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De haan van Wikel kraaide victorie in de grachten van Sloten. 

Pijnlijker kon het bevrijdingsdag niet. 

Foto: Pieter Albada

EEN  ZWARTE  DAG …

Zaterdag 5 mei, bevrijdingsdag, had een prachtige dag voor Sloten 
moeten worden. Het weer was prima, de vlaggen hingen feestelijk aan de 
historische panden en de stedelijke feestcommissie had 's middags om 
14.00 uur een spectaculaire survival vanuit het centrum van Sloten in de 
planning. Ook waren hiervoor onze buren uit Tjerkgaast en Wijckel 
uitgenodigd. Het zou, volgens het programma, dat in Sloten deur aan 
deur werd bezorgd, een ware titanenstrijd worden. 
Je nodigt je buren zeker niet uit als je weet dat ze sterker dan de 
stedelingen zijn. Dat zou toch oliedom zijn? 
Vooral niet omdat Plaatselijk Belang de laatste tijd nogal hoog van de 
toren had geblazen met de mededeling, dat het gemeentelijk een switch 
wil maken naar Skarsterlân-Sleat. Dat was natuurlijk olie op het vuur van 
de deelnemers uit Wijckel. Zij maakten gehakt van de hooghartigheid 
van de Sleattemers en zegevierden op deze gedenkwaardige 
bevrijdingsdag over alle Sleattemer ploegen en toekomstig 
gemeentegenoot Tjerkgaast. 
Zelden zullen de Sleattemers zich zo beroerd hebben gevoeld als op deze 
dag na dat pak “op de sodemieter” van de Wijckelers. En dat binnen de 

eigen stadswallen. 

Waar zijn de tijden 
gebleven dat de 
Sleattemers de 
Wijckelers een pak 
op de falie gaven en 
ze verdreven uit 
Hepkema’s bosjes? 
Dat waren nog eens 
tijden met super-
vechtersbazen als 
Thomas Oenema, 
Klaas Tromp, Dicky 
Alting en Andries de 
Jong in de gelederen. 
Van de Wijckelers 
werd geen spaan 
heel gelaten. De 
nazaten van Menno 
van Coehoorn 

werden tot moes vermalen. 

Met wat voor watjes heeft Sloten momenteel te doen? Herdenken wij de 
overwinning in 1588 op de Spanjaarden (en Tjerkgaasters) de laatste 
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Burgemeester Aalbers speldt mevrouw 
Van der Wielen de versierselen op die 
horen bij de Orde van Oranje Nassau. 

Foto: Website gem. Gaasterlân-Sleat

jaren steeds vaker omdat we slechts tot slapjanussen zijn verworden? Je 
begint het zowaar te denken. 

Het wordt tijd dat er weer kerels van formaat in het stadje rondstappen. 
Robuuste knapen die in de strijd voorop gaan en die zich overal naartoe 
mogen laten leiden, behalve naar de slachtbank. Ferme knapen die het 
stedeke Sloten weer gezag en aanzien geven 

's Avonds was de prijsuitreiking in Taveerne ’t Bolwerk met aansluitend 
daar live muziek van Johan Keus & Ernst Langhout. Deze musici zullen 
ongetwijfeld de vertaalde Bob Dylanhit “De tiden feroarje” (‘the times 
they are a-changin') ten gehore hebben gebracht. 
Bij die pijnlijke song moeten de Sleattemers het etablissement wel haast 
sluipend hebben verlaten, daarbij de Wijckelers euforisch achterlatend. 

G. St. 

KONINKLIJKE  ONDERSCHEIDING  VOOR
HIELKJE  TRIJNTJE  VAN  DER  WIELEN

Vrijdag 27 april om 09.00 uur heeft 
waarnemend burgemeester Aalbers 
mevrouw Hielkje Trijntje (Hieke) 
van der Wielen, oud-inwoonster van 
onze stad, mogen decoreren en 
benoemen tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Decoranda Van der Wielen was 
vanaf 1985 actief als lid van het 
Concilair Proces in Balk, ze was 
bestuurslid van de hervormde 
vrouwengroep in Friesland, tweede 
voorzitter van de PCOB en vanaf 
1998 voorzitter afdeling Balk (320 
leden), lid van de recreatie-
commissie van de PCOB in Balk, 
vrijwilligster bij de stichting 
CubaCare en helpt daar bij het 

inzamelen van goederen voor weeskinderen in Cuba. Ook was zij in het 
verleden voorzitter van de Protestante meisjesvereniging van de ring 
Sloten. Gezien deze maatschappelijke inzet werd zij benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
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HJIR  EN  HJOED

Berne:     
 Sleat:   29 maart   Johannes Rudolf,  
          sf Adelina Postma en Hans Lolkema
       3 april    Lieke,  
          df Dirkje Mous en Harry Alting 
     17 april    Anna Catharina, df Bertina Homma  
          en Johan Peter Luimstra 

 om utens:
     27 april    Sven, sf Johanna de Boer en  
          Remko Hornman 
     11 maaie   Sil, sf Ellen Leentjes en 
          Evert van der Meer 
Stoarn:

 om utens:  25 maart   Jan Wiebe Rekers, Talma Hiem,  
          Balk, 94 jier. 

    29 maart   Pieter Thibaudier, Snits, 83 jier. 
    12 april    Siebe Kouwenhoven, Balk, 71 jier. 
    18 april    Ids van der Tempel, Lemmer,  

          70 jier. 
     20 april    Janna Afke Jautze-Poelman, (berne
          yn Sleat 5-6-1945), Lelystêd, 61 jier. 
       2 maaie   Gretha Clara Rijpkema-Effing, 
          Wikel, 81 jr. 
       7 maaie   Pyteke Cramer-Folmer, (berne
          yn Sleat 2-10-1925) Bilthoven, 81 jr. 
     24 maaie   Hein Andries Baart, Makkum, 57 jr. 
      
Nij ynkommen: Hendrika Dijkman en 
     Mario Goos    Spanjaardsdijk 16 

Ôfreizge:   André Haagsma  nei ??? 
     Fam. B. P. Haarsma nei Wikel 
     Ydwine Been   nei Easterlittens 
     Leonie Hartman  nei ??? 

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 of troch 
bygelyks in bertekaartsje te stjoeren. 
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ACTIVITEITENCOMMISSIE SLOTEN

Vol enthousiasme en met veel leuke ideeën is het jongerenwerk met 
twee vrijwilligsters bezig gegaan met het opzetten van activiteiten voor 
jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. 
De activiteiten zijn uitgevoerd in Sociaal Cultureel Centrum “De Poarte”. 
Het bestuur van “De Poarte” heeft aangegeven het belangrijk te vinden 
dat er een plek is voor de jongeren waar ze activiteiten kunnen doen. 
Iedere tweede vrijdag van de maand is “De Poarte” beschikbaar voor de 
tieners/jongeren. Helaas is gebleken dat de opkomst van de jongeren om 
aan de activiteiten mee te doen teleurstellend te noemen is.  

Er was een aantal bijeenkomsten gepland, waarin jongeren via een lijst 
met allerlei activiteiten aan konden geven wat zij leuk vonden om te 
doen. De lijst was een hulpmiddel om nog meer ideeën van de jongeren 
zelf boven tafel te krijgen. Jongeren zijn betrokken en gevraagd zoveel 
mogelijk actief mee te doen bij het organiseren van de activiteiten. Dat is 
gebeurd door jongeren activiteiten mee te laten organiseren. Dat gaat 
van affiches maken, affiches verspreiden, tot materiaal regelen dat nodig 
is voor de activiteit enz. Na een goed begin bij de eerste activiteit, liep 
het aantal deelnemende tieners/jongeren helaas terug. Dit heeft er mede 
voor gezorgd dat de motivatie van de vrijwilligers, die zich vol overgave 
inzetten, terugliep. Na een drietal activiteiten, waarbij maximaal 5 
jongeren aanwezig waren, is in goed overleg met de vrijwilligers en het 
jongerenwerk besloten om tijdelijk te stoppen met het organiseren van 
activiteiten. 

Het jongerenwerk is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met 
het opzetten van activiteiten voor en met tieners/jongeren maar dan niet 
meer maandelijks maar bijvoorbeeld bij het organiseren van 
zomeractiviteiten, een viswedstrijd, een zeskamp, beachvolleybal enz. Er 
wordt een beschikbaarheid gevraagd van 4 uren in de maand voor de 
voorbereiding, uitvoering en eventueel evaluatie van activiteiten. 

Belangrijk is dat de tieners/jongeren zelf aangeven wat ze leuk vinden 
om te organiseren en waar ze aan deel willen nemen.  
Dus, heb jij een leuk idee voor in de zomervakantie, meld dit dan aan het 
jongerenwerk, tel 06-15016845 of via mail: 
s.ordelman@timpaanwelzijn.nl

Na de zomer zal in overleg met de vrijwilligers en tieners/jongeren 
bekeken worden of er in het najaar iedere maand (tweede vrijdag van de 
maand) activiteiten opgezet kunnen worden.
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SCHUTTERS  GEZOCHT

Geachte burgers van Sleat
en omstreken, 

Wij zijn op zoek naar personen die 
serieus zijn en verantwoordelijk-
heidsgevoel kennen. 
Wij zoeken dus schutters bij de 
stadsschutterij om ons gezellige team 
te komen versterken. 
Meld je aan bij één van onderstaande 
bestuursleden:

Klaas Koopmans 06 – 10448260 
Kirsten   0514 – 531083 
Pieter Swart  06 – 14132781 
Ineke Visser  0514 – 531795 

COLLECTE  SIMAVI

Simavi collecteerde van 18 tot en met 24 maart. Tijdens de collecte 
gingen 11.000 mensen in heel Nederland langs de deuren voor een 
bijdrage aan een gezonde toekomst in Azie en Afrika. De totale 
opbrengst van de collecte van 2007 in Sloten bedroeg Euro 322,--. 
De bijdragen waren bedoeld voor projecten om kindersterfte door diarree 
te voorkomen. In onze wereld sterft elke 15 seconden een kind aan 
uitdroging door diarree. Vaak zijn deze kinderen ziek geworden van 
vervuild water en slechte hygiëne. Simavi zorgt voor veilig drinkwater, 
sanitaire voorzieningen, geeft voorlichting en pakt zo het probleem bij de 
wortel aan. Bijvoorbeeld in Malawi. 
Simavi strijdt tegen de hoge moeder- en kindersterfte in 
ontwikkelingslanden. Simavi vindt dat kinderen gezond moeten kunnen 
opgroeien. Als zij voldoende kennis opbouwen over gezondheid, kunnen 
ze later zorgen voor hun eigen gezin. Daarom krijgen zij binnen de 
projecten van Simavi de extra aandacht die zij verdienen. 

Collectanten en gevers worden hierbij van harte bedankt. 
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WEBSITE:  JONGINGAASTERLÂN-SLEAT

Beste jongere, 

Zoals je wellicht weet (via posters, flyers),  is Jong in Zuidwest Friesland 
sinds enige tijd actief in 8 gemeentes; ook in Gaasterlân–Sleat. Op deze 
site vind je informatie en nieuws over activiteiten bij jou in de buurt en 
een agenda met de hotste activiteiten.  

Vanaf 2007 is er een jongerenredactiegroep actief die de website Jong in 
Gaasterlân-Sleat vult met informatie voor, door en over jongeren uit de 
gemeente.

Heb jij of hebben jullie iets te melden?
Ga je binnenkort een feest of andere activiteiten organiseren, geef het 
door aan het webteam, en het komt op de agenda van Jong in 
Gaasterlân-Sleat.
Foto’s en filmpjes zijn ook van harte welkom! 
Vind jij het leuk om een interview te geven; heb jij een mening over een 
bepaald onderwerp: uitgaan, vrijetijd, trends, caravanbeleid of noem 
maar op; alles wat met jongeren te maken heeft, of ter promotie van een 
activiteit is, stuur er een mail over naar: 

joningaasterlan-sleat@live.nl

Stuur je leukste foto in en win een iPOD! 
Zie flyer!!! 

Sieds Boonstra 
Tim Muizelaar
Lianne Tuinier  
Jasmine Hassing 
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SLEATTEMER  NIJS  EN  NIJS  OM  UTENS

Koster griffier in Gaasterlân-Sleat 
Reinoud Koster uit Kollum wordt de nieuwe raadsgriffier in Gaasterlân-
Sleat. Koster (51) is lid van de ChristenUnie en gaat zijn nieuwe baan, 
waarvoor hij 24 uur per week in touw zal zijn, combineren met het 
wethouderschap in Kollumerland. Met zijn benoeming heeft Gaasterlân-
Sleat eindelijk een opvolger voor Eduard Gaarlandt, die vorig jaar 
plotseling vertrok. Koster zegt zijn baan bij de rijksrecherche in Zwolle 
op.

Waternamen nu in het Fries 
Nagenoeg alle meren, kanalen en overige waterwegen in Friesland 
hebben kortgeleden hun Friese naam teruggekregen. Vrijwel alle ge-
meenten hebben, op verzoek van de provincie, gekozen voor deze 
naamsverandering. Het Bildt en Oost- en Weststellingwerf gebruiken 
naast het Fries hun streektaal. 
De Friese namen worden niet meteen overal gebruikt. De topografische 
dienst van Rijkswaterstaat en de ANWB passen hun waterkaarten en 
borden de komende jaren aan. Ook de gemeenten vervangen de bebor-
ding met de waternamen geleidelijk volgens het onderhoudsschema. 
Voor de beroepsvaart worden de namen van alle wateren die het Prinses 
Margrietkanaal kruisen drie jaar lang in het Fries én het Nederlands op de 
kaarten gezet. Daarna wordt de naam definitief Fries. Vaarten en kanalen 
die in andere provincies doorlopen, veranderen op de kaart bij de grens 
in de Nederlandse naam. 
De Friese waternamen worden al voor veel waterwegen gebruikt. De 
verdere invoering ervan betekent een herstel van de historische situatie. 
De provincie vindt dat het uniform vaststellen van alle namen de een-
duidigheid in de officiële benaming en spelling bevordert. 

Hans Lolkema sterkste man van het noorden 
Hans Lolkema uit Sloten heeft zich bij de strijd om de Sterkste Man van 
Noord-Nederland begin april oppermachtig getoond. In Dokkum won 
Lolkema alle vijf onderdelen in een deelnemersveld van twintig. Arno 
Louwsma uit Bolsward, nog maar een jaar actief, werd verrassend 
tweede. Met de derde plaats onderstreepte Sjoerd van der Veen uit 
Zwagerbosch de Friese alleenheerschappij.

Twijfels over nut eilandje Slotermeer 
De gemeente Gaasterlân-Sleat reageert vooralsnog niet erg enthousiast 
op de aanleg van een eilandje in het Slotermeer in de buurt van Balk. De 
raad betwijfelt of het eilandje iets wezenlijks toevoegt aan de waarde van 
het meer. Ook verschillende natuurorganisaties hebben hun zorgen al 
uitgesproken over de aanleg. Bovendien is er een bestem-
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mingsplanwijziging nodig en moet elders landbouwgrond worden 
gecompenseerd. De plannenmakers willen hiervoor zo'n 5 hectare aan de 
zuidkant van het meer gebruiken. 
Het plan maakt deel uit van het Friese Merenproject. In het meer komen 
drie vaargeulen die de plaatsen Balk, Sloten en Woudsend met elkaar 
verbinden. Daarvoor werd de afgelopen tijd druk gebaggerd, zodat een 
vaardiepte van 2.20 meter ontstaat. Binnen de driehoek moet ook 
worden gebaggerd om ook hier watersporters ruimte te geven. Verder 
wordt een speciale snelvaarstrook aangelegd. 
Uiteindelijk moeten alle voorzieningen in en rond het meer en de 
aanliggende plaatsen zorgen voor een toestroom van waterrecreanten. 
Het meer ligt nu aan het voeteneind van het Friese Merengebied en profi-
teert onvoldoende van de inkomsten uit de watersport. 

Drink- en blowgedrag vmbo'ers Gaasterlân-Sleat zorgelijk 
Nergens in Friesland drinken en blowen derdejaars vmbo'ers er zo lustig 
op los als in de gemeente Gaasterlân-Sleat. Van alle vijftienjarigen op dat 
schooltype drinkt 81 procent meer dan twintig glazen alcohol per week. 
Van hen gebruikt 78 procent wel eens wiet, zo komt naar voren uit het 
GGD-rapport ‘Zorg voor Jeugd'. 
De provinciale meting leerde dat van alle Friese jongeren van die leeftijd 
een kwart per week meer dan twintig glazen alcohol achterover slaat, 
terwijl 18 procent aangaf wiet te roken. 
“We schrokken van de Friese cijfers, maar die van Gaasterlân-Sleat zijn 
nog' zorgelijker. Die springen er echt uit", aldus Erna Jellesma, 
clusterhoofd jeugdgezondheidszorg bij de GGD. De instantie heeft de ge-
meente er inmiddels op gewezen iets aan preventie te gaan doen. “Richt 
je op de jongeren, maar zeker ook op hun ouders." 

Gaasterlân-Sleat laatste met sociaal team 
Als laatste gemeente van Friesland komt Gaasterlân-Sleat met de 
vorming van een sociaal team. De gemeente doet dat samen met 
Nijefurd, de een na laatste van de 31. In een sociaal team zijn mensen 
vertegenwoordigd van onder meer de corporaties, de politie, 
maatschappelijk werk, de sociale dienst en de GGZ. Het team komt een 
paar keer per jaar bijeen. Doel is het vroegtijdig opsporen en helpen van 
mensen met problemen.  

Sloten kent geen twijfel over gemeenteruil 
Stemmen was niet eens nodig. Unaniem gingen de handen onlangs bij de 
ledenvergadering van Plaatselijk Belang Sloten de lucht in. De inwoners 
juichen het toe dat de stad de voor- en nadelen onderzoekt van een 
overstap naar Skarsterlân. Alles beter dan onderdeel zijn van het 
armlastige Gaasterlân-Sleat, zo was de algemene indruk. 
Het agendapunt duurde slechts 35 minuten. Tegenstemmers waren er 
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niet. Skarsterlân heeft al aangeboden informeel te adviseren over de 
procedure. Eind dit jaar zal Sloten een extra ledenvergadering uit-
schrijven waarna mogelijk een referendum volgt. 
De stad wil er op tijd bij zijn, beklemtoonde het bestuur. Er is immers 
een hoop in beweging in de Zuidwesthoek. Plaatselijk Belang refereerde 
aan de fusie tussen Nijefurd, Littenseradiel, Sneek en Gaasterlân-Sleat 
die in 2010 of uiterlijk 2012 zijn beslag zal krijgen. „Het is kiezen voor 
die nieuwe fusiegemeente van 90.000 inwoners, of voor Skarsterlân." 
De laatste ontkomt ook niet aan een herindeling, vernam Plaatselijk 
Belang tijdens haar rondgang. Zij meldde dat Skarsterlân over drie of 
vier jaar zal samengaan met Lemsterland. Zo ontstaat een gemeente 
met 40.000 inwoners. 
Volgens burgemeester Bert Kuiper van Skarsterlân lijkt een samengaan 
met Lemsterland het meest logisch al is hij voorzichtig zich over een 
tijdsbeeld uit te spreken. 
Sloten hoopt onder meer voordelen te behalen door het feit dat het 
straks het enige stadje is van Skarsterlân. Verder roemden de 
stedelingen het kleine kernenbeleid van de buurgemeente, de goede 
staat van onderhoud van de openbare ruimte en de puike financiën. 
Kwestie van het varen van een eigen koers, wist voorzitter René Kuijl. In 
Skarsterlân wordt er gebouwd in de dorpen en geld verdiend aan een 
bedrijventerrein op de grens met Heerenveen. Dat scheelt. 
Burgemeester Kuiper sprak na afloop van een “interessante" materie. 
Voor het overige houdt hij zich op de vlakte. “Als deze plannen van 
onderop komen, kan het heel snel. Als Sloten ja zegt en Gaasterlân-Sleat 
stemt er mee in, dan kan er een traject worden ingezet." 

Sloten is in ieder geval welkom bij Skarsterlân. De gemeenteraad van 
Skarsterlân ziet best aardige voordelen bij een overstap van Sloten naar 
haar gemeente. Wat te denken van de Elfstedentocht die, mocht het er 
ooit nog van komen, door het dan kersverse Skarsterlânse stadje komt. 
Alle politieke partijen in de raad gaven onlangs aan de overgang wel te 
zien zitten. Wel vindt de raad dat het initiatief echt van Sloten dient te 
komen. Skarsterlân moet niet actief gaan werven en ook moet er, samen 
met de provincie, naar de financiële gevolgen gekeken worden. Oh ja, en 
dat kanon van Sloten moet misschien net even wat anders worden ge-
richt, vond fractievoorzitter Rein de Jong van de ChristenUnie. Niet meer 
op Skarsterlân dus. 

Hoogleraar staatsrecht Alfons Dölle leert in ieder geval één ding uit zijn 
boeken: het is uitgesloten dat Plaatselijk Belang, of zelfs alle inwoners 
van Sloten, geheel zelfstandig kunnen besluiten om uit de gemeente 
Gaasterlân-Sleat te treden. De gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat moet 
met zoiets instemmen. En als de raad zich niet over het onderwerp wil 
buigen, houdt het meteen op. 
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Mocht Gaasterlân-Sleat het idee overnemen, dan is nog een fiat nodig 
van de raad van Skarsterlân. Burgemeester Kuiper van die gemeente wil 
best over een grenscorrectie praten.
Bij een akkoord van beide gemeenteraden zou de provincie zo'n 
grenscorrectie definitief kunnen regelen. Het wetboek staat dit toe, mits 
er sprake is van een geringe verandering.
Dölle noemt de wens van Sloten opmerkelijk. “Het komt niet vaak voor 
dat inwoners zelf het initiatief nemen voor een grenscorrectie. In de 
Verenigde Staten gebeurt dit wel geregeld. Daar is het mogelijk om zelf 
een gemeente op te richten. Vaak wordt het initiatief genomen door 
welvarende blanken, woonachtig in buitenwijken, die niets meer te 
maken willen hebben met de bewoners en de problemen in de 
binnenstad."

Nij Sjongspul Verbeek/Van der Meer 
Folkert Verbeek út Sleat en Hindrik van der Meer út Goaiïngea hawwe in 
sjongspul fan it Joadske bibelferhaal Jona makke. Foar de ferbinende tek-
sten soarge Jeltsje Gerbrandy ek út Sleat, dy't al earder gearwurke mei 
de beide mannen, en foar in kleurige meunstereftige fisk as dekorstik 
soarge Gerrit Terpstra út Heech. 
It duo Verbeek-Van der Meer makke al earder de musical "Poche en 
Blaze", dy't yn 1998 troch de fanfare "Wilhelmina" út Easterein útfierd 
waard by harren 100-jierrich jubileum. It trio Verbeek – Gerbrandy - Van 
der Meer makke yn 2002 de musical Ruth dy't troch de tsjerken fan'e 
Legeaën 5 kear útfierd waard en dérnei noch yn de Ljouwerter Harmonie 
en yn de Drachtster Lawei . 
Jona is in tige lichtfuottich en humoristysk, mar ek oangripend sjongspul 
wurden. Yn 21 lieten wurdt op in geastige wize it bekende ferhaal fan 
Jona ferteld. Bysûnder is, dat de frou fan Jona, dy't yn it Bibelske ferhaal 
net foarkomt, hjir wol presint is. 

Stacaravanbezitters verhuisden naar andere kant Sloten 
In april zijn 38 stacaravans en chalets van De Lemsterpoort verhuisd 
naar De Jerden. 
De afstand was dan niet groot, toch was het een hele operatie om de 
stacaravans en chalets te verhuizen. De eigenaren hadden hier geen 
moeite mee omdat ze blij waren toch een stekje in Sloten te kunnen 
behouden
Zo’n twee jaar geleden kregen de recreanten, afkomstig uit het midden, 
oosten en zuiden van het land en Duitsland, de boodschap van de nieuwe 
eigenaar van De Lemsterpoort dat ze moesten vertrekken. Dat was geen 
prettige mededeling omdat een aantal eigenaren hier al flink wat jaren 
verblijft. 
Gelukkig konden Gerard en Yvonne Seinstra, nog maar kort de eigenaren 
van camping De Jerden, met de bereidwillige medewerking van de 
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gemeente Gaasterlân-Sleat, een alternatief bieden. De fam. Seinstra had 
met het oog op een eventuele uitbreiding al eerder 10 hectare land-
bouwgrond aangekocht. Een deel daarvan is bestemd voor het 
caravanparkje. Naast ‘oude’ gasten toonden elf nieuwelingen interesse 
voor een plek. Van de nieuwkomers wordt verwacht dat zij een nieuw 
mobiel vakantiehuis plaatsen. Verder is afgesproken dat wanneer een lid 
van de oude kern verdwijnt, dat deze plek dan wordt worden opgevuld 
door een nieuwe gegadigde. Op die manier wil de bewonersvereniging de 
kwaliteit van het park hoog houden. 
De caravans en chalets werden op diepladers geplaatst en overgebracht 
naar hun nieuwe stek.
De eerste tuinhuisjes zijn al geplaatst maar verder is het terrein nog 
kaal, maar dat is tijdelijk. De gemeente verlangt bijvoorbeeld dat er een 
groensingel wordt aangelegd. 

Derde nationale roeititel voor Sjoerd Hamburger 
De uit Oldeberkoop afkomstige Sjoerd Hamburger, zoon van oud-
Sleattemer Eduard Hamburger, won eind april voor de derde keer de 
nationale titel in de skiff. De 24-jarige roeier van Orca Utrecht bleef op 
de 2 kilometer op de Bosbaan zijn concurrent Dirk Lippits met 8.09,04 
bijna 5 seconden voor. Hamburger richt zich nu op de 
wereldbekerwedstrijden, met als hoogtepunt de WB-finales op de Rotsee 
bij Luzern in juli. Daarna is het WK in München, eind augustus, het 
ultieme piekmoment: hier wil de Oldeberkoper zich rechtstreeks plaatsen 
voor de Olympische Spelen in Peking volgend jaar. Hij hoopt dit jaar 
dicht bij de wereldtop te zitten: 

Goud en zilver op NK midgetgolf familie Folkertsma 
In het weekend van 5 en 6 mei jl. werd het NK midgetgolf voor 3- en 6-
tallen gespeeld op de prima onderhouden viltbaan te Appelscha. 
De dames speelden dit NK met drietallen (+ eventuele reserve) en bij de 
heren werd er gespeeld in zestallen (+ reserve). Het spelen op een 
viltbaan is een bijzondere discipline binnen het midgetgolf en mede 
daarom werden vooraf ook de thuisspelende teams van Appelscha tot de 
kanshebbers gerekend.
In het damesteam (drietal) van Leeuwarden speelden dit jaar: 1. Trijntje 
Schakel 2. Marina Borman 3. Petra Tenge en 4. Marjan Folkertsma uit 
Sloten (reserve). Het zestal van de heren bestond uit: 1. Wesley Bakker 
2. Piet Tiekstra 3. Jacco v.d. Stelt 4. Robbert v.d. Laan 5. Zeno 
Folkertsma, Sloten 6. Lolke Folkertsma, Sloten 7. Sven Folkertsma, 
Sloten (reserve). 

Het damesteam presteerde onder leiding van Trijntje Schakel goed, na 2 
ronden stonden ze op een mooie 2e plaats met maar 5 slagen 
achterstand op Geldrop. Helaas werd de afstand op de koploper Geldrop 
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hierna alleen maar groter, maar de uiteindelijk 2e plaats voor de teams 
van Appelscha was het maximaal haalbare. De eindstand na 10 ronden 
(over 2 dagen): 1. Geldrop 959 sl., 2. Leeuwarden 1005 sl. 
3. Appelscha 1 1083 sl. en 4e Appelscha 2 met 1098 sl. De individuele 
scores van de dames: Trijntje Schakel 291 sl., Petra Tenge 340 sl., 
Marina Borman 374 sl. en Marjan Folkertsma 374 sl. 

Bij de heren begon Leeuwarden zwak in de 1e ronde met 209 slagen en 
moest flink wat toegeven. In de 2e en 4e ronde herstelde Leeuwarden 
zich prima, waardoor het aan het einde van de 1e wedstrijddag (na 5 
ronden) Appelscha en Bilthoven passeerde. De tussenstand op kop na de 
1e wedstrijddag: 1. Leeuwarden 970 sl. 2. Appelscha 981 sl. en 
3. Bilthoven 996 sl. Op de 2e wedstrijddag wordt er op sterkte gespeeld 
wat betekent dat er trio's worden gevormd uit de 3 aan kop staande 
teams. Dit maakt het spelen er vanwege de spanning veelal niet 
gemakkelijker op. Al snel bleek dat de spelers van Leeuwarden verreweg 
het beste bestand waren tegen de spanning en in de 6e ronde werd de 
voorsprong dan ook flink vergroot. Einduitslag en Nederlands kampioen: 
1. Leeuwarden 1872 sl. 2. Geldrop 1922 sl. 3. Appelscha 1926 sl. De 
individuele scores van de heren waren: Piet Tiekstra 346 sl., Zeno 
Folkertsma 282 sl. (laagste individuele score van het gehele toernooi), 
Jacco v.d. Stelt 307 sl., Wesley Bakker 288 sl., Lolke Folkertsma 331 sl., 
Robbert v.d. Laan 318 sl. en Sven Folkertsma 353 sl. 
De teams van Geldrop (dames) en Leeuwarden (heren) kunnen zich nu 
voorbereiden op een van de belangrijkste en mooiste midgetgolf-
evenementen: de Europacup in het Zweedse Eskilstuna, dat in oktober 
2007 plaats zal vinden. 

Anne Tjerkstra en Jacob Visser afgezwaaid 
De bemanning van statenjacht Friso, de schippers Anne Tjerkstra en 
Sleattemer Jacob Visser, zijn kortgeleden afgezwaaid. Ze gaan met 
pensioen. Tjerkstra voer sinds 1975 op de Friso. Hij had die taak 
overgenomen van zijn vader. Visser was sinds een jaar of tien schipper 
van het statenjacht. Aan dek, in Terherne, bedankte commissaris van de 
koningin Ed Nijpels beide oudgedienden en overhandigde de sleutel van 
de roef aan de nieuwe schippers, Gerhard Pytersma en Auke Drost. 

"Tippelaarsconcert" in Grutte Tsjerke 
Traditiegetrouw organiseerde De Elfsteden Wandeltocht Vereniging 
samen met de Streekharmonie Concordia het jaarlijkse "Tippelaars-
concert".
Op dinsdag 15 mei startte dit jaar de Wandel Elfstedentocht. De eerste 
dag voerde de wandelaars van Leeuwarden naar Sloten. Daar wachtte de 
deelnemers een hartelijke ontvangst. Na een inspannende dag kon er 
‘s avonds van een ontspannen uurtje muziek worden genoten. Het was 
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een ‘open concert', dus ook niet-deelnemers aan de wandeltocht waren 
welkom in de Grutte Tsjerke van Sloten.  

22e Elfsteden Oldtimerrally in Sloten 
Zaterdag 19 mei 2007 was het weer een drukte van belang op de Friese 
wegen. Meer dan 400 historische auto's en ongeveer 200 antieke 
motoren reden de Elfsteden Oldtimerrally. Met dat aantal is de 
elfstedenrally het grootste eendaagse evenement in zijn soort in Europa. 
Deelname aan de rally stond open voor motorvoertuigen t/m bouwjaar 
1949.
Start en finish waren bij camping De Jerden te Sloten. Het werd een 
topdag voor de deelnemers, die voor de verandering ideale 
weersomstandigheden troffen. Het was al weer voor de 22ste keer dat 
een lang lint van zo'n historische auto's en oude motoren door de 
provincie trok. 
Voorafgaand aan de rally werd op vrijdag 18 mei het Rondje Gaasterland 
gereden.

Snelheidscontroles
Op woensdag 9 mei werd er een snelheidscontrole gehouden op de 
Spanjaardsdijk te Sloten. Van 07.00 uur tot 10.00 u. Er waren 640 
passanten waarvan 202 in overtreding. Er is daar 50 km/u toegestaan. 
De snelste reed op dit traject 83 km. per uur. 

Gaasterlân-Sleat wil rem op gratis huwelijk 
De gemeente Gaasterlân-Sleat wil het aantal kosteloze 
huwelijksvoltrekkingen in haar gemeente terugdringen. Steeds meer 
mensen van buiten de gemeente maken gebruik van deze mogelijkheid 
om gratis te trouwen. Daarom stelt de gemeente nieuwe regels. 
De plechtigheid wordt voortaan wat soberder van karakter. Zo wordt er 
geen toespraak meer gehouden door een trouwambtenaar. Ook dient de 
ambtenaar op het gemeentehuis werkzaam te zijn en mag de groep 
aanwezigen uit maximaal 10 personen bestaan. Verder moet het 
trouwpaar een connectie met de gemeente hebben. 

Meer woningen voor ouderen in gemeente G-S 
Naar de noodkreet van de lobbygroep “Meer woningen voor ouderen” 
wordt geluisterd. Deze groep stelt dat door de verdergaande vergrijzing 
er de komende jaren een tekort aan aangepaste woningen voor 55-
plussers in Gaasterlân-Sleat zal ontstaan. Daarom hebben de gemeente, 
woningcorporatie Wonen Zuidwest Friesland en de projectgroep onlangs 
een overeenkomst gesloten om aandacht aan dit probleem te schenken. 
Toto 2020 zijn er zeker 300 nieuwe of aangepaste woningen in Balk en 
omgeving nodig. 
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Nieuw boek Maaike Tuininga-Tromp 
Maaike Tuininga-Tromp uit Roden heeft een historische roman 
geschreven over haar tante Femke, een personage uit de familie Tromp. 
Deze familie Tromp is nauw verweven met Sloten. Het verhaal rond 
Femke speelt zich af rond 1914. In dit boek speelt ook het stedeke 
Sloten een rol. Het is een eigen uitgave van Maaike Tuininga-Tromp, wat 
verkrijgbaar is bij camping Elfbergen in Oudemirdum en in de Grutte 
Tsjerke in Sloten. Al eerder schreef zij een boekje over haar familie 
genaamd “Trijntje M. Tromp en Gerben van der Wal, de weldoeners van 
Sloten”.

11.914 Fietsers gestart in elfstedentocht 2007
In Sloten was het Pinkstermaandag weer een drukte van jewelste. 
Solexen, motoren auto’s en niet te vergeten fietsers, deden die dag weer 
mee aan de Elfstedentocht op wielen.
De elfstedenrijwieltocht van pinkstermaandag 28 mei 2007 telde 11.914 
gestarte deelnemers. Voor de tocht schreven ruim 15.000 liefhebbers in. 
De oorzaak van het grote aantal thuisblijvers moet worden gezocht in de 
weersverwachting.
Bij de start leek het een gemakkelijke en prachtige tocht te worden. Een 
lekkere fietstemperatuur en vrijwel geen wind. Maar in de loop van de 
morgen trokken de eerste regenbuien over de route. Pas in de avond 
werd het droog. Maar dat was voor veel fietsers al te laat. Aan de finish 
meldden zich 11.584 deelnemers. 
Al met al toch een tocht zonder grote problemen. 

Raad ziet verhoging OZB met 10 procent niet zitten 
Het voorstel van het college van de gemeente Gaasterlân-Sleat om in het 
kader van de begroting 2008 de Onroerend Zaak Belasting (OZB) 
eenmalig met 10% te verhogen viel niet in de smaak bij de raadsleden. 
De meeste raadsleden lieten weten dat de burgers niet hoeven mee te 
betalen aan iets waar ze part noch deel aan hebben en vroegen het 
college andere bronnen aan te boren dan deze lasten direct bij de 
burgers te leggen. 
Portefeuillehouder burgermeester Arie Aalberts probeerde de raad nog op 
andere gedachten te brengen. Hij vond dat de gemeente veel voor haar 
burgers doet en wees erop dat het college bewust de twee miljoen die 
nodig is voor de bijstand en het onderwijs buiten de bezuinigingen houdt. 
Hij wees er verder op dat de gemeente voor 2008 een sluitende 
begroting wil presenteren zodat die in 2009 weer op eigen benen kan 
staan.
De raadsleden lieten hun standpunt niet varen en Aalberts kon dan ook 
niks anders doen dan dit voorstel voorlopig uit de kadernota te halen. De 
raad kan voor de begrotingsvergadering een nieuw voorstel op dit punt 
van het college verwachten. 
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Ook voor het voorstel om op de welzijnsubsidies voor 2009 100.000 euro 
te bezuinigingen haalde het niet. Ook op dit punt zal het college zich 
opnieuw moeten beraden. 

Groene Kruis van Sloten schonk gift 
Enige tijd geleden heeft het Groene Kruis van Sloten een gift geschonken 
om de tuin van de Verpleeghuiswoningen in Balk van zorggroep Plantein 
te renoveren. 
Kortgeleden werd deze, tijdens een feestelijke bijeenkomst, officieel 
heropend. Met behulp van medewerkers en vrijwilligers is een geheel 
nieuwe tuin aangelegd met verschillende hoekjes. Het geheel is heel 
toegankelijk geworden en hier kunnen de bewoners heerlijk zitten. Zij 
waren tijdens de bijeenkomst dan ook zeer tevreden over het resultaat. 
Ook de ex-bestuursleden van het Groene Kruis, dat inmiddels is 
opgeheven, waren verrast hoe mooi de binnentuin is geworden. 

Ds. Van Marrum vertrekt 
Klaas van Marrum, predikant van de Protestantse 
Gemeenten van Wijckel en Sloten heeft onlangs een 
beroep aangenomen, wat door de Protestantse 
Gemeente van Suameer op hem was uitgebracht.  
Ds. Van Marrum werd op zondag 7 juli 2002 bevestigd 
als predikant van Wijckel en Sloten. 
Hij werd op 22 oktober 1958 in Rutten geboren en 
trouwde in 1981 met Jellie Veenstra. Het gezin van ds. 
Van Marrum telt drie kinderen. De vertrekkende 
voorganger studeerde theologie in Groningen en 
volgde daar ook de lerarenopleiding. Gedurende zijn 

studie en daarna tot 1987 was hij catecheet in Pieterzijl, Burum, 
Oostermeer en Eestrum, leraar aan de LEAO te Drachten en pastoraal 
werker in de Gereformeerde kerk van Buitenpost en de Hervormde 
gemeente van Leeuwarden/Huizum. Van 1987 tot 1992 was hij predikant 
van de Hervormde gemeente van Veenwouden, welke functie hij van 
1992 tot 1999 bekleedde bij de federatieve gemeente van Oosthem, 
Abbega en Folsgare. Van 1999 tot aan z’n vertrek naar Wijckel/Sloten 
was hij voorganger van de Fortkerk in de Verenigde Protestantse 
gemeente op Curaçao.
De Protestantse Gemeenten van Wijckel en Sloten zullen nu op zoek 
moeten naar een nieuwe herder en leraar. 

Vaargeulen straks beter bevaarbaar 
De geulen in het Sleattemer Mar, de Lange Sleat, Ie en de Luts zijn voor 
plezierboten aanmerkelijk beter bevaarbaar geworden. De afgelopen vijf 
maanden zijn zij over een afstand van 15 kilometer uitgebaggerd. Er is 
78.000 kuub slib verwijderd. De baggerspecie is gedumpt in de vroegere 
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zandwinput Eastergea bij het Tsjûkemar. Het baggerwerk maakt 
onderdeel uit van het Friese Merenproject, het provinciale miljoenenplan 
voor het verbeteren van de recreatieve vaarwegen.

BOOTJE,  JA  OF  NEE ?

Tja, als je aan de Heerenwal 
woont kan je eigenlijk het 
eigenlijk niet maken om 
geen bootbezitter te zijn. Zo 
te zien ook bij Gerben en 
Jannie. Het heeft lang 
geduurd maar zoals het nu 
lijkt hebben Gerben 
Stegenga en Jannie Laanstra 
ook een bootje voor de deur. 
Het jacht heeft een verfje 
nodig maar volgend seizoen 
ligt deze er waarschijnlijk als 
een plaatje bij. Een fraaie 

aankoop of toch iets anders ????????? 
WvdB

GAASTERLÂN-SLEAT OF SKARSTERLÂN-SLEAT ?

Een vooruitziende blik,

wens of helderziend? 

Wie het weet mag het zeggen. 

De foto is genomen op  

zaterdag 21 april j.l. 

 Foto: Pieter Albada
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S I P E L S N E O N   2 0 0 6 

Foto: Gerben Stegenga

“SIPELSNEON”  OP  30  JUNI  2007

Dit jaar wordt 
“SIPELSNEON” voor 
de zevenentwintigste 
keer georganiseerd en 
wel op 30 juni 2007. 

Ook dit jaar wordt het 
weer een feestelijke 
jaarmarkt met o.a. veel 
muziek en festiviteiten. 

‘s Morgens om  tien uur 
begint de BRADERIE;
er worden ca. 60 stands 
rondom de gracht van 
Sloten verwacht, waar-
onder antiek, curiosa, 
kleding, bloemen en 

vele andere waren. 

Op het grasveld, naast de R.K.-Kerk, is weer plaats voor de 
KINDERVRIJMARKT en er is  natuurlijk een aantal kinderattracties, o.a. 
spelletjes, draaimolen en schminken. 
Daarnaast draait de KORENMOLEN op volle toeren. Ook kan de molen 
vanzelfsprekend van binnen worden bezichtigd. 

Ook dit jaar weer de ROMMELMARKT, georganiseerd door vv Sleat, 
vanaf 13.00 uur bij de Veevoederfabriek. 

De markt zal vanaf 11.00 uur muzikaal worden omlijst door het 
muziekkorps “STED SLEAT”. ’s Middags speelt het dweilorkest “DE
SWALKERS”.

’s Avonds kan men zich vanaf 20.30 uur vermaken met live muziek
tijdens het tuinfeest in de weide naast de R.K.-Kerk  (slechtweer-
voorziening aanwezig), met de bekende top-40 band “LEMON” en
zanger Jan-Joost.

Ook dit jaar proberen we er weer een gezellige dag van te maken! 

Komt allen,  
St. Feestcommissie Sloten 
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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. 

In ons vorige nummer stond 
een foto afgedrukt van Kees 
Smits uit Houten. Deze prent 
van de 1e en 2e klas van de 
christelijke lagere school van 
het schooljaar 1964/1965 was 
best de moeite waard. 
Slechts één persoon nam de 
moeite om de redactie met 
namen te benaderen. Haar 
naam:
Ypie Doornhein- 
Op de Hoek uit Apeldoorn. 
Zij mailde ons het volgende: “Kortgeleden stuurde mijn schoonzus 
(Tineke op de Hoek) een klassefoto van o.a. mij (nr.10), die in het 
maartnummer van “De Stadsomroeper” stond afgedrukt. Wat ben ik daar 
blij mee! Onze ouders maakten in die tijd nooit foto's dus dit is uniek. 
Wel vind ik het jammer dat de klassen niet compleet zijn. Tenminste, ik 
denk enkele kinderen te missen, of ik herken ze niet. 
Wat ik nog weet is: 1. Hans van Dijk, 2. onbekend, 3. onbekend, 
4. Freddy Roffel, 5. Herre Bakker, 6. Sjoukje Holtrop, 7. onbekend, 
8. Jan Sikke Poortema, 9. Geertje Damstra, 10. Ypie op de Hoek, 
11. onbekend, 12. Johan Verbeek, 13. Jetty Jongsma, 14. Tiny Pander, 
15. Evert van Dijk, 16. Sint de Boer, 17. Gorrit Smit, 18. Wim Dijkstra, 
19. onbekend, 20. Jurjen Breimer, 21. onbekend, 22. Geertje Bos, 
23. Aaltje Brandenburg en 24. Juffrouw Vos-Duursma.” 

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 
bovengenoemde prent of eerder gepubliceerde foto’s/verhalen; neem 
dan even contact op met de redactie. 

G. St.
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NIEUWE  FOTO  PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Opnieuw publiceren we een foto van Kees Smits uit Houten, die ons een 
tijd geleden een aantal foto’s van de christelijke lagere school in Sloten 
toestuurde. De hier afgebeelde kinderen zaten in de 5e en 6e klas van het 
schooljaar 1964/1965. 
Sommigen van hen komt u in het stedeke Sloten nog wel eens tegen. 
Wel is deze foto inmiddels meer dan 40 jaar oud, maar dat mag de pret 
niet drukken. Het is in ieder geval een leuke klus om namen bij dit jonge 
grut te zoeken. Doordat vele leerlingen zo geconcentreerd zijn, is het niet 
altijd even gemakkelijk om het gezicht te herkennen, maar het is zeker 
het proberen waard. 

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 XE, in 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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HISTORISCH  KIJKFEEST  2007

Op zaterdag 2 juni 2007 werd in Sloten voor de 3e maal het Historisch 
Kijkfeest gehouden. Dit evenement liet de aanval van de Spanjaarden in 
1588 met een bierschip op Sloten opnieuw beleven. Het prachtige weer 
zorgde er bij voorbaat al voor dat de dag niet meer stuk kon. 

Op diverse locaties was de gehele dag door: trekzakmuziek, een 
vuurspuwer en een vlooientheater. Daarnaast was er een expositie 
Historische Kleding in Museum Stêdhus Sleat, was de Korenmolen 
opengesteld voor bezichtiging, en viel de Nederlandse Hervormde Kerk te 
bezichtigen. Verdere werkten Falconry Solutions, Theater Quatsch en de 
Vereniging Oude Ambachten mee aan deze geslaagde dag.  

Ook gaf muziekkorps Stêd Sleat acte de présence, lieten De Sleattemer 
Kaaien hun fraaie damesstemmen horen en was er een demonstratie van 
de stadsschutterij. 
Ook was er een voorstelling van Circus Witova, een valkeniersshow en 
etaleerde het Gheselschap goet ende fyn haar talenten. 
De hoofdmoot was natuurlijk het naspelen van de historische gebeurtenis 
uit 1588 met medewerking van vele Sleattemers in dit Kijkfeest. 
Ook was er een waar grachtconcert boven het Diep met medewerking 
van Koperkwintet Fiifresom Brass en het Vestibule Ensemble. 

De organisatie liet zich van zijn beste kant zien op deze prima geslaagde 
dag die door flink wat bezoekers werd bijgewoond. Complimenten aan de 
organisatoren en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om Sloten zo in 
de publiciteit te manoeuvreren. Dat mag best even gezegd worden! 

Foto’s bldz 24. Linksboven: Piet Paulusma was op vrijdag 1 juni al in Sloten om het 
weerbericht voor SBS-tv de ether in te sturen. Hier ziet Piet de lijdensweg van Pier Lupckes 
die al even met het schavot kennis mag maken. Het weer zou er niet minder van worden. 
Rechtsboven: Harmen de Vries is al vast met het touw aan het oefenen. Zo kan hij in de 
toekomst moeiteloos een rol spelen in het Historisch Kijkfeest. 
Onder: Sleattemer froulju kwebbelen even ouderwets met elkaar en met een pater. De 
gezichten zijn zichtbaar (v.l.n.r.) van Pieta Bergsma-Spoelstra, Richtje de Vries-Spoelstra, Wil 
Brandt-van Doorn en Cornelia Visser-Swart. 

Foto’s bldz 25. Linksboven: Trommelaar van de Stadsschutterij, Jaap Deen, ondergaat op 
veilige afstand het gevecht tussen de Sleattemers en de Spanjaarden. Enkele dames kijken 
nogal angstig hoe het allemaal af zal lopen. 
Rechtsboven: Hanny Bergsma-Sikkes verkoopt breeduit lachend de speciale zakdoekjes die 
voor het Historisch Kijkfeest werden gemaakt. 
Midden: Hester de Vries gaat eveneens ruim 400 jaar terug in de tijd. Ze ondergaat het alsof 
het de normaalste zaak van de wereld is. 
Linksonder: Een hevig gevecht tussen een Sleattemer schutter en een Spanjaard op de 
Heerenwal.
Rechtsonder: Sonja Mulder geniet, gepast gekleed, van het Historisch Kijkfeest. 

"De Stadsomroeper" Sloten, juni 2007 23



H I S T O R I S C H    K I J K F E E S T



Foto’s: Gerben Stegenga 
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DOOR  HET  SLEUTELGAT  GEHOORD…

Deze rubriek is weer helemaal terug in “De Stadsomroeper”. 
Dit keer gaan de verhalen helemaal over de natuur. Wat te 
denken van broedende duiven, narcissen die worden geplukt 
en een kat die regelmatig uit eten gaat. Natuurlijk schuilen er 
achter deze dieren allemaal mensen uit het stadje. Niet elke 
bloem wil geplukt worden en niet elk dier is altijd even welkom 

en als het beestje wel welkom is dan heeft het zelf een adres in de buurt 
waar het veel gezelliger vertoeven is dan thuis… 

“ASIELZOEKERS”  BRUUT  DE  DEUR  GEWEZEN 
In de Breedstraat stonden, vanwege het mooie weer, al enige dagen de 
ramen op een ruime kier open. Op de vensterbank, binnen, scheen de 
zon op uitbundige wijze; het was een ‘noflik’ plekje. 
Dat dacht ook een tortelduifdoffer en hij vloog steil omhoog, wurmde zich 
met moeite door de opening en legde er liefdevol takjes neer. 
Aangenomen wordt dat er in dat huis geregeld flink gepoetst wordt en 
het gebeurde menigmaal, dat de met moeite binnengevlogen takjes met 
dezelfde vaart weer naar buiten vielen. Het doffertje was echter 
onvermoeibaar maar ook koppig en uiteindelijk werd het dan toch nog 
een heus nest. 
’s Avonds kwam de duivin erbij en samen brachten ze de nacht door op 
het splinternieuwe onderkomen dat inmiddels de naam “hjir is’t” had 
gekregen. ’s Morgens vroeg werden ze samen kirrend gesignaleerd in het 

zonnetje en uiteraard op het riante nest. 
Volgens ingewijden was het de slaapkamer waar de 
echtelijke sponde behoort te staan. Nu wil het geval, dat de 
vrouw des huizes al enige dagen niet meer gesignaleerd 
was en waar de heer des huizes dan sliep was onbekend, 
anders had hij toch stellig wel enig geritsel moeten 
vernemen?

Drie dagen later kwam een medewerker van Essent echter vertellen wat 
zich daar in de slaapkamer afspeelde en of de heer des huizes dat wel 
wist?
Deze keek ontgoocheld omhoog en betrapte het jolige duivenechtpaar. 
De paniek sloeg toe; misschien kwam z’n wederhelft wel terug, misschien 
lag er wel stront want duiven gaan niet steeds naar buiten voor een 
sanitaire stop, nietwaar? Met gezwinde spoed ging hij naar boven, 
overzag de aangerichte schade en sprak zichzelf moed in door te 
bedenken, dat het toch geen pas gaf om een stelletje schijtlijsters gratis 
onderdak te verlenen. 
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De duiven schrokken zich een hoedje toen ze vernamen dat het huis wel 
degelijk bewoond was want er stond ineens een hele grote kerel voor hun 
neus! Ze kozen met rasse schreden het hazenpad door de nog steeds 
openstaande ramen. Op brute wijze werd hun liefdesnestje verwijderd en 
de ramen werden achter hun staarten dichtgeknald. 
En ach, ze hebben nog geruime tijd vertwijfeld voor het gesloten raam 
heen en weer gelopen en naar binnen gekeken maar de heer des huizes 
was echter onverbiddelijk: de ramen bleven dicht!! 
De doffer koerde met weemoed “hjir was’t” en het was nog zo’n ‘noflik’ 
plekje; hoog, droog en in de zon.
Ze worden nog geregeld gezien, ontheemd weliswaar, maar vol goede 
moed op zoek naar een nieuw onderkomen. Een buurvrouw  - een 
dierenliefhebber pur sang – heeft nog de kennel op een kier gezet om 
deze asielzoekers toch nog onderdak te verlenen maar deze geste werd 
niet door de duiven begrepen.  En nu maar hopen dat de duiven een 
nieuwe plek hebben gevonden want de ramen waren na drie dagen, 
ondanks het nog steeds mooie weer, potdicht.  

BLOEMETJE, WAT BLOEI JE VROEG ! 
U kent dat allemaal wel. Het voorjaar; alles gaat groeien en bloeien en 
men heeft zin om naar buiten te gaan. Zo ook een inwoonster van onze 
stad.
Op een mooie dag in het vroege voorjaar besloot zij een rondrit te maken 
met de pas verworven, gloednieuwe rollator die al geruime tijd in de 
berging stond te wachten. De jas werd aangetrokken en enthousiast toog 
zij naar “haar garage”. Aldus gebeurde en samen gingen zij op weg. 
Het viel het duo waarschijnlijk goed in de smaak want beiden waren zo 
stil als een muis. Onze stadsgenote, om al het moois wat zich die dag in 
de natuur liet zien, en de rollator, vanwege de splinternieuwe lagers die 
nog maar net draaiden en die zich daardoor geruisloos voortbewoog. 
Terwijl zij zo over het fietspad langs de autoweg liep, bleef zij even staan 
bij de prachtige gele narcissen die elk jaar hier en daar in de bermen 
opduiken. Deze bloemen had zij al enige tijd zien staan en zelfs had zij er 
‘s nachts verscheidene keren over gedroomd om enkele van deze 
bloemen in een vaas op de tafel te hebben staan. 
Zij besloot hierop de stoute schoenen aan te trekken en er enkele te 
plukken. De bolide werd in de berm geparkeerd en zij liep richting de 
gele wondertjes. Enige tijd bleef zij staan omdat er geen keus gemaakt 
kon worden welke te plukken want de ene bloem was nog mooier dan de 
andere en ze wilde natuurlijk uitsluitend topkwaliteit. 
Toch maar beginnen, besloot zij, want anders zou zij er tegen 6 uur nog 
staan en ja, manlief zou tegen die tijd ook weer op haar wachten met het 
avondeten.
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Als een ware bloemenveilingexpert begon zij aan de 
plukwerkzaamheden. Zij plukte de mooiste exemplaren 
en ging helemaal in haar gedachten op hoe lekker het 
avondeten wel niet zou smaken met de prachtige 
bloemenvaas op tafel, tussen haar en haar man in, en 
omgeven door de potten en pannen. 
Het werk nam enige tijd in beslag en omdat zij al even 
had staan kijken, viel dat bij de rollator niet helemaal in 
goede aarde. 

Deze had besloten dat e.e.a. al lang genoeg geduurd 
had en omdat zij toch vergeten was het vierwielige voertuig op de 
handrem te zetten, ging het apparaat een geheel eigen koers varen. 
Langzaam aan begon deze in de tegenovergestelde richting te rollen. Zo 
werd de afstand tussen de eigenaresse en rollator steeds groter. 
Naarmate de afstand vorderde, nam het gevoel van vrijheid bij de 
rollator toe, waardoor deze steeds iets sneller ging rijden. 
Nu weet een ieder dat geen enkele weg “rechttoe-rechtaan” is en er 
vroeg of laat toch eens een stuurbeweging gemaakt moeten worden. 
Omdat de rollator zoals gezegd splinternieuw was en hijzelf deze 
manoeuvre nog niet machtig was, dook deze vol overgave in de sloot die 
hij inmiddels was tegengekomen. 
Daar lag hij, nat, vies en toch wel koud omdat het ondanks het mooie 
weer tenslotte nog maar voorjaar was. 
Onze plukster, bij wie dit inmiddels niet onopgemerkt bleef, stond er 
ietwat beteuterd bij te kijken. 
Of zij voorbijkomende passanten heeft gevraagd om het vehikel op de 
kant te zetten of dat er een erkend bergingbedrijf, compleet met kraan 
en zwaailichten, bij moest komen, is bij de redactie onbekend. 
De rollator is toch op de kant gekomen en na een grondige was- en 
poetsbeurt voorlopig weer even in de stalling geplaatst. 
Verder is het de redactie niet bekend of het avondeten met of zonder de 
bloemen op tafel genuttigd is… 

ALS  DE  KAT  VAN  HUIS  IS  ….. 
De kat van Pedro en Sjoerdtje aan de Wijckelerweg krijgt het beste van 
het beste wat eten betreft. Zo haalt Pedro regelmatig de lekkerste melk 
die er te krijgen is en ook wat het voer betreft, schuwt hij zijn 
portemonnee niet. Laten we eerlijk zijn; wat is er lekkerder dan Kattekit? 
Elke kat zou willen dat dat in de voerbak terug te vinden zou zijn. Deze 
brokken zijn van de beste kwaliteit; maar ja, de prijs is er dan ook na. 

Al geruime tijd viel het Pedro en Sjoerdtje op dat de voerbak eigenlijk 
totaal niet werd aangeraakt door poeslief. Zij maakten zich dan ook 
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zorgen om het beestje, dat er ondanks dat toch goed bleef uitzien. 
Poekie zou toch niet het eerste beest op aarde zijn dat zonder voedsel 
kon en er ogenschijnlijk toch niet onder leed? 

Pedro vertrouwde het niet met de gezondheid van zijn kat en ging er 
mee naar de dierenarts. Deze testte het beestje op allerlei ziektes maar 
kon de conclusie niet trekken dat Poekie iets mankeerde. Wel gaf hij het 
beestje een vitamineinjectie en Pedro het 
advies om de kat voortaan Superkattekit te 
geven. Extreem duur maar het zou beslist 
helpen, wist de arts. 
Pedro ging met een flinke rekening op zak, 
maar gerustgesteld, naar huis. Hij haalde 
allerlei trucs uit de doos om Poekie aan de 
Superkattekit te krijgen, echter resultaat had 
dit totaal niet. De voerbak bij Pedro en 
Sjoerdtje bleef onaangeroerd. 

Op een dag kwam Pedro overbuurvrouw Grytsje 
Schotanus op een vergadering tegen. Deze merkte op dat ze zeer 
regelmatig een gasteter bij haar kattenvoerbak had, die verdacht veel op 
Poekie leek. Poekie vermaakte zich daar met de buurkatten uitermate 
goed en at gewoon met de pot mee. Grytsje meldde dat het kattenvoer 
dat ze in Balk bij de B-1001 haalde, een eigen erg goedkoop merk was, 
maar dat het kattengilde zich daaraan uitermate tegoed deed. De brokjes 
werden elke keer tot op de bodem van de bak vandaan naar 
binnengewerkt. Poekie verliet het Schotanusetablissement meestal dan 
ook waggelend omdat het diertje kogelrond was van al die B-1001 
brokken. 

Bij Pedro begonnen plotseling alle bellen te rinkelen. Ineens kon hij 
plaatsen waarom de Kattekit nooit door Poekie werd aangeraakt. 

Het is niet duidelijk of Pedro en Sjoerdtje nu het kattenvoer ook bij de B-
1001 in Balk betrekken of dat ze voortaan een zakje met geld om de nek 
van Poekie binden als die zich weer meldt bij het Schotanusrestaurant 
voor opnieuw een maaltijd brokjes van het onovertrefbare eigen merk 
van de B-1001. Want ja een beetje kostgeld mag er toch best worden 
betaald als de kat van huis is….. 

WT/PA/GS 
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SLEAT  D1  WINT  BEKER  DISTRICT  NOORD

Sleat D1 plaatste zich eind april, na een enerverende halve finale, voor 
de bekerfinale van het district Noord voor D-pupillen groep 2. 
Tegenstander sc Loppersum gaf zich thuis pas gewonnen na de straf-
schoppenserie.
Sleatspeler Kellen Cattell zette Sleat op een 0-1 voorsprong. In de laatste 
seconde van de eerste helft kreeg Sleat een corner, die door een speler 
van Loppersum in eigen doel werd gewerkt, 0-2. 
Toch wist Loppersum de stand gelijk te trekken. Sleat kwam onder zware 
druk te staan maar keeper Berend Oppedijk was de grote uitblinker die 
tegengoals wist te verhinderen. Hierna volgde er een penaltyserie van 3 
strafschoppen. Loppersum miste de eerste waarna Jurjen Pietersma 
Kellen Cattell en Joey Haringsma voor Sleat deden wat ze moesten doen: 
scoren.
Hierna was het een en al feest wat Sleat betrof. Een prima resultaat in 
een geweldige wedstrijd voor de jonge spelers van Sleat. Hierdoor mocht 
Sleat D1 aantreden in de bekerfinale op zaterdag 2 juni in Drachten.

Na zowel in oefenwedstrijden Balk D 1 en Workum D 1 te hebben 
verslagen, werd op het veld van Drachtster Boys Eems Boys uit Delfzijl 
een kopje kleiner gemaakt. Topscheidsrechter Eric Braamhaar was de 
fluitist bij dit duel. 

Sleat D1 maakte al meteen korte metten met Eems Boys, dat in de 
eerste helft volledig werd weggespeeld. Na drie minuten was het al 1-0 
door een treffer van Kellen Cattell. Binnen tien minuten was het ook al 2-
0. Het was de tûke Tammo Kuijl, die in de korte hoek scoorde. Na een 
kwartier werd Kellen Cattell onderuitgehaald in het strafschopgebied. 
Scheidsrechter Braamhaar wees resoluut naar de stip. Helaas miste 
Jurjen Pietersma deze unieke kans. Toch werd het even later 3-0 door 
opnieuw Kellen Catell. Eems Boys wist toch vlak voor rust via een 
strafschop tegen te scoren, waardoor de ruststand 3-1 werd. 
In de tweede helft kwam Eems Boys terug in de wedstrijd, toen doelman 
Berend Oppedijk even een minder moment had bij een vrije trap, 3-2. 
Zelfs kregen de mannen uit Delfzijl nog een geweldige kans om 3-3 te 
maken, maar gelukkig voor de Sleattemers ging de bal net naast. Vlak 
voor tijd besliste Joey Haringsma de wedstrijd met een fraaie lob, 4-2. 
Toen was het verzet van Eems Boys gebroken en kon Sleat de wedstrijd 
uitspelen. Springend en dansen werd dit geweldige resultaat vervolgens 
gevierd. Ongeslagen kampioen worden en de districtsbeker winnen in één 
seizoen is een unieke prestatie, die in de annalen van de vv Sleat kan 
worden bijgeschreven. 

's Avonds wachtte het team een heuse boottocht door de gracht van 
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Wie had gedroomd dat de D1 pupillen van voetbalvereniging Sleat de beker van het 
district Noord van de KNVB zou winnen, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Toch werd 
deze droom werkelijkheid. Een unieke prestatie van de jeugdige Sleattemer voetballers. 
Een ware huldiging door de stadsgracht van Sloten was dan ook hun terechte beloning. 
Marco Haga probeert achter het roer de rust te bewaren, Ronnie Haringsma lukt dat 
duidelijk minder. Hij staat juichend op het achterdek. De spelers lijken hier de huldiging 
redelijk koel te ondergaan. 

Foto: Gerben Stegenga

Sloten, met kapitein Marco Haga aan het roer en toegejuicht door vele 
Sleattemers. Jurjen Pietersma mocht onder alle publieke belangstelling 
de beker in ontvangst nemen van Sleatvoorzitter Menno Knot. Dat een 
aantal spelers verkoeling zocht in het Diep, was alleen maar ter 

verhoging van de algehele Sleattemer feestvreugde op de dag van het 
Historisch Kijkfeest. Ook de jeugdige spelers van Sleat hadden op deze 
dag een historische prestatie geleverd. 

R E C H T G E Z E T

In het gedicht “Teddie” van Jan Folmer in ons vorige nummer is een fout
geslopen. De 3e regel van het 2e couplet had niet “deind’” maar “deinsd’”
moeten zijn. Een wezenlijk verschil dus. 
In ons vorige nummer werd de loftrompet nogal gestoken over onze
gemeentelijke sportmannen, die uit Sloten afkomstig waren. Natuurlijk had
Siska Lubach even vermeld moeten worden, omdat zij door haar
damprestaties sportvrouw van de gem. Gaasterlân-Sleat werd over het jaar
1989. Ere wie ere toekomt. 
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De Mimas tiliae (lindepijlstaart) hangt hier bij 
Joke en Sikke Koopmans aan de schutting. 

Foto: Gerben Stegenga

ZELDZAME  VLINDER

Eind april belde Joke Koopmans-
Mandemaker mij met de 
mededeling of ik even langs 
wilde komen. Wat was namelijk 
het geval. Bij Joke en Sikke aan 
de M. v. Coehoornstraat nr. 4 
zat een vlinder op de schutting, 
die niet vaak gesignaleerd 
wordt. Ook ik had hem nog niet 
eerder waargenomen. Gelukkig 
was ik net op tijd om een foto te 
maken. Vervolgens thuis 
internet maar eens nagespeurd, 
wat de naam van het beestje 
zou moeten zijn. 
Toen werd me pas duidelijk 
hoeveel verschillende vlinder-
soorten er op de aardbodem 

rondfladderen. Onvoorstelbaar! Deze vlinder kwam ik dan ook niet op het 
spoor. Dus de vraag (met foto) maar gesteld aan een vlinderdeskundige 
op internet en deze gaf me de volgende dag al uitsluitsel. Het was een 
nachtvlinder met de naam Mimas tiliae (lindepijlstaart). Deze schijnt veel 
meer in Nederland voor te komen en minder zeldzaam dan wij dachten. 
Misschien zegt u wel: ‘Dit vlindertje heb ik vaker gezien’. Dan weet u nu 
ook wat de naam is. 

Joke en Sikke zijn echte natuurliefhebbers. Ze zitten graag in hun serre 
en zien dan vele soorten vogels, zoals gekleurde vinken, groenlingen, 
koolmezen, grauwe gors, roodborstjes, winterkoninkjes, de huismus, 
lijsters, spreeuwen en niet te vergeten turkse tortelduiven aan hun ogen 
voorbij trekken. 

Graag maken ze een boswandeling of gaan met de auto langs Laaksum. 
Dan komen er roerdompen, reeën, nonnetjes eenden, kuifeenden, futen 
enz. op hun netvliezen en daar kunnen ze volop van genieten. 
De Veluwe is hun favoriete vakantieoord. Het liefst met hun eigen 
caravan er op uit. Daar worden vele kilometers gefietst en over berg en 
hei. ‘s Avonds is er veel wild te zien in de "kroondomeinen" houtvesterij 
‘t Loo. Wilde zwijnen met jongen, edelherten, vossen, reeën en zelfs een 
boommarter is geen zeldzaamheid. 
Op de camping worden de grote groene specht, boomklevers, 
goudhaantjes en eekhoorntjes waargenomen. 
U begrijpt wel dat Joke en Sikke echt mensen van de natuur zijn. 
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Opmerkelijk is het verhaal van Dikkie Dik, de rode ex-kater ( Gerke ) van 
de fam. Koopmans. Nadat ze januari 2005 op wintersportvakantie waren 
geweest was Gerke in geen wegen of velden meer te bekennen. Hij leek 
van de aardbodem te zijn verdwenen. 
Overal geroepen, gezocht en gevraagd maar antwoord kwam er niet. Hij 
werd erg gemist. Dat is logisch want je raakt aan het beestje gewend; 
vooral als je, zoals Joke, een echt kattenmens bent. 
Toen Sikke vlak voor de kerstdagen van 2005 bezig was met de 
kerstverlichting in de tuin, werd er gemiauwd en tot zijn verbazing was 
het Gerke, de rode ex-kater. Sikke riep meteen Joke, die net zo blij was 
als Gerke. Hij gaf steeds kopjes en was verschrikkelijk blij. De dag kon 
voor Joke en Sikke niet meer stuk. Zo lang gemist en toch weer boven 
water komen; ja dat hoor je graag maar het gebeurt niet vaak. 

G. St. 

FIETSTOCHT  VOOR  MS-PATIËNTEN 
IS  GROOT  SUCCES  GEWORDEN

De sponsorfietstocht voor MS-patiënten heeft op 21 april bijna 25.000 
euro opgeleverd. Een groep jongeren met MS mag van dat geld in 
september een weekend gaan zeilen. 
Henk Kroes gaf het startschot in Sibrandabuorren en fietste daarna mee. 
De tocht is afgelegd door zo’n zestig fietsers. Eén van de deelnemers met 
MS fietste samen met haar man op een speciaal gemaakt tandem. Langs 
de route stempelden MS-patiënten de stempelkaarten af. De fietsers 
lieten zich betalen door bedrijven, vrienden en familie. 
Het idee van de fietstocht komt van enkele studenten die hun vriend met 
MS wilden helpen. In Amerika is de MS 150 een jaarlijks evenement, ook 
gehouden op deze dag, waaraan zo’n 300.000 fietsers 
meedoen.

Wat is MS eigenlijk? 
Multiple sclerose, beter bekend als MS, is een ziekte 
van het centrale zenuwstelsel en treft veelal jonge 
mensen. In Nederland lijdt ca. 1 op de 1000 inwoners aan MS. Het is een 
chronische ziekte die nog niet goed te behandelen is.
Uw bijdrage is ook welkom op giro 5057 o.v.v. donatie MS 150. 
Zie voor meer informatie www.nationaalmsfonds.nl
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Het beeld in de takels voordat 
ze op het fundament gezet 
wordt.

Foto: Evert van Hemert

Alle 11 beelden nog in het brons. 

Foto: Evert van Hemert

IT  GIET  OAN!  DE  11-STEDENTOCHT
DER  BRONZEN  BEELDEN  IS  BEGONNEN

Dinsdag 15 mei j.l. had het stedeke Sloten de 
primeur: Aukje 1 (één van de elfsteden-
beelden) is geplaatst bij de brug aan de 
Rûnwei. Het beeld is van brons en ze staat op 
een cortenstaal sokkel die gemaakt is in 
Oudega (GS) door constructiebedrijf Jentje de 
Jong. Het geheel staat op een stevig 
fundament, waarvoor zelfs geboord moest 
worden, aldus Jan Oenema, die daar voor 
zorg heeft gedragen. 
Na twee jaar van onderhandelen en regelen 
met 9 gemeenten, gaat het de kunstenaar 
Evert van Hemert uit Kolderwolde toch lukken 
om zijn 11-stedentocht met bronzen beelden 
gerealiseerd te krijgen. 
Hoe komt iemand er toe om aan zo’n project 

te beginnen? 
Van Hemert had de 200 kilometer al eens op 
zijn motorfiets (een Norton 16H uit 1938) en 
met een Tiger Moth (een vintage dubbeldeks 
vliegtuigje) gedaan en driemaal geeft toch 

zeker ook recht op een 11-stedenkruisje??? 
Op zekere leeftijd rijst bij 
kunstenaars de vraag: wat te 
doen met hun nalatenschap? Een  
museum op eigen naam is 
natuurlijk het hoogst haalbare, 
maar de realiteit gebiedt meestal 
anders en wat is er niet 
bevredigender dan te schenken 
met warme hand.
De kunstenaar doneert 11 
bronzen aan de 11-steden ook 
uit enige recalcitrantie omdat de 
gemeenteraad van Gaasterlân- 
Sleat op zeker moment niet van 
zins was om aan haar financiële 
verplichtingen ten aanzien van de beeldenroute de “famkes van 
Kolderwolde” te voldoen. De alsnog verkregen gelden maken deze 
“bronzen” tocht nu mogelijk. 
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Waarom vrouwen? Rondingen zijn nu eenmaal lekkerder kleien dan 
gespierde torso’s en laten we eerlijk zijn: de aandacht van de tocht op de 
schaats gaat altijd uit naar de winnaar en niet naar de winnares. Dames 
worden bij dezen nu op een voetstuk gezet. 
De Aukjes (vernoemd naar kunstenaars grootse buurvrouw) hebben allen 
ongeveer hetzelfde postuur, maar een eigen uitstraling. 

BRUGBLAZER ?

Zie hier, de nieuwe brugwachter van Sloten. 
Jaap Deen zegt helemaal in zijn element te zijn. 
Hij heeft het glasblazen achter zich gelaten en 
zich helemaal gestort op zijn nieuwe betrekking. 
Wij wensen hem en natuurlijk zijn collega Douwe 
Kraak een zeer goed seizoen toe. 

Foto: Pieter Albada 

A G E N D A

Op de oproep in de voorgaande Stadsomroeper om meer gebruik te 
maken van de agenda op www.sloten.nl is al meer reactie gekomen. 
Onze dank daarvoor. 
Maar omdat het volgens ons nog beter kan, willen wij het nogmaals 
onder uw aandacht brengen. 
Dus ondernemers en verenigingen, pak uw kans en laat uw 
activiteitendata bekend maken op deze agenda! 
Anderen zijn u met succes voorgegaan. 
U kunt dit alles bekend maken via onderstaande gegevens: 

Pieter Albada, Achterom 101 
8556 XR  Sloten (Fr.) 
telef.: 0514-531227 of 06-3059489 
e-mail: p.albada@home.nl 
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Tjeerd Hofman 

Jelle Venema (links) en Jan Breimer 
(rechts) hier in een Canadees onderonsje 
tijdens de reünie van 2006. 

Foto: Gerben Stegenga

TJEERD  EN  WIEP  HOFMAN

Enige tijd geleden las ik nog eens “De Stadsomroeper” van december 
2006 door en in het bijzonder het verhaal van Anne van der Bijl-Hofman. 
Zij woonde met haar familie in het huis op de “Pôle”, waar wijk op de 
boerderij naast de Lemsterpoort het uitzicht op hadden. Het waren dus 
onze overburen, Tjeerd en Wiep Hofman, de ouders van Anne. 
In gedachten zie ik Tjeerd nog voor me, zwarte pet op, met een knopje 
er bovenop, een grijze kiel aan (peper en zout noemden ze dat in die 
dagen) en een krom pijpje in zijn mond. Het was een evenredig persoon 
die moelijk uit zijn evenwicht was te brengen. 

Vooral ’s winters mocht Hofman graag bij ons in de stal 
komen. Als jongen vond ik het mooi om alle verhalen 
aan te horen. Hij vertelde mij dat hij voor iemand 
werkte waar hij ’s middags ook bleef eten, net als de 
zwager van die mensen. Hij deed daar bij die mensen 
ook het gebed voor het eten. Hij bad dan overal voor. 
“De fûgels yn ‘e loft, de fisken yn ’t wetter en gean sa 
mar troch”. “By eintsjebeslút bestjurre it fet en leine de 
earpels kâld yn ‘e pâne en hy hold mar net op mei 
bidden.” 

Een ander verhaal was over de predikant van de Hervormde Kerk, die 
was volgens Hofman te mager. Toen hij bij Tjeerd en Wiep op bezoek 
kwam, nam Tjeerd hem nog eens goed in hem op en vertelde hem: “Jo 
moatte mar ris by ús yn ‘e kost komme; dan kin Wiep jo wat opweidzje.” 

Ook had Hofman eens problemen 
met de burgemeester. Hij maakte 
van zijn hart geen moordkuil en zei 
precies hoe hij er over dacht: “Jo 
komme net fierder as it rinnen fan 
jo bêd nei de kachel en fan de 
kachel nei jo bêd.” 

In het verhaal van Anne van der 
Bijl kwamen veel bijzonderheden 
voor die ik niet wist. Volgens mijn 
herinnering was er een dochter die 
Tjeerd ús Dukke noemde. Haar 
man’s naam was Pier die bij de 
Hoogovens in Velsen werkte. Ik 

meende dat die bij een bombardement om het leven is gekomen. 
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Een andere herinnering is Theo Hofman, de kleinzoon van Tjeerd en 
Wiep. Net na de oorlog kwam hij uit Duitsland vandaan. Ongeveer een 
jaar daarna ben ik naar Frankrijk vertrokken. Toen ik daar woonde, kreeg 
ik een brief van Theo, die een aanbieding had om in Frankrijk als 
kaasmaker te komen werken. Hij vroeg mij om informatie over hoe het in 
Frankrijk was. Dit land is “thuis” voor Theo geworden, terwijl Canada 
“thuis” voor mij is geworden. 

Jelle Venema, 589 Pipelene Rd. -  R.R.I. - Grafton (Ontario) 

CAMPINGUITBREIDING  BIJ  DE  JERDEN

De (ver)plaatsing van een groot aantal (sta)caravans van de 
Lemsterpoort naar de Jerden was eind april/begin mei in volle gang. Het 
is niet zomaar even ophalen en weer neerzetten. Als de caravans 
eenmaal op hun plek staan, beginnen voor de eigenaren de privé-
werkzaamheden met b.v. de aanleg van tuin(paden) schuttingen en 
tuinschuurtjes. Als alles klaar is kunnen ze weer van de vakantie 
genieten op een splinternieuwe plek.
(Op de foto zwaar grondmaterieel aan het werk). 

P.A.
Foto: Pieter Albada
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Hy rûn hast fyftich jier oanien nei 't molkfabryk

altyd op klompen lâns itselde paadsje. 
dêrneist hie er sa'n sechtich hintsjes yn 'e tún,
al brocht dy buorkerij gjin goud yn 't laadsje. 

En nei it jûnsmiel fisk' er gauris yn it far; 

dêr farden doe alhiel gjin motorboaten; 
dan kaam er út en troch ris mei in kerper thús. 
dy bakte mem foar ús yn dikke moaten. 

It iere foarjier spriek him ta troch skries en ljip 

dan lokke 't fjild him gauris hiel wat oeren
in beamwâl wie somtiids syn plak yn skimerjûn
om mei 't gewear op do of knyn te loeren. 

Te hecht wie hast syn bân mei 't eigen berteplak

foar him bleau Sleat gewoan it moaiste stedsje 
en mei fakânsj’ om utens kaam net by him op 
want hy hie fuort by honk wol syn fersetsje. 

  Jan Folmer 
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NIEUWS  STICHTING  VRIENDEN  VAN  SLOTEN

De financiële staat van de gemeente is onder de norm terecht gekomen 
waardoor provinciaal toezicht is ontstaan. Bestuurlijk hebben wij ervaren 
dat de burgemeester afscheid heeft genomen, bovendien is de 
wethouder- met de portefeuille ruimtelijke ordening- vorig jaar vrij 
plotseling overleden. De door de gemeenteraad destijds ingestelde 
regiegroep ter uitvoering van de programmatische stappen van het 
beleidsplan "Sloten de Ideale stad" is lang niet meer bijeen geweest en 
daaruit moeten we concluderen dat er momenteel een slapende situatie 
is ontstaan. 

Over enkele jaren staat er een gemeentelijke herindeling voor de deur en 
vooral de vereniging Plaatselijk Belang bezint zich over deze situatie 
opdat Sloten daarin de beste keuze zal doen. Wij als Stichting zijn geen 
politieke belangenbehartigers en stellen ons daarin neutraal op. We 
hebben er alle belang bij dat de doelstellingen voor het stadje op de best 
mogelijke wijze worden behartigd. 

Juist bij dergelijke problemen is het zaak niet bij de pakken neer te gaan 
zitten, maar naar toekomstige mogelijkheden te gaan kijken. 
Er komt een moment dat de zaak financieel weer in evenwicht wordt 
gebracht. Ons bestuur heeft dan ook de houding aangenomen om actief 
op die situatie alvast in te spelen. 

Zo hebben wij het initiatief genomen tot planontwikkeling voor Sloten-
West, vanaf de Wijckelerweg t/m de kleine jachthaven. Een projectgroep 
is gevormd met als deelnemers: de Stichting Vrienden van Sloten, 
Plaatselijk Belang, Woningbouwcorporatie Z.W. Friesland en de Stichting 
Restauratie / v.d. Wal. Er is inmiddels een subsidieaanvraag naar de 
Provincie verzonden en inhoudelijk is deze aanvraag reeds positief 
beoordeeld. Na formele berichtgeving kunnen wij verdere stappen 
ondernemen.

Een ander object betreft de renovatie van de waterpoorten Bij een 
bezoek aan de stad ziet u ongetwijfeld de verzakkingen, de ontstane 
scheuren etc. Samen met Plaatselijk Belang hebben wij bij het 
provinciale bureau plattelandsprojecten een aanvraag ingediend voor een 
bouwtechnisch onderzoek en een herstelplan. 

Het project Kattesteeg / Slotmakerssteeg vordert gestaag. Er is een 
overeenstemming bereikt met de gemeente over de overbodige loods. 
Inmiddels is de loods van eigenaar verwisseld. Een bouwontwerp voor 
garages/opbergruimten, passend in de woonomgeving, is gereed zodat 
op korte termijn de afbraak en bouwwerkzaamheden kunnen beginnen. 
Een zaak waarbij meerdere deelnemers zijn betrokken. 
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Mede door het in 2004 vastgestelde welstandsbeleid hebben wij onze 
subsidienormen herzien. Door deze wetgeving kunnen inwoners in een 
aantal gevallen voor extra kosten komen te staan. Wij willen daartoe een 
financiële stimulering geven. 
De tekst en procedure hebben wij recentelijk in de "Stadsomroeper" 
kenbaar gemaakt. In het kalenderjaar 2006 is voor ruim 12.000 euro aan 
stimuleringsbijdragen verstrekt. 

Een probleem blijft het handhavingsbeleid van het eerder vermelde 
welstandsbeleid.
Voor grotere projecten en renovaties wordt de gemeente er veelal 
automatisch in betrokken, maar soms zijn het de kleine dingen die het 
hem doen: kleuren van raampartijen, deuren, schuttingen, bestrating, 
stoepen etc. 
Dit alles maakt juist de stad zo fraai! Meer dan eens is de gemeente 
hierop aangesproken. Het resultaat echter laat nog wel eens op zich 
wachten.

Bij de camping “De Jerden” heeft een uitbreiding plaats gevonden. Onze 
Stichting is uitdrukkelijk van mening dat verdere uitbreiding naar het 
Zuiden niet wenselijk is i.v.m. de zichtlocaties vanuit de stad richting 
Slotermeer.

Naast de reguliere bestuursvergaderingen is er meerdere keren overleg 
gevoerd, waarbij wij vooral de Stichting Restauratie / v.d. Wal en 
Plaatselijk Belang willen vermelden. In goede harmonie samen optrekken 
is in het belang van Sloten. 

Namens het bestuur: 
J.B. Klinkhammer (voorz.), P. Krol (secr./penningm.)

MUSEUM  STEDHÛS  SLEAT
KREEG  LANDELIJK  KEURMERK

Museum Stedhûs Sleat in Sloten kreeg het landelijke keurmerk 
‘geregistreerd museum’ en is daarmee opgenomen in het Nederlands 
Museumregister. Drs. Hanneke Nusselder – voorzitter van de landelijke 
ad-viescommissie voor museumregistratie – onthulde op 12 april 2007,  
het keurmerk en opende daarmee feestelijk het nieuwe museumjaar. 
Deze feestelijke start was tevens de opening van de nieuwe tijdelijke 
tentoonstelling Sloten en de Zuiderzee.
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Museumregistratie
Het keurmerk voor Nederlandse 
musea is in 1997 geïntroduceerd 
door twee landelijke 
overkoepelende organisaties: de 
Nederlandse Museumvereniging en 
het Landelijk Contact van 
Museumconsulenten (LCM). Het 
doel van de museumregistratie is 
het zichtbaar maken, bewaken en 
verbeteren van de kwaliteit van de 
Nederlandse musea. Musea die aan 
alle kwaliteitseisen voldoen, 
ontvangen het certificaat 
geregistreerd museum en worden 
opgenomen in het Nationaal 
Museumregister. De provinciaal 
museumconsulent – in Friesland 
verbonden aan de Museumfederatie 
Fryslân – heeft daarbij de rol van 
adviseur.

De geregistreerde musea zijn te herkennen aan het schildje van het 
Museumregister, dat op de gevel van het museum is bevestigd. Museum 
Stedhûs Sleat is het 35ste museum in Friesland dat is geregistreerd. Een 
complete lijst van geregistreerde musea in Nederland is te vinden op 
www.museumvereniging.nl.

Het museum is heel blij met het keurmerk: het laat zien dat het museum 
voldoet aan de kwaliteitseisen. Bezoekers, schenkers en bruikleengevers, 
de gemeente en andere subsidiegevers en sponsors kunnen zien dat er in 
het museum op een professionele en verantwoorde wijze wordt gewerkt. 

Sloten en de Zuiderzee 
Het museum organiseert tot en met 31 oktober 2007 de tentoonstelling 
Sloten en de Zuiderzee. De tentoonstelling laat zien hoe belangrijk de rol 
van Sloten als doorvoerhaven in de 15de - 18de eeuw was, welke 
producten werden verhandeld en welke invloed de handel had op het 
dagelijks leven in Sloten. 

De tentoonstelling is onderdeel van de manifestatie Zuiderzee, waarin het 
museum samenwerkt met Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum, 
Museum Hidde Nijland Stichting in Hindeloopen, de Bibliotheken Lytse 
Súdwesthoeke, de Muziekschool Zuidwest Friesland / Ritmyk en enkele 
kunstenaars.  
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Samen ontwikkelen zij een cultureel, kunstzinnig en educatief 
programma voor het basisonderwijs. Leerlingen maken in het programma 
kennis met verschillende disciplines als cultureel erfgoed, beeldende 
kunst, dans, muziek, literatuur en theater/drama rond het thema 
Zuiderzee. Voor de zomer ontvangen scholen meer informatie over het 
project.

Museum Stedhûs Sleat, Heerenwal 48 
8556 XW Sloten, Telefoon (0514) 53 15 41 

E-mail    info@museumstedhussleat.nl
Website  www.museumsloten.nl

Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 17.00 uur 
zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur 

BOARGERS  FAN  SLEAT,  DE  HOARN
IS  FOL  SKYT  EN  TERECHT  WANT

DE  SURVIVAL  DOOGDE  LANG  NYT!

Hierbij willen wij graag enige op- en aanmerkingen maken op de door u 
georganiseerde survival op zaterdag 5 mei 2007. 
Dit alles natuurlijk onder het motto: beter goed gepikt dan slecht 
bedacht.
Want de roots van een dergelijk evenement liggen natuurlijk in 
Tjerkgaast.
Daar wordt al sinds mensenheugenis de Blubberrace georganiseerd, in de 
vorige eeuw slechts onderbroken door de oorlog toen wij in het verzet 
moesten en o.a. Geallieerde troepen Sloten hebben binnengesmokkeld. 
De organisatoren van uw evenement hadden ook in ons lieflijk dorp een 
vodje verspreid waarin wij uitgenodigd werden deel te nemen. 
Ondanks de vele waarschuwingen uit ons dorp, trok een groepje dappere 
strijders onder leiding van Kees H., net als de spionnen van Jozua, de 
stad binnen om deel te nemen aan deze survival. 
Een aantal kantekeningen willen wij toch plaatsen. Wij werden 
uitgenodigd om twee uur maar de start was al om half twee. Gelukkig 
leven wij hier nog volgens de regel “moarns let de hiele dei let” en waren 

"De Stadsomroeper" Sloten, juni 2007 43



wij net op tijd om mee te doen. Op dat moment droop de teleurstelling al 
af van de gezichten van de organisatie. Tevens zou ieder team een eigen 
motto kiezen; eerst zouden wij als PLA (Pier Lupkes Army) gaan, maar 
dit werd te provocerend gevonden en toen hebben wij besloten om in 
legerkledij te verschijnen; een origineel idee en de enige groep werd ons 
door de leiding verzekerd. 
Maar toen wij Sloten binnenkwamen, merkten wij direct dat de 
organisatie zijn/haar mond voorbij had gepraat want plots was bijna 
iedereen in identieke kledij.
Natuurlijk moesten wij als eerste groep starten, zodat niemand kon 
verdwalen en gewoon ons spoor kon volgen. 
De volgende valstrik was al geplaatst bij de jachthaven, waar een 
hindernis gesaboteerd was en ter plekke afbrak. Even verderop in de 
berm vonden wij nog een handzaag met J.O. erop. Toen wij iedereen 
weer uit het water hadden gevist, was het ons al duidelijk: hier kunnen 
wij niet winnen! De overwinning die ons rechtmatig toekomt, wordt ons 
niet gegund. 
En nee, dit is geen voorbarige conclusie want bij de volgende hindernis 
moesten wij een boomstam op het juiste gewicht van 12 kilo afzagen. 
Vreemd dat onze groep een stam van afwijkende lengte en gewicht kreeg 
en alle andere groepen een stam van  24 kilo precies met een rolmaat 
(J.O.) en een rekenmachine!!
Ballonnen bij de volgende hindernis werden zo snel door ons team 
vernietigd, dat de organisatie ons niet bij kon houden en wij dus moesten 
wachten.
Het oversteken van het water met de pallets was ook doorgestoken 
kaart, uitgejouwd door een grote groep Slotenaren onder leiding van een 
Bruin Boon-achtig persoon wiens verstand omgekeerd evenredig was aan 
zijn gewicht. 
Zelfs kregen wij, naar achteraf bleek, gewoon minder pallets dan de rest! 
“Pier Lupkes nam ook grote stappen, dat kunnen jullie ook wel!” 
Wie bij dit onderdeel aanwezig is geweest, zal nooit de overtocht van 
dhr. J.J. Wijnia vergeten, zelfs zonder pallets naar eigen zeggen, en weer 
is het bewijs geleverd dat het goed zit met het geloof in Tjerkgaast. 
Een pluim voor de dames bij het darten want die hebben redelijk eerlijk 
geteld en zij kunnen zich inschrijven voor een aanleunwoning in ons 
mooie dorp. 
Maar het volgende onderdeel breekt weer alle records van oneerlijkheid. 
Wij moesten een vlot bouwen van losse onderdelen. Met de 
commandotraining van Kees H. en Doeke W. was dit natuurlijk een fluitje 
van een cent maar wie schetste onze verbazing toen wij zagen dat alle 
andere teams gebruik mochten maken van ons vlot en op deze manier 
natuurlijk geen tijd verloren met het maken van een vlot. 
Toen waren we aangeland bij het onderdeel dat alles sloeg n.l.: het 
bouwen van een toren van spaghetti en spekjes. Wij moesten midden in 
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de drukke zaak in vijf(!) minuten met voorgekookte spaghetti en half 
afgekauwde spekjes een toren bouwen. Door onze stalen zenuwen en de 
vaste hand van onze spaghettikenner bij uitstek, Don Hessel Corleone, 
kwamen wij toch ruim boven de meter; hoewel wij onze twijfels hadden 
bij de meetapparatuur van de jury. (J.O.!) 
Maar wat gebeurde er met de volgende groepen? Plots werd de tafel 
verplaatst naar een andere ruimte waar men geen last van het publiek 
had, alle ruimte kreeg en de tijd werd opeens ook vergeten. Volgens de 
geruchten was de gemiddelde tijd ongeveer drie kwartier. 
Het was ons toen al lang duidelijk: hier is geen eer te behalen. 
Dit werd eens te meer duidelijk toen wij zagen dat de plaatselijke 
uitbater van de horecagelegenheid eerst een gezicht als een oorwurm 
had maar al snel opvrolijkte nadat enkele juryleden hem hadden 
toegefluisterd dat Tjerkgaast ondanks de snelste tijd etc. etc. geen kans 
maakte op een prijs.
Gelukkig zijn er ook nog Slotenaren die wel weten hoe de vork in de steel 
zit en wij willen hierbij de jongedame bedanken voor de steun en de 
kaars die voor ons werd aangestoken in de kerk. Het heeft niet mogen 
baten en dat zegt natuurlijk wel iets hoe ver men in Sloten is afgedwaald 
van de rechte leer, dat zelfs een met liefde aangestoken kaars in de kerk 
niet meer helpt.
Maar wanneer de dag des oordeels daar is en de Tjerkgaasters om uw 
muren trekken (die dan gefinancierd zijn met geld uit onze gemeente!) 
dan is het voor haar, gelijk Rachab, voldoende om een rood koord uit het 
venster te hangen en zij zal gespaard worden. 

Het schijnt later nog erg gezellig geweest te zijn in de plaatselijke 
taveernes en het gelal en gebral duurde tot in de kleine uurtjes. 
Wij zijn na een paar consumpties maar huiswaarts gekeerd en denkend 
aan de vrouw van Lot bij Sodom en Gomorra, hebben wij maar niet 
omgekeken. 

Groetnis fan’e Gaast 
en wy skite him sa wer fol! 

REACTIE  AAN  DE  REDACTIE

Ik wil graag even reageren op het verhaal van Hylke Jan de Jong. Ik heb 
hem als kleine jongen gekend. Zijn opa was onze huisbaas toen in die 
tijd. Nu spreek ik over de jaren ’50. Wij woonden toen op het Achterom. 
Bij zijn ouders kochten wij wel onze klompen. Maar wat ik nou zo leuk 
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vond, was dat waar hij zijn atelier heeft in de Koestraat, daar ben ik 
geboren in 1946. Hoe lang we daar gewoond hebben weet ik niet; daarna 
zijn we naar het Achterom gegaan. Wat mij verteld is dat de boerderij 
van Visser er achter zat en dat het húske buitenom was en er vee buiten 
liep. Hylke Jan, ik vond je verhaal erg leuk. Ik woon al 47 jaar niet meer 
in Sloten maar kom er nog regelmatig. Ik sta dan ook altijd even stil voor 
je atelier en mijn geboortehuis. Je zult mij wel niet kennen maar voor de 
duidelijkheid, mijn naam is Trienke de Vries en ben een dochter van Jaap 
en Leen de Vries.

Trienke Zoon-de Vries 

STALEN  ROS  ONTWAART

Iedereen heeft over de 
verduistering kunnen 
lezen van het trouwe 
oranje stalen ros van 
Foeke de Boer. Enkele 
dagen nadat ons blad bij u 
in de bus gleed, deed uw 
redacteur, natuurlijk sa-
men met andere Slote-
naren, de volgende ont-
dekking. Het stalen ros 
werd gezien, hangend aan 
touwen onder de Wouds-
ender poort. Het eerste 
wat bij de redacteur 

opkwam waren de bekende woorden die ook door een bekende  
Amerikaan uitgesproken werden: 
“Lady’s and gentlemen ...we’ve got him”! 

Ondanks het feit dat ons blad in zwart/wit wordt uitgegeven, kan ik u 
verzekeren dat de fiets erg oranje was en in ieder geval flink leek op die 
van eerder genoemd persoon. Of het inderdaad ook de fiets van Foeke 
was is onbekend. Het kon echter niet onopgemerkt blijven dat Foeke na 
deze ontdekking opvallend vrolijk in de stad werd gesignaleerd. 

Foto: Pieter Albada 
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SKÛTSJE  “DE  GOEDE  VERWACHTING”

Onlangs viel er bij u een schrijven van ons in de bus. 
Hierop kon u aangeven of u ons skûtsje, de schippers en de bemanning, 
wilde steunen met een vrijwillige donatie. 
Indien u ons zou willen steunen; dan vragen wij u vriendelijk het 
desbetreffende strookje in te vullen. Als tegenprestatie kunnen de 
donateurs, op basis van afspraak, een zeiltocht tegemoet zien met ons 
skûtsje. 
Ons skûtsje, en dat van Sloten, is een serieuze kanshebber voor het 
IFKS-kampioensschap van 2007! 
Hebt u dat strookje niet meer? Geen probleem; onderstaand strookje 
kunt u kopiëren en gebruiken. Op die manier beschadigt u deze 
Stadsomroeper ook niet door het uit te knippen. 
U kunt dat ingevulde strookje afgeven bij: 
Sjoerd Seffinga / Walter de Vries, Achterom 100, 8556 XR  Sloten (Fr.) 
Of bij: J. Meijer, Menno v. Coehoornstraat 29, 8556 AR  Sloten (Fr.) 
U kunt uw ook donatie overmaken op rek.nr. 32.88.38780  
t.n.v. J. Meijer, (voorzitter Stichting WS-Sailing)  

Voor informatie kunt u bellen: 
0514-531557/531458 of 06-30804774 
E-mail: walter-albertdevries@hetnet.nl
Internet: www.ws-sailing.nl

Bij voorbaat vriendelijk dank ! 

Ondergetekende:

Naam en voorletter(s):       
 ________________________________________________      

Adres:
 ________________________________________________      

Postcode & plaatsnaam: 
 ________________________________________________      

Donatiebedrag:
 ________________________________________________      

Handtekening:
 ________________________________________________      
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