical The West Side Story van Leonard 
Bernstein. Behoudens enkele foutjes, werd dit werk goed uitgevoerd.
Hierna was het de tijd voor de jeugd van “Lyts Sleat”. Zij speelde een 
vijftal werken. Ook “Lyts Sleat” staat o.l.v. Durk Krol. “Lyts Sleat” begon 
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haar optreden ook met een mars te weten met March. Verder had zij ook 
een fleurig programma van dansmuziek tot slapstick.  
In de pauze was er naast een kopje koffie of thee ook tijd voor het kopen 
van lootjes. De opbrengst van de verloting zal besteed worden aan de 
aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten.  
Na de pauze werd het programma vervolgd met een aantal solooptredens 
van de jeugdleden. En dat deden zij op voortreffelijke wijze.
Muziekvereniging “Stêd Sleat” opende, na het optreden van de 
jeugdleden, met Dakota van Jacob de Haan. Dit werk vertelt het verhaal 
van de Dakota, een Indianenstam in Amerika. De vijf delen vertelen 
onder andere de jacht op de buffolo’s en  het roken van de vredespijp. 
Een schitterend werk, wat heel goed werd uitgevoerd.
Hine e Hine was één van de rustpunten in het concert. Deze prachtige 
gedragen melodie vertelt het verhaal van de Maori’s in Nieuw Zeeland.
Hiske de Wolff soleerde op de baritonsax in het komische werk: The 
Virtuose Bariton Sax.
Muziekvereniging “Stêd Sleat” sloot haar optreden af met A Klezmer 
Karnival. Dit is fleurige klezmer muziek.  
Tot slot van dit fleurige concert werden er nog twee nummers gespeeld 
samen met “Lyts Sleat”.  
Muziekvereniging “Stêd Sleat” kan terugkijken op een geslaagde avond, 
met vele muzikale hoogtepunten.  

Wat kan men nog meer van muziekvereniging “Stêd Sleat” verwachten 
de komende tijd? Zo was het korps aanwezig bij de intocht van de Goed 
Heiligman in Sloten.  
Een aantal jeugdleden gaat naar de jeugdkorpsendag in Bakhuizen.
Tevens zal het korps haar medewerking verlenen aan de kerstnachtdienst 
in de Grutte Tsjerke.  
In 2007 staan ook al een aantal optredens gepland. Zo zal er 1 april een 
zondagmiddagconcert gegeven worden in Tjerkgaast in het dorpshuis.  
Verder gaat muziekvereniging “Stêd Sleat” deelnemen aan het Frysk 
Fanfare Festival in Heerenveen in april.
Kortom muziekvereniging “Stêd Sleat” zit absoluut niet stil.

Muziekvereniging “Stêd Sleat” en de Christelijke muziekvereniging 
“Melodia” uit Wijckel gaan gezamenlijk meedoen aan de 
jeugdsponsoractie van de Poiesz Supermarkten.
Wat houdt dit in? Door het winkelen bij de Poiesz Supermarkt in Balk 
ontvangt u van 29 januari t/m 24 maart 2007 jeugdsponsormunten. 
Deze munten kunnen ingeleverd worden bij de Poiesz Supermarkt in 
Balk. Voor deze munten krijgen de verenigingen geld. En dit geld willen 
wij gaan besteden aan nieuwe instrumenten voor de leerlingen. Kortom 
steun “Stêd Sleat” en “Melodia” Wijkel.

Muziekvereniging “Stêd Sleat”,
Ynschje Eizema 
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4e MONDIALE  VERHALENFESTIVAL  IN  DECEMBER 

BALK. Het is een traditie geworden. Na drie geslaagde uitvoeringen van 
het mondiale verhalenfestival langs de Luts in 2000, 2002 en 2004, zijn 
nu de voorbereidingen voor de vierde editie van dit bijzondere culturele 
evenement in volle gang. Evenals voorgaande keren werkt het 
organisatiecomité nauw samen met de Wereldwinkel en stichting Tûmba.  

Op vrijdag 29 december zullen verhalenvertellers en muzikanten op 
8 verschillende locaties driemaal hun bijdrage ten gehore brengen. Het 
programma wordt centraal afgesloten in it Breahûs, het kerkgebouw van 
de Protestantse gemeente van Balk, met het optreden van een 
klesjmerorkest.
Het thema van dit vierde festival is “reizen en trekken”. Bezoekers 
kunnen verhalen en bijpassende muziek verwachten uit Irak, Suriname, 
en Nieuw Guinea. Er is een verhaal van een reis naar Siberië met het 
optreden van een kozakkenkoor, een zigeunerverhaal met muziek en ook 
verhalen uit Fryslân. Aan een Irakees vluchtverhaal is het optreden van 
een buikdanseres verbonden.
Bekende namen in de rij van medewerkers zijn Mindert Wijnstra, bekend 
verhalenverteller uit Warns; Hylke Speerstra, schrijver en verteller 
waarvan in de afgelopen zomer de Oerpolder is verschenen; Ines 
Bergsma, die een reis naar Siberië maakte. 

Door het kopen van een kaartje heeft de gast een passe-partout, 
waarmee drie voorstellingen op verschillende locaties kunnen worden 
bezocht. Deze locaties variëren van woonhuizen tot kerkgebouwen, van 
raadzaal tot winkel, van salonboot tot zigeunerwagen. Entreebewijzen 
zullen in de voorverkoop in de wereldwinkel van Balk te koop zijn. Op de 
avond van het festival kunnen kaarten bij it Breahûs worden gekocht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
A. H. Kuipers telefoon 0514 – 604179 
T. Zuiderbaan telefoon 0514 – 603358 

C O L L E C T E S

De collecte voor de Nierstichting heeft in in Sloten het bedrag van 
Euro 483,78 opgebracht. 

Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt. 
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IN  GESPREK  MET….. JAN  OENEMA

 Mijn naam is Jan Oenema en ik ben geboren 
in Sloten op 9 juli 1956. Dat was in het huis in 
het Achterom, waar nu Henk Leentjes zijn 
vakantiewoning heeft. Kort daarna zijn wij 
verhuisd naar de Heerenwal naar de woning 
waar momenteel de fam. Marten Brouwer 
woont.
Mijn vader en moeder waren Sies en Hinke 
Oenema-Visser. Mijn vader was een Slotenaar 
en mijn moeder kwam uit Ruigahuizen. Ik heb 
2 zussen en 5 broers. Ik had nog een jongere 
broer maar die hebben wij helaas op jonge 

leeftijd verloren. Wij woonden in het voor- en middendeel van de woning 
want dat had je toen in die tijd. Armoede troef want er was bijna niks. Ik 
liep in de bruikbare kleding van mijn oudere broers en zussen. Toch was 
het bij ons altijd gezellig en als zoete inval keken vrienden altijd televisie 
bij ons, die we toen wel al hadden.

Mijn vader werkte bij de gemeente en het was regelmatig met elkaar 
houtzagen als brandstof voor de kachel. De kleuterschooltijd bracht ik 
door in Sloten, in het gebouw waar nu de tandartspraktijk van 
dr. Hillenius gevestigd is. Ik zat daar op school bij, ik dacht, juffrouw 
Aleida, uit Sint Nicolaasga. Na de kleuterschool ging ik naar de openbare 
lagere school. Ik kan mij meester Bergsma nog het beste herinneren. 
Enkele namen die bij mij opkomen van klasgenoten in die tijd waren b.v. 
Hetty de Vreeze, Marten Dijkstra en Joop Melchers . Na schooltijd hielp ik 
mijn vader ook wel met zijn werkzaamheden.  
Toen de meeste mensen in Sloten nog geen normaal toilet hadden, werd 
er gebruik gemaakt van tonnetjes en die moest mijn vader als 
gemeentewerkman ophalen. Ik hielp hem daar wel eens bij en de 
tonnetjes brachten wij dan naar een boer in Tjerkgaast om ze daar in een 
speciale put leeg te gooien Je had er wel eens mensen bij die bij wijze 
van grap een trottoirtegel onderin het tonnetje hadden gelegd. Je kunt 
wel nagaan, hoe je eruit zag, als na het legen van de ton, de tegel 
erachteraan gleed en in de put belande.
Ook is mijn vader eens met de speciale driewieler, waarmee de tonnen 
werden opgehaald, uit de bocht gevlogen. De volle tonnen kwamen in de 
ingang van het café “De Stadsherberg” van Harm de Jong terecht, waar 
de tonnetjes zichzelf volautomatisch ledigden. Dan zijn van die dingen 
die je altijd bij zullen blijven.  

Toen ik na de lagere school naar de LTS ging, ben ik daar eigenlijk direct 
in de bouwtechniek terechtgekomen. In die tijd maakte ik mijn huiswerk 
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meestal bij Pietje “Puk” van Vught. Hij hielp mij vaak met dit huiswerk en 
vaak paste ik op zijn honden als ze enkele weken naar het buitenland 
gingen. Bij terugkomst kreeg ik vaak de meest mooie geschenken als 
dank voor het oppassen. Piet was een zeer idealistische man die zich 
altijd inzette voor het milleu, veiligheid en zich verzette tegen onrecht. 
Zo hebben wij eens met elkaar een Kabouteractie gehouden op een nacht 
in Sneek. Hier hebben wij toen een groot deel een van de grachten 
schoongemaakt. Hetzelfde deden wij ook wel op de meren. We hebben 
zelfs op een nacht eens een zebrapad zitten schilderen op de weg bij de 
nieuwe buurt. Piet wilde zich altijd ontfermen over mensen die het slecht 
hadden en dat is helaas uiteindelijk zijn ondergang geworden. De LTS 
heb ik echter niet afgemaakt want 2 maanden voor het einde was ik de 
school meer dan zat en ben ik gestopt. Mijn vader, die het hier natuurlijk 
niet mee eens was, is daarop naar Geeuwke IJkema gegaan en zei tegen 
hem: “Dy smoarge rotjonge moat wurk hawwe”, waarop Geeuwke zei: 
“No, hy kin wol komme”, en zo ben ik daar aan het werk gegaan. De 
eerste week verdiende ik 25 en de week daarop 50 gulden. Een opslag 
dus van maar liefst 100 %, iets wat mij daarna nooit meer gelukt is. De 
diensttijd hoefde ik niet te vervullen omdat ik onder de broederdienst 
viel. Mijn broers hebben dit dus voor mij geklaard. 
Het timmermansvak heb ik eigenlijk geleerd van Thewes Hoekstra, die 
uitvoerder bij IJkema was. 

Na IJkema heb ik 2 jaar gewerkt bij bouwbedrijf v/d Werf in Sint 
Nicolaasga en toen ik daarna nog 5 jaar gewerkt heb voor Jelle 
Schotanus uit Tjerkgaast, ben ik in 1990 voor mezelf begonnen als “Jan 
de klusjesman”. Destijds was ik een van de eersten die een dergelijk 
bedrijfje begon en dat bleek nog niet zo simpel te zijn. Ik had geen 
papieren en werd aan alle kanten gedreigd met boetes. Ook kreeg ik na 
de start nog een hernia, dus dat verliep allemaal erg moeizaam.  
Toen ik op een gegeven moment in gesprek raakte met Wolter v/h Meer 
in “De Mallemok”, vertelde hij mij dat hij gebruik zou gaan maken van de 
VUT-regeling. Ik zei daarop dat hij nu wel een nieuwe woning kon gaan 
bouwen. Die maandag daarop kwam Wolter bij mij aan de deur en vroeg 
of ik het meende. “Ja natuurlijk” zei ik, en zo ben ik samen met Wolter 
begonnen aan de bouw van mijn eerste project. Maar ja, al met al had ik 
zoals gezegd geen papieren en werd door diverse instanties nogal wat 
tegengewerkt. Ik moest dus gaan studeren. In de avonduren heb ik mijn 
aannemerspapieren behaald en zo kon ik dus verder.  
Momenteel heb ik 4 vaste mensen in dienst en soms nog 2 zogenaamde 
ZZP’ers. Inmiddels staat er naast de brandweerkazerne een supermooie 
werkplaats, waar wij zeer goed uit de voeten kunnen en ideaal 
bereikbaar zijn.  
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Jan Oenema, staat hier op de Lemsterpoort, als voorzitter van de
feestcommissie Sloten in 1987, te wachten op de komst van Sinterklaas.
Oeds van der Goot (rechts) kan zijn zenuwen nauwelijks de baas en steekt
daarom nog maar een peuk aan. 

Foto: Gerben Stegenga

Mijn vrienden van vroeger waren: Pieter Risselada, Jan Sikke Poortema 
en Evert van Dijk. Op een later tijdstip werd de vriendenkring uitgebreid 
met Pieter Roffel en Roelof Hogeterp. Vroeger hadden wij een clubhuis in 
de stal achter slagerij van Dijk. Het gebouw staat er nog steeds maar is 
geen stal meer natuurlijk. Kwajongensstreken hebben wij natuurlijk 
veelvuldig uitgehaald, waarvan de toen in opkomst zijnde klikocontainers 
er een was. Zeker als een van die vrienden Pieter Risselada is want bij 
het horen van die naam moeten bij veel mensen alle alarmbellen gaan 
rinkelen! Deze containers moesten in een bepaalde richting aan de straat 
worden gezet en wij vonden het toen wel grappig om op de avond voor 
het ophalen, vooral bij de wat hoger aangeschreven Slotenaren, de 
bakken andersom te zetten of bepaalde dingen in de container te gooien 
die er niet in mochten. De volgende dag hing er dan weer een rode kaart 
aan de desbetreffende container natuurlijk.

Toen ik een keer in het café was van Siep (Spider red.) in Balk, liep ik 
mijn vrouw Reino tegen het lijf. Ik was toen c.a. 17 jaar en had geen 
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cent. Later op de avond kreeg ik haar nieuwe brommer mee naar huis, 
waar de ouders het niet zo mee eens waren. Vanaf die tijd zijn wij bij 
elkaar gebleven. Op een gegeven moment hebben wij het huis in de 
Dubbelstraat gekocht van Folkert Verbeek, waar tot voor kort kapsalon 
“Laura” gevestigd was. Ik heb toen in 1 of 2 avonden een deel verbouwd 
tot winkel en etalage, waar Reino antiek en curiosa verkocht. Dingen, die 
wij op rommelmarkten kochten, knapte ik op en werden weer in de 
winkel verkocht. De verbouwing heb ik toen zonder aanvraag gedaan 
omdat ik anders kans had, dat e.e.a. niet mocht, dus dacht ik: “Nergens 
naar vragen”. Toen het klaar was, ben ik later naar de burgemeester 
gegaan. Daar heb ik een kaart met winkelsluitingstijden gevraagd en 
gekregen, omdat dat verplicht was, als winkel zijnde. Onze oudste 
dochter Anneke is hier geboren en ook Henderika zag hier het 
levenslicht. Sjoukje is onze jongste dochter.

Op een gegeven moment kwam de pastorie van de R.K.-kerk leeg te 
staan en werden er mensen gevraagd die hier eventueel zouden willen 
wonen. Reino stelde voor hier op in te schrijven. Ik zei: “Ben je gek; ik 
kan dan op zondag niet eens meer een zaag vijlen!” Toch had zij gezegd 
dat we wel belangstelling hadden. De kerkenraad zag Reino als kosteres 
en mij als onderhoudsman wel zitten en zo zijn wij toen dus uitgekozen. 
We huurden toen dus de pastorie maar hadden ons huis in de 
Dubbelstraat nog niet verkocht. Dat was financieel wel even een zware 
tijd.

Toen wij c.a. 8 jaar in de pastorie woonden, zei ik tegen Reino: “Ik wil de 
pastorie kopen en anders ga ik eruit.” Het was een oud rommeltje 
geworden in de loop der tijd en ik wilde een nieuwe badkamer maar 
alleen als het van mezelf was. De kerkenraad wilde het pand wel kwijt en 
omdat wij er al langere tijd woonden, hebben wij in goed overleg met de 
kerkenraad het pand gekocht. Met goede vrienden hebben wij e.e.a. toen 
op een “low budget”-manier verbouwd en was het dus van onszelf. 
Omdat in die tijd vrienden van ons hun woning hadden verkocht en 
tijdelijk woonruimte nodig waren, hebben wij aangeboden bij ons in te 
trekken. Op een simpele manier werd gescheiden woonruimte gecreëerd 
en zo nam e.e.a. een aanvang. Toen zij naderhand weer vertrokken 
waren, hebben hier nog meerdere mensen gewoond om uiteenlopende 
redenen. Het was nadien dat wij besloten om er een pension van te 
maken omdat de ruimte wel toereikend was.  
Met man en macht van vrienden en bekenden, werd de boel omgebouwd 
tot een pension met 7 kamers voor 15 personen en zo was het een feit 
geworden en kreeg het de naam “Stedswâl”. Het pension runnen wij in 
goede samenwerking met het pension van de fam de Graaf van “’t 
Brechje” Bij grote groepen gasten worden deze altijd zo goed mogelijk 
verdeeld onder ons tweeën.
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Jan Oenema, tijdens een feestje
gekiekt. Zo te zien ziet de tim-
merbaas het leven uiterst
zonnig tegemoet. 

Foto: archief Reino Oenema

Als hobby’s heb ik o.a. skiën maar ik 
heb een beetje vliegangst. Dat heb ik 
te danken aan een cadeau van 
vrienden. Omdat ik geslaagd was voor 
mijn aannemerspapieren, kreeg ik te 
horen van Jurjen Breimer dat ik op 
een gegeven moment om 5 uur ’s 
middags in mijn mooiste pak aan de 
weg moest gaan staan. Samen met 
hem werd ik door een auto opgehaald 
en reden wij richting Joure. Toen wij 
daar waren, reden wij een bord 
voorbij, waarop stond “Airport Joure”. 
Daar aangekomen kocht Jurjen een 
kaartje voor een rondvlucht die je 
daar toen kon boeken. Ik zei: “Eén 
kaartje, ga je niet mee dan?”. Hij zei: 
“Ben je gek, ik ga toch niet in een 
dergelijk ding met van die plastic 
vleugels?” Ik werd dus alleen in de 
passagiersstoel geplant en ging de 
lucht in. Omdat Jurjen vermoedelijk 
een klein onderonsje had gehad met 

de piloot, deed die daarop zijn uiterste best om in de lucht de meest 
vreemde capriolen uit te halen. Toen wij over Sloten vlogen, heb ik daar 
niets van gezien, omdat ik de ogen stijf dicht heb gehouden. Het enige 
wat ik toen heb gezien, waren de vleugels van het toestel, die op een 
dusdanige manier heen en weer zwiepten, dat ik dacht dat ze elk 
moment af zouden breken. Vanaf dat moment heb ik dus vliegangst. Van 
je vrienden moet je het maar hebben! Hoogtevrees heb ik echter niet, 
ondanks het feit dat ik eens van grote hoogte gevallen ben en met 
ernstige verwondingen in het ziekenhuis belandde. Het leek toen allemaal 
niet zo rooskleuring maar gelukkig is het goedgekomen. Ik ben na dit 
alles wel voorzichtiger geworden.  

 Ook mijn lidmaatschap, van inmiddels meer dan 25 jaar, als 
brandweerman kun je als hobby beschouwen. Evenementen organiseren 
met de feestcommissie doe ik ook erg graag. 
Zo moesten wij eens voor de bejaardenavond een cabaretoptreden 
verzorgen met Akke Radsma. Vlak voor het begin van de avond vroeg 
Akke aan mij waar de piano was. Ik zei dat daar nooit om gevraagd was. 
“Jazeker”, zei Akke, “We moatte in piano hawwe!” 
Ja, waar moest ik een piano weghalen. Mijn gedachten gingen uit naar 
Henk Rutgers van de Taveerne. Ik vroeg hem of wij de piano mochten 
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lenen en Henk vond het goed. Hij zei dat de piano wel weer gestemd 
moest worden na vervoer. Maar nadat wij een kar geregeld hadden en de 
piano in de inmiddels volgelopen zaal geplaatst hadden, hebben wij daar 
niet meer zo precies naar gekeken.
Veel dingen organiseren wij met de feestcommissie en als je zoveel met 
elkaar regelt, komt het wel eens voor, dat je daar kritiek op krijgt. Je 
kunt het natuurlijk niet iedereen naar de zin maken en die kritiek vind ik 
wel eens jammer, maar over het algemeen gaat het eigenlijk altijd goed. 
We hebben, ondanks enkele tegenslagen, een leuke ploeg en altijd veel 
plezier.
Gelukkig heb ik bij de brandweer nog nooit ernstige persoonlijke 
ongelukken meegemaakt maar in mijn privétijd reed ik eens langs de 
loswal “Haverkamp”. Hier stonden een stuk of tien mensen op de wal te 
kijken. Terwijl mijn bus nog doorrolde bedacht ik mij geen moment en 
sprong het kanaal in. Er bleek een 17-jarig geestelijk gehandicapt meisje 
in het water te liggen. Omdat ze mij in paniek onder water dreigde te 
trekken, heb ik haar een draai om de oren moeten verkopen en 
zodoende kreeg ik haar toch op de kant. Mijn pieper, portemonnee e.d. 
was ik inmiddels in het water kwijtgeraakt. Eenmaal op de wal beland, 
heb ik enige tijd staan huilen maar was erg blij dat we het beiden hadden 
overleefd.

Sinds 1,5 jaar zijn wij de trotse grootouders van een kleindochter. Zij is 
de dochter van Anneke en haar man. Regelmatig zijn wij bij haar te 
vinden en dat is werkelijk geweldig.  
Dit is natuurlijk lang niet alles wat ik heb meegemaakt. Ik heb een keus 
moeten maken want als ik alles op had willen sommen, dan werd het 
boekje een keer zo dik. Hopelijk maak ik op een gezonde manier nog 
veel meer mooie dingen mee met mijn familie en vrienden. Ik hoop dat u 
mijn verhaal mooi vond en wij zullen elkaar vast nog vaak tegenkomen 
in onze mooie stad Sloten.

Pieter Albada 

WIJZIGING  OPHAALDAG  CONTAINERS

De containerroute van dinsdag 26 december komt, vanwege de 
Kerstdagen, te vervallen. De route wordt nu gereden op zaterdag 
30 december. De afvalkalaender geeft dit niet duidelijk aan, maar de 
containers worden dus geleegd op 30 december.  
Vanaf 07.00 uur de container aan de weg zetten s.v.p. 

Reinigsdienst gem. Gaasterlân-Sleat 
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Vergadering IJswegencentrale Sloten

Op vrijdag 19 januari 2007 houdt de IJswegen-
centrale 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 wenst 
Plaatselijk Belang 
Sloten en de re-
daktie van “De 
Stadsomroeper”
u prettige kerst-
dagen en een 

uitermate gezond en niet minder voorspoedig jaar 
2007 toe.
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  GEBOREN  IN  2006

Geboren: 
Harmen

Datum: 
17 januari

Ouders:
Sietske de Graaf en Jan de 

Vries, Heerenwal 66. 

Geboren: 
Marcus Arend

Datum: 
20 januari

Ouders:
Jelly Breimer en Ludwig de Vries, 

B.H. Mulierstraat 47. 
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Geboren: 
Hester Tine

Datum: 
12 februari

Ouders:
Tineke en Jacob de Vries,

Dubbelstraat 208. 

Geboren: 
Wesly Brian Jan

Datum: 
22 februari

Ouders:
Meintje Jantje Jantina Etten

en Ian David John Hopkins,

B.H. Mulierstraat 14. 

Geboren: 
Ellen  

Datum: 
19 april

Ouders:
Geeske Bos en Otto de Vries, 

M.v.Coehoornstraat 27. 
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Geboren: 
Willem Pieter  

Datum: 
12 mei

Ouders:
Sasi Sheila Arina Sandra Toha en 

Klaas Fokke van der Spoel, 

M.v.Coehoornstraat 2. 

Geboren: 
Durk Jacob

Datum: 
24 mei

Ouders:
Anja de Vries en Lolle Poepjes,  

B.H. Mulierstraat 13. 

Geboren: 
Sydo  

Datum: 
3 september  

Ouders:
Ali Meester en Richard Breimer,  

M.v.Coehoornstraat 38. 
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Geboren: 
Jurjen

Datum: 
17 oktober

Ouders:
Jeltsje Breimer en Franke 

Bangma, Wijckelerweg 181. 

Geboren:

Frederieke Annelie Maaike  

Datum:

9 november 

Ouders:

Hester Vonk en Hans Tadema,  

It Far 36. 

           

STIMULERINGSBIJDRAGE  VOOR  REALISATIE
HISTORISCHE  MEERWAARDE  VAN  SLOTEN

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Sloten heeft voor de aanvragers van 
een stimuleringsbijdrage de hieronder volgende richtlijn geformuleerd. Het doel 
van de stimuleringsbijdrage is het realiseren van historische meerwaarde 
van de bebouwing en de omgeving waarin deze zich bevind in het oude 
stadsdeel van Sloten. 

Wie komt er in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage? In principe 
iedereen die zijn of haar onroerend goed door bouwkundige ingrepen 
meer historische waarde toekent. 
Dit kan zijn het vervangen van kunststof dakgoten door houten goten 
met zinken bekleding en gootklossen. Het vervangen van kunststof 
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hemelwaterafvoeren aan gevels door zinken exemplaren. Het vervangen 
van voordeuren door exemplaren die beter in het oude stadsbeeld 
passen. Het opnieuw aanbrengen van raamluiken aan de voorgevel. Het 
vervangen van ontsierende houten bouwmarkt schuttingen en hekwerken 
door exemplaren die passen binnen het monumentale stadsbeeld. 
Restauratie van monumentale stoepen, voordeuren, etc. etc.. 
De regeling is in principe niet van toepassing voor complete 
nieuwbouwplannen en voor eigendommen van overheidsinstellingen. 

Het beoordelen van de verzoeken voor een financiële bijdrage en het 
toekennen van een mogelijke bijdrage zal geschieden door een tweetal 
leden uit het bestuur van de Stichting Vrienden van Sloten.

Voor de aanvraag van een stimuleringsbijdrage gelden de volgende 
regels

Aanvragen dienen schriftelijk ingediend te worden bij de heer P. Krol, 
Dubbelstraat 191  8556 XG  Sloten. 
Aanvragen worden alleen behandeld op basis van vooraf ingediende 
plannen, dus projecten die al zijn gestart of die uit het verleden 
stammen, worden niet behandeld. 
Plannen dienen te voldoen aan de thans geldende welstand criteria. 
voor zover van toepassing, een afschrift van de verleende 
bouwvergunning.
Aanvraag dient te zijn voorzien van: 

een volledige omschrijving van het project, waarvoor de bijdrage 
wordt aangevraagd 
relevante documentatie van het project, zoals verslagen, 
rapporten, tekeningen en foto’s 
een gespecificeerde begroting van de kosten van het project. 

Toekenning van een voorlopige bijdrage zal geschieden op basis van 
de ingediende aanvraag met de daarbij behorende bijlagen. 
Definitieve toekenning van de bijdrage geschiedt nadat u het project 
gereed heeft gemeld en het door ons is geïnspecteerd. Tevens dient 
men een afschrift van betaalde rekeningen te overleggen. In 
sommige gevallen kan men om een kopie van betaalbewijzen vragen 
met hierop de betaalde nota’s. Na deze formaliteiten zal de bijdrage 
worden overgemaakt. 
Alleen complete aanvragen, voorzien van de vereiste bijlagen, worden 
in behandeling genomen. 
Het al dan niet honoreren van een aanvraag is een besluit waartegen 
geen beroep mogelijk is. 

Mocht het u, na het lezen van deze informatie, nog niet helemaal 
duidelijk zijn, of heeft u hulp nodig bij het indienen van een aanvraag; 
schroom dan niet en neem contact met ons op, wij zijn u graag van 
dienst.

Stichting Vrienden van Sloten 
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WAT  VERSTAAT  MEN  ONDER 
"SLOTEN  DE  IDEALE  STAD"?

Soms een museum waar de mensen zich als poppen moeten gedragen, met 
fluisterende stemmen, mooie huisjes en geveltjes, eendjes die rustig in het 
water zwemmen? Nou sorry hoor, alles prachtig, maar hier wonen ook nog 
jonge en oudere mensen die zich wel graag willen vermaken in "Sloten de 
ideale stad". En als er dan een paar keer per jaar muziek is op straat, mag je 
toch niet klagen? Daarvan springen mij de tranen in de ogen. 
En hoe kun je zo de mensen aanvallen, die zo hun best doen om wat 
gezelligheid in Sloten te creëren? Van mij krijgen die organisaties een tien 
met een griffel maar dan wel gemeend. 
Als je totale rust wilt, woon je toch in de verkeerde ideale stad, lijkt mij, 
en die stad is ook ver te zoeken. 
Dit moest even van mijn hart. 

Jannie Haringsma-Melchers 

JIERWIKSELING

De lêste dagen fan it âlde jier 
gean fakentiden yn weromsjen hinne 
nei wat er wynlik barde út en troch 
en ek nei minsken dy't der net mear binne. 

Sels makken wy miskien ek wol in plan
want och it kin hast altyd oars of better,
mar dan bart der somtiids wat ûnferwachts 
en falt it grutste part derfan yn 't wetter. 

Miskien is 't fjoerwurk yn 'e âldjiersnacht
foar partij om frustraasjes fuort te sjitten
of by de byldbuis en wat sterke drank
de eigen missers tydlik te ferjitten. 

Ien wierheid bliuwt ek dit jier geef oerein 
en dêrmei slút ik, neist myn bêste winsken:
Wy bliuw' yn djipste wezen sûnder mear 
Yn dwaan en litten mar gewoane minsken. 

                                      Jan Folmer 
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