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WAARDERING VOOR SKÛTSJESYLKOMMISJE
Inmiddels zijn we in de herfst beland en lijkt de
zomerperiode al weer ver achter ons te liggen.
Het is even wennen om de zon minder te zien
schijnen, de dagen korter te zien worden,
warmere kleren aan te moeten trekken en de
bladeren van de bomen te zien vallen. Alles op
zijn tijd.
De zomer liet hier in Nederland niet overdreven
veel zonuren zien, al waren de temperaturen
doorgaans bevredigend te noemen.
Voor Walter de Vries, Sjoerd Seffinga en de
bemanning van “De Goede Verwachting” had de
zomer niet zonniger gekund want zij zegevierden
Gerhard Visser
met hun skûtsje op prachtige wijze op de Friese
wateren in de A-klasse van de IFKS. Een
uitmuntende prestatie van deze Sleattemer zeilhelden.
Waardering mag er ook best worden uitgesproken voor de organisatoren
van de IFKS-zeilerij op het Slotermeer. Al voor de 25ste keer zorgden
Gerhard Visser en zijn manschappen dat het skûtsjesilen op het
Slotermeer doorgang kon vinden. Elke keer weer voldoende
sponsorgelden binnenhalen en elke keer er weer voor zorgen dat alle
skûtsjes en volgschepen een plekje in het toch niet al te grote Sloten
kunnen vinden, vergt de nodige inspanningen.
Hulde voor Gerhard Visser, Hielke Schotanus,
Tjits Arjen Rijpkema, Jan Verhoeff en Adelina
Lolkema-Postma
die
dit
festijn
al
weer
verscheidene jaren voor elkaar boksen. De
horeca en middenstand mogen bijzonder trots
zijn op dit team, dat er elk jaar weer voor zorgt
dat het nodige skûtsje- en feestpubliek zich in
Sloten meldt en de kassa voor velen laat
rinkelen.
En laten we eerlijk zijn:
zonder dit soort
kommissies zouden er ook geen kampioenen zijn.
Wij hopen dat de skûtsjesylkommisje op deze wijze nog jaren door mag
gaan en dat zij tijdig in staat zal zijn om in de toekomst bestuursleden te
vinden; dit om de personele bezetting op peil te houden en het
skûtsjesilen voor Sloten tot in lengte van jaren te kunnen behouden.
G. St.
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HJIR EN HJOED
Berne:
Sleat:

21 juny

Djura, df Tiny Alting en
Eric Wondergem

28 juny

Freddy, df Wietske Borger en
André Alting
Christiaan, sf Sjoerdtje Riemersma en
Pedro Pander
Tys, sf Christy van Geldere en
Jaap Jan Rijpkema

11 july
13 july

om utens:
5 juny
15 july
31 july
24 septimber
27 septimber

Meike Anne, df Yvonne Groen en
Bauke Brouwer, Grijpskerk
Alynne, Johanna df Anna Schotanus
en Tjepko de Jong, Balk
Synne Ulfine, df Erica Krikke en
Hylke Feenstra, Joure
Bibi Martine, df Conny Brouwer en
Siefco de Boer, Hollum
Eline, df Willie Koopmans en
Rein-Jan Dijkstra, Oudega (G-S)

Stoarn:
Sleat:

17 july

Herre Risselada, B.H. Mulierstraat 33
57 jier.

om utens:

16 juny
17 july

Johannes Jan Mous, Wikel, 52 jier.
Fimke de Vreeze-Mous, Talma Hiem,
Balk, 93 jier.
Jacob Gabe Dijkstra, Talma Hiem,
Balk, 82 jier.
Jantje Reitsma-Brouwer,
Tsjerkgaast, 74 jier.
Jelte Kolhoff, Doetichem,
berne yn Sleat 7 aug. 1933.
Feite Koopmans, Nij Friesma Hiem,
Grou, 87 jier.

4 septimber
6 septimber
6 septimber
14 septimber
Troud:
Sleat:

om utens:

22 juny
20 july
31 augustus

Tanja Reekers en Jasper Meijer
Anja de Vries en Lolle Poepjes
Catharina Munniksma en
Christiaan Pander

20 july

Thea Dijkstra en Anske Schotanus
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Ferhuze
yn ‘e stêd:

Henderika Risselada
en Gerrit Knot
nei
fam. O. de Vries
nei
Ineke Wever
nei
fam. J. Stegenga nei

Nij ynkommen: Fam. T. Mur
Jan Hoekstra
Lienke Boot en
Jasper Landsheer
Yeb en Atsje Boersma
Sandra en Ron Kramer
Fam. van den Burg
Ydwine Been
Yvonne de Jager
Ôfreizge:

Sa lang troud:

Bertina Homma en
Johan Peter Luimstra
Fam. Lambalgen
Patrick de Vries
Wytse Müller
Fam. D. Meijer
Pavla Havlikova
Immy Kuipers
Mefr. Bergsma
Marije Visser
27 augustus
3 septimber

25 jier
55 jier

Dubbelstraat 190
Voorstreek 107
Dubbelstraat 121
B.H. Mulierstraat 45
Voorstreek 113
Dubbelstraat 128
B.H. Mulierstraat 29
Dubbelstraat 125
M. van Coehoornstr. 27
It Far 31
Dubbelstraat 124
Spanjaardsdijk 14

nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei

Langwar
Woudenberg
Grins
Enschede
Wikel
Ljouwert
Goor
????
Ljouwert

fam. Y. Kuipers-Haarsma
fam. W. ten Heuvel-Roukema

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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Wy wolle eltsenien betankje foar it meilibjen tidens it siikwêzen en nei
it ferstjerren fan ús leave mem en beppe

Gretha Clara Rijpkema-Effing
It hat ús goed dien dat der safolle minsken oan har en ús tocht ha.
De bern

ELAMIETEN AAN DE KEALLEPOAT
In de ochtend van eerste Pinksterdag koerste bij Spannenburg een sliert
steppende elfstedenbedwingers met volgauto’s richting Sleat. Mijn
bestemming was Sneek maar ‘s Heeren wegen zijn ondoorgrondelijk
want onverwacht en plotseling raakte ik in het spoor van de ploeterende
atleten op hun autoped. Wonderlijk stil was het op de Woudsender poort
in miezerige motregen totdat uit openstaande deuren van de RoomsKatholieke kerk Gregoriaans gezang mijn oren bereikte. De rituele
klanken vermengden zich met wenkend gebeier uit galmgaten van de
concurrerende Ned. Hervormde kerk. Ofschoon de schoonheid van het
Gregoriaans mij zeer dierbaar is, koos ik na een korte tweestrijd voor het
protestantse Godshuis waar dominee van Marrum een inspirerende dienst
leidde en de organist terecht alle registers open trok; het was tenslotte
Pinksteren. Na het laatste amen trof ik in de Koestraat een buslading
Belgen die op de Haverkamp gelost was uit een touringcar; in het
hoogseizoen is zondagsrust een schaars goed tussen de lindebomen.
Binnen afzienbare tijd komen reizigers uit alle continenten naar
Nederland is de prognose. Plaatselijke - en regionale VVV ‘s +
ondernemers zullen logistiek alle zeilen moeten bijzetten om de
verwachte massa in goede banen te leiden, ter land ter zee en in de
lucht. Een simpel voorbeeld ter onderstreping van dit toekomstig
scenario. De ANWB geeft regelmatig in “de Kampioen ” toeristische tips.
Afgelopen voorjaar werd Deventer uitgebreid aangeprezen en dat heeft
de horecabranche in die Hanzestad geweten! In drommen kwamen 55
plussers naar de koekstad. Appeltaart was niet aan te slepen en op een
bepaald moment zelfs uitverkocht. Te zijner tijd zie ik 'kloften'
recreërende senioren zoals Meden, Elamieten, inwoners uit Mesopotamië,
Judea en Kapadocië op terrassen in Sleat neerstrijken en opgewekt
keallepoat bestellen. De rijkelijk aanwezige kunstgebitten zullen het dan
flink voor hun kiezen krijgen want dit Friese baksel is niet alleen
overheerlijk maar bovenal vasthoudend en van buigen vreemd. Dat
wordt even trochbite.
Jan van der Goot
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HET SCHOTSE SLEAT
Tijdens mijn rondreis
deze zomer door het
prachtige
Schotland,
maakten we met de
veerboot de overtocht
van de vaste wal naar
Isle
of
Skye;
het
grootste eiland van de
Binnen-Hebriden
(95
km lang en max. 40 km
breed) in de westelijke
Highlands.
Daar aangekomen werd
ik aangenaam verrast
door het bord ‘Welcome
to Sleat’.
Naast één van de
Friese elfsteden blijkt
Sleat namelijk ook een
schiereiland te zijn van
Skye.
Het schiereiland wordt
al eeuwen bewoond
door leden van de
MacDonald Clan.
Op de Hebriden wordt,
mede door de geograAnke de Groot uit Sloten ontdekte in Schotland het
fisch geïsoleerde ligandere Sloten.
ging,
voornamelijk
Foto: Anke de Groot
Highland-Gaelic gesproken; sinds 2005 een officieel erkende taal in Schotland.
Sleat oogt met zijn rijke vegetatie minder woest en desolaat dan de rest
van Skye maar is met enkele kasteelruïnes en mooie uitzichten meer dan
de moeite waard.
Anke de Groot, Lindengracht 9, Sloten
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AFSCHEID DS. KLAAS VAN MARRUM

Mieke Pander-Zandstra schudt als afscheid
ds. Klaas van Marrum de hand.

Op zondag 2 september jl. namen
de Protestantse Gemeenten van
Wijckel en Sloten afscheid van
hun predikant ds. Klaas van
Marrum, die sinds juli 2002 de
vacante plaats van ds. Henk
Bakker innam.
In
Wijckel
werd
in
de
morgendienst en in Sloten in de
middagdienst afscheid genomen
van de predikant, die een beroep
naar de Protestantse Gemeente
van Sumar had aangenomen.
In een volle kerk in Sloten had ds.
Van Marrum Lucas 12 vers 13-21
en Marcus 8 vers 34-38 als
leiddraad
voor
zijn
preek
gekozen.

Foto: Gerben Stegenga

In de gelijkenis in Lucas die de
predikant had voorgelezen, vroeg
een rijke man zich af wat hij moest doen vanwege het feit dat de
overvloedige oogst zijn voorraadschuren te klein had gemaakt. Hij kwam
op het idee om grotere schuren te bouwen om zo ook vele jaren later
nog goed te kunnen eten, drinken en rusten. Ds. Van Marrum zei dat nog
niet eens zo’n gekke gedachte te vinden. “Zouden wij het anders doen?”,
zo vroeg hij zich luid op af.
Maar Jezus noemde deze rijke man een dwaas. Zijn hart was immers bij
zijn bezit en niet bij God. Ds. Van Marrum riep zijn gehoor dan ook op
om de TomTom van ieders hart op God en het Evangelie als
eindbestemming af te stemmen. Dan zal men deelgenoot worden aan het
rijke leven in het Nieuw Jeruzalem, dat vanuit de hemel naar de aarde
neer zal dalen. Dat heeft God aan een ieder die in Hem gelooft en Hem
volgt beloofd, aldus ds. Van Marrum.
Nadat de kinderen terug waren gekomen van hun dienst; voerde Ineke
Visser-Pierik het woord namens de kindernevendienst. Zij roemde de
samenwerking met de scheidende predikant en als dank bood zij hem
een tafelkleed aan met daarop afgebeeld alle namen en foto’s van de
kinderen en leiding. Guus de Groot voegde daar aan toe dat het nog niet
helemaal compleet was. De servetten zou ds. Van Marrum krijgen, als hij
na 5 jaar terug zou komen in Sloten.
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Namens zijn naaste collega’s voerde ds. M. Jans uit Nijemirdum het
woord. Hij bedankte de predikant voor zijn duidelijke inbreng tijdens hun
bijeenkomsten.
Namens de kerkenraad voerde voorzitter Sjoerd Seffinga het woord. Hij
memoreerde in zijn korte toespraak dat het in het begin flink wennen
was met de nieuwe voorganger maar dat er later uit de samenwerking
goede dingen naar voren zijn gekomen. De preses had vooral veel lof
voor het opzetten van de Pijlercursus en had het volgen daarvan als
onvergetelijk ervaren. Ook de belijdenis van 14 lidmaten in de Grutte
Tsjerke was een ongekend hoogtepunt geweest in het tijdperk Van
Marrum, aldus Seffinga. Als dank bood de voorzitter ds. Van Marrum en
zijn vrouw een wandbord aan met daarop de beide kerkgebouwen van de
kerken van Wijckel en Sloten. Helemaal verbaasd was het echtpaar
natuurlijk niet omdat het ’s morgens in Wijckel ook al aan hen was
uitgereikt.
Na de dienst namen de vele aanwezigen de gelegenheid te baat om de
hand te drukken van Klaas en Jelly van Marrum.

WILLEM HOORNSTRA NIEUWE BURGEMEESTER
IN DE GEMEENTE GAASTERLÂN-SLEAT
Dinsdag 4 september arriveerde Willem Hoornstra
en echtgenote Popkje bij de gemeentegrens nabij
Sloten. Het echtpaar werd opgewacht door de wethouders
Willem
Sprik
en
Meint
Jelsma,
stadsomroeper
Pieter
Haringsma
en
gemeentesecretaris Jelle Lemstra.
Vervolgens ging het gezelschap per auto naar de
loswal voor een korte wandeling door de stad en
kreeg het een ontvangst in het oude stadhuis.
Hierna vertrok het gezelschap per boot, de
"Johanna Jacoba”, naar Balk.
’s Middags volgde de speciale raadsvergadering in
"It Breahûs".
Met de installatie van Willem Hoornstra (59) heeft Gaasterlân-Sleat weer
een eigen burgemeester, na het gedwongen opstappen in februari van
Thea de Roos en de interim-periode van burgemeester Arie Aalberts van
Dantumadeel. Aalberts leidde de buitengewone raadsvergadering op
verzoek van de gemeenteraad.
Hans Boekhoven, burgemeester van Nijefurd, sprak mede namens de
andere Zuidwesthoekgemeenten en hoopt op een goede samenwerking.
Hij overhandigde Hoornstra een stapeltje gemeentegidsen en verzocht
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hem deze stapel van acht flink in te krimpen.
Hoornstra liet zich niet tot een reactie verleiden. Hij wil eerst een
grondige analyse maken voordat hij tot het oordeel komt dat een fusie
noodzakelijk is.
Hoornstra krijgt van de gemeenteraad de opdracht mee het fusieproces
in goede banen te leiden. Nog voor de jaarwisseling moet de gemeente
bepalen welke richting zij op wil.
Willem Hoornstra uit Heerde, de nieuwe burgemeester van GaasterlânSleat, is bepaald niet onbekend met het fenomeen herindeling. Zo was
hij twee keer nauw betrokken bij een gemeentelijke herindeling. De
eerste keer was in Friesland in 1984, toen hij wethouder was van
Doniawerstal.
CDA'er Hoornstra was van 1979 tot 1984 wethouder van Doniawerstal,
dat opging in Skarsterlân. Hoornstra was daar vier jaar wethouder,
waarna hij van 1988 tot 1997 burgemeester van Brakel werd. Sinds 1997
is hij burgemeester van Heerde.
Hoornstra probeert als burgemeester nauw contact met de burger te
houden en wil dat mensen een gevoel van trots hebben als ze over hun
gemeente spreken. “Alleen wanneer mensen positief zijn, kun je dingen
bereiken. En als iedereen van goede wil is, mag je best een meningsverschil hebben, zolang je het maar zuiver houdt. Ik wil ook geen
schout-bij-nacht zijn, maar daadwerkelijk kunnen sturen en helpen en er
voor iedereen zijn", zo is de mening van de nieuwe burgervader.
De terugkeer naar Friesland betekent ook een weerzien met Meint
Jelsma. Beiden maakten vanaf 1984 deel uit van het college van
Skarsterlân. Sinds begin dit jaar is Jelsma wethouder in Gaasterlân-Sleat.

SLEATTEMER ZENO FOLKERTSMA
NEDERLANDS KAMPIOEN MIDGETGOLF
In het weekend van 30 juni t/m 1 juli 2007 werd het Nederlands kampioenschap midgetgolf combi gehouden te Ridderkerk. Vanwege de niet
al te stabiele weersomstandigheden moest het kampioenschap enkele
keren worden onderbroken.
De
Sleattemers
Lolke,
Zeno,
Sven
en
Aernout
Folkertsma
vertegenwoordigden
de
Leeuwarder
midgetgolfclub
tijdens
dit
kampioenschap. Marjan Folkertsma had de rol van chauffeur en
verzorgster. Op de 1e wedstrijddag was de start van Zeno nog redelijk
met een ronde van 22 slagen op de korte baan, maar het was niet top
wat hij die dag verder liet zien. Hij moest die zaterdag dan ook genoegen
nemen met een 2e plaats met 3 slagen achterstand op Arno Bos. Sven,
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die dit jaar in dezelfde categorie als Zeno speelt, deed het de 1e dag
prima en stond dan ook op de derde plaats.
Bij de jongens scholieren was het een moeilijk verhaal voor Aernout
Folkertsma. Geen wonder want hij was bij de andere Leeuwarder topper
Wesley Bakker ingedeeld. Toch wist ook Aernout de 1e wedstrijddag
enkele goede rondeste spelen en stond na de 1e dag prima 2e met 160
slagen. Bij de heren noteerde Lolke Folkertsma enkele goede rondes op
de lange baan, maar waren de rondes op de korte baan van te matige
kwaliteit. Voor hem was dan ook een 13e plaats (van de 25 deelnemers)
in deze categorie weggelegd.
Op de 2e wedstrijddag was Zeno weer in goeden doen en wist hij de achterstand dan ook om te buigen naar een voorsprong van 12 slagen. In de
4e ronde van deze dag wist Zeno bijna het perfecte rondje te slaan (19),
alleen bij baan 14 "de Zigzag" moest hij een 2 noteren. Zeno Folkertsma
wist deze voorsprong gemakkelijk te consolideren en werd Nederlands
kampioen met een uitstekende totaalscore van 272 slagen.
De strijd om de 2e plaats was nog lang spannend, maar Sven slaagde er
niet in om het zilver te bemachtigen. Toch een uitstekend toernooi voor
Sven en brons met een totaal van 297 slagen. Hij moest Arno Bos met
288 slagen voor laten gaan.
Bij de jongens scholieren lukte het Aernout ook de 2e dag enkele goede
rondes te spelen. Dit resulteerde dan ook in een verdienstelijke 2e plaats
waarmee hij het zilver in de wacht wist te slepen met 318 slagen. De
achterstand op kampioen Wesley Bakker was nog groot (45 slagen),
maar er zit genoeg vooruitgang in het spel van de jonge Sleattemer.
Bij de heren wist Lolke Folkertsma ook de 2e wedstrijddag een goede
ronde te spelen op lang; helaas waren de scores op de korte baan niet
goed genoeg en in de laatste ronde op lang was de koek helemaal op.
Een 16e plaats met 306 slagen was dan ook zijn deel. Kampioen in deze
categorie werd André van Vliet (Bilthoven) met 262 slagen.
Het EK midgetgolf voor de jeugd (t/m 19 jaar) werd dit jaar van
woensdag 8 t/m 11 augustus jl. gehouden in het Zweedse
Södertälje. Zeno en Sven Folkertsma namen hieraan deel.
Voor de jongens is dit zeker geen vakantietripje. De 6 dagen voorafgaande aan het toernooi werd er, na een lange reis van zo'n 16 uur in de
auto, dagelijks tussen de 6 en 10 uren getraind. Bij de jongens waren er
dit jaar 59 individuele deelnemers en hadden zich 7 landenteams
ingeschreven. De landenteams bestaan hierbij uit 6 spelers en een
reserve.
Het kampioenschap werd dit jaar gespeeld op een ethernietbaan en op
een zeer lastige viltbaan. Het EK werd dit jaar voor het eerst gespeeld
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met een "play-off systeem". Er gingen bij de jongens na de 3 eerste
wedstrijddagen 32 spelers naar de finaledag. Op de finaledag werd
middels een knock-out systeem de kampioen bekend. De nr. 32 speelde
hierbij tegen nr. 1, nr. 31 tegen nr. 2 enz.
De 1e wedstrijddag werd er begonnen op vilt en dit was erg lastig. Zowel
Sven als Zeno kwamen dan ook met een vrij hoge score binnen. In de 2e
en 3e ronde ging het al iets beter. Na de 1e wedstrijddag stond Zeno dan
ook op plaats 30, terwijl Sven in de buurt van de 50e plek stond.
Op de 2e dag klom Sven nog enkele plaatsen terwijl Zeno iets terugzakte
naar een 38e plaats. De 3e wedstrijddag zou Zeno moeten proberen toch
nog de 32e plaats te bereiken om zodoende de finaledag te halen. De 1e
ronde op vrijdag van Zeno was prima maar helaas was de 8e en laatste
ronde tegenvallend en viel Zeno opnieuw net buiten de boot met een 36e
plaats en 247 slagen. Zijn achterstand op de 32e plaats (recht op
finaledag) was maar 4 slagen. Sven handhaafde zich op een 51e plaats
met totaal 273 slagen. Volgend jaar zal het EK voor de jeugd in Hongarije worden gehouden; voor Zeno de laatste poging (19 jaar) om de
finaledag te halen.
Na 2 dagen weer in Nederland te zijn geweest, was het voor Zeno
op 14 augustus al weer zover om naar Canegrate (Italië) af te
reizen voor deelname aan het WK midgetgolf voor heren.
In dit kampioenschap zou hij niet alleen individueel deel gaan nemen
maar ook was er bij de heren een team namens Nederland afgevaardigd.
Bij de heren waren er maar liefst 112 deelnemers, waaronder 13
landenteams. Dit kampioenschap werd gehouden op een zogenaamde
"betonbaan" en op etherniet.
De 1e wedstrijddag op woensdag 22 augustus begon voor Zeno
uitstekend en hij nestelde zich dan ook op een plaats bij de.top 15!
Het Nederlandse herenteam had een mindere start en stond na de 1e
dag op een 8e plaats. Helaas was de 3e ronde op de 1e wedstrijddag van
Zeno met 33 slagen iets aan de hoge kant, maar toch nog steeds
voldoende voor een plaats bij de beste 32 spelers en recht op de
finaledag. Op donderdag moesten er 2 rondes op etherniet en 1 op beton
gespeeld worden en deze dag verliep voor Zeno teleurstellend. Hij zakte
dan ook naar een 50e plaats. Het team van Nederland was inmiddels wel
opgerukt naar een prima 6e plek; het maximaal haalbare.
Op de laatste wedstrijddag voor de finaledag op zaterdag was er voor
Zeno nog een kleine kans om de top 32 te bereiken. Zijn eerste ronde
van die dag was erg goed met 28 slagen, maar de laatste ronde hierna
met 25 slagen was van een matig gehalte.
Zeno Folkertsma behaalde uiteindelijk een gedeelde 42e plaats. Dat is
goed te noemen in een deelnemersveld van maar liefst 112
midgetgolfers. Het Nederlandse herenteam eindigde op een prima 6e
plaats achter de 5 top midgetgolflanden.
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SLEAT EARTIIDS EN SLEAT HJOED-DE-DEI
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Begin jaren ’60 was de watersport flink in opkomst. In Sloten werd men
gewaar dat de watersporters hun boten in Sloten haast niet kwijt konden. Er
waren geen behoorlijke ligplaatsen en dit manco deed zich elk jaar sterker
voelen, vooral in de zomermaanden juli en augustus.
De watersporttoeristen kregen de beschikking over twee mogelijkheden: een
haventje bij de Lemsterpoort en een aanlegsteiger aan de nieuwe rondweg.
Dat haventje was eigenlijk een initiatief van Plaatselijk Belang, dat bij het
gemeentebestuur de noodzaak daarvan bepleitte.
Plaatselijk Belang legde twee plannen op tafel, één aan de noordkant en één
aan de zuidkant van de stad. Een haven aan de noordkant zou het voordeel
hebben gehad, dat dan meteen een begin zou kunnen worden gemaakt met
de aanleg van een weg naar het Slotermeer, één van de vurigste wensen
van Plaatselijk Belang, dat aan het meer graag een zwemgelegenheid zou
zien.
Het gemeentebestuur o.l.v. burgemeester J. Klijnsma, koos voor het plan
aan de zuidkant van de stad en verrijkte dicht bij de Lemsterpoort en de
korenmolen Sloten met een alleraardigst haventje. Het haventje heeft een
soort driehoeksvorm, kreeg een houten beschoeiing en werd aan alle kanten
omringd door tegelpaden.
Bij de aanleg van dat haventje alleen is het niet eens gebleven. Aan de
andere kant van de stad werd bij de los- en laadplaats aan de rondweg
een aanlegsteiger gebouwd met ligplaatsen voor 25 à 30 boten. Bij deze
aanlegsteiger
verrees
een
stenen
gebouwtje
met
toiletten,
wasgelegenheid en mogelijkheid tot elektrisch scheren.
Tjits A. Rijpkema van de Lange Jerden in Sloten vond tussen de foto’s van zijn
kortgeleden overleden moeder Gretha Rijpkema-Effing bijgaande unieke foto, bovenaan
op de linkerbladzijde, uit het jaar 1953, toen van het graven van het nieuwe haventje nog
geen sprake was.
De onderste foto op naastgelegen blad geeft het beeld te zien van deze haven, zoals die
vandaag de dag is. Deze prent werd genomen door Gerben Stegenga.

DERDE PLEK HANS LOLKEMA
IN FINALE NK HIGHLAND GAMES
Traditiegetrouw vindt in Hank begin september de finale van het
Nederlands/Belgisch kampioenschap Highland Games plaats.
Bij het onderdeel hamer gooien behaalde Hans Lolkema een prima 2e
plaats met een afstand van 28,37 m. Tommy de Bruyn was de beste met
29,30 m.
Het gewicht vergooien (WFD) werd een spannende zaak. Hans Lolkema
was op dit onderdeel in topvorm en realiseerde een afstand van 24,40
m.; een afstand die internationaal gezien van een uitstekend gehalte
genoemd mag worden. Hij werd daarmee eerste en liet Wout Zijlstra met
23,88 m. achter zich.
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Het steen werpen werd gewonnen door Wout Zijlstra met een afstand
van 12,81 m. Eddy Cardol werd tweede met 12,38 m. Sleattemer
Lolkema kwam tot een afstand van precies 12 m.
De boomstam (caber) werd het hoogst geworpen door Arend van Oord.
Hans Lolkema behaalde op dit onderdeel een 3e plek.
Bij het hooggooien (weight over the bar) was de overwinning voor Wout
Zijlstra met een hoogte van 5,25 m. Tommy de Bruyn bleef op 5 m.
steken, terwijl Hans Lolkema het gewicht 4,50 m. hoog gooide.
Dit resulteerde in een 1e plaats in het eindklassement voor Wout Zijlstra,
die daarmee het overwinningszwaard uit handen van een Keltische miss
in ontvangst mocht nemen.
Tommy de Bruyn en Hans Lolkema kwamen op hetzelfde puntentotaal
50,0 uit. Het laatste onderdeel werd daardoor beslissende omdat beiden
al elk een onderdeel hadden gewonnen. Tommy was daarin het beste en
bemachtigde zodoende de 2e plaats. Hans Lolkema werd derde.
De eindstand van het Kampioenschap 2007 over diverse wedstrijden bij
de heren werd als volgt:
1e Tommy de Bruyn, 2e Arend van Oord en 3e Sierk Kooistra.

De redactie
ontving de
hiernaast
afgedrukte
rouwbrief van
de fam.
Risselada.
De afscheidsdienst werd
gehouden op
zaterdag
21 juli om
15.00 uur in
de Grutte
Tsjerke te
Sloten.
Aansluitend
vond de
begrafenis
plaats op de
algemene
begraafplaats
te 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.
Twee lezers komen nog even terug op de foto van Kees Smits uit Houten.
Deze prent van de 1e en 2e klas van de christelijke lagere school van het
schooljaar 1964/1965 stond afgedrukt in het maartnummer van dit blad.
Cor Schotanus, Sleat: “Dizze foto ropt dochs wol wat fragen op. Ik siet
doe yn de earste klasse, dat ik soe se kenne moatte en soe der dus sels
ek op stien moatten ha. Lykas Ypie op de Hoek yn de Stedsomropper fan
juny al optekenje liet, misse der nochal wat persoanen.
It soe nijsgjirrich wêze om te witten by hokker gelegenheid de foto
nommen is want beide klassen wiene lang net folslein.
In pear persoanen kin ik wol thúsbringe. Nr. 2 is Johannes Haga, dat kin
net misse. Neffens my siet hy yndied efteroan yn de klasse en kaam ik
yn de earste klasse neist him te sitten (hy siet yn de 2e klasse, doe't ik
op skoalle kaam). Neffens my sit hy trouwens op myn plak en sit Hans
van Dijk op Johannes syn plak. Ek nûmer 3 is net sa dreech, dat is
Johannes Pander. By nûmer 7 twivelje ik; it soe my net fernuverje dat it
Jantsje Risselada is. Dy siet doe tocht ik yn de 2e klasse.
Nr. 21 is mar foar in lyts partsje te sjen. Ik tink dat it ien út de twadde
klasse wêze moat. Of is it Rina de Boer dy't by my yn de klasse siet?
Nr. 19 is foar my ek net sa dúdlik. Is it Klaas Bakker (út de
Brekkenpolder) dy't wol maat mei Jurjen Breimer wie of Pieter Risselada?
Fierders mis ik yn elts gefal noch: Sipke Hogeterp, Sjoukje Brandenburg,
Gerda Eliveld, Attie Winia, Lammert Dijkstra, Wabe de Vries, Wiepke
Riemersma, Lieuwe Bergstra. Lykas Ypie al oanjoech waarden der yn dy
tiid hast gjin foto's nommen. Miskien dat der immen is dy't noch wol wat
fotomateriaal fan dizze klassen hat. Ik soe se graach ris besjen wolle.”
Tiny Lagerburg-Pander, Koudum: “Mijn moeder en ik hebben veel
kinderen herkend. Er stond in het vorige nummer een reactie in van Ypie
op de Hoek maar er ontbraken nog wel enkele namen. Deze wil ik toch
nog even aan de redactie doorgeven.
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Nr. 2 is Johannes Haga; nr. 3 is mijn broer Johannes; nr. 7 Jantje
Rissalada; nr. 11 Geke de Jong ?; nr. 19 Pieter Risselada; nr. 21
onbekend (zou Rina de Boer kunnen zijn).
De helft van klas 1, waar ik in zat, ontbreekt op deze foto. Volgens mij
zaten die rechts in de klas en pasten dus niet op de foto. In deze klas
zaten verder o.a Gerda Eliveld, Sjoukje Brandenburg, Attie Winia, Cor
Schotanus. Lammert Dijkstra, Wabe de Vries, Sipke Hogeterp, Lieuwe
Bergstra, Wiepke Riemersma, Klaas Bakker en Thijs Albada.”
In ons vorige nummer
publiceerden wij opnieuw
een foto van Kees Smits uit
Houten.
De toen afgebeelde kinderen
zaten in de 5e en 6e klas
(schooljaar 1964 / 1965) van
de christelijke lagere School
in Sloten.
Thea Bajema-De Jong van
Lindengracht 10 in Sloten,
geeft ons de namen van de klas, waarin ze destijds zelf ook zat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jikke Riemersma
Fokje Akkerman
???
Jacoba de Boer
Pieter Roffel
Thea de Jong
Meester Abe de Jong
Harro van Milgen
Johanna Bakker
Henk Plug

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Marjan Hogeterp
Jeltje Dijkstra
Tjalling Albada
Mia de Vries
Foeke de Boer
Gerben Stegenga
Harmen Akkerman
Popke Haga
Tjitske IJkema
Geert Bakker

Ook ondergetekende heeft zich in deze prachtige foto verdiept. Ik ben
het niet helemaal met Thea eens want ik weet vrijwel zeker dat nr. 13
Geert Bakker is. Wie nummer 20 dan is? Met nr. 11 zat ik te dubben over
Coby Tromp of Arendje van Dijk. Wellicht is er nog een oude klasgenoot
die een antwoord op deze onopgeloste vragen kan geven.
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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PIETER HARINGSMA ONDERSCHEIDEN
De ambassadeur van de stad Sloten, zo kan hij gerust
worden genoemd, stadsomroeper Pieter Haringsma, is
op vrijdagavond 17 augustus jl. benoemd tot “Lid in de
orde van Oranje Nassau”. Na het eerste kanonschot op
de afsluitingsavond van het zomeractiviteitenseizoen,
nam waarnemend burgemeester Arie Aalberts het woord
over van de stadsomroeper. Na een inleidend woordje,
ging de burgemeester over tot, zoals hijzelf zei, wat
serieuzere zaken. Vele jaren heeft Pieter Haringsma zich
ingezet voor de promotie van onze stad. Hierbij werd
o.a.
gerefereerd
aan
de
vrijwillige
brandweer,
stadswandelingen / rondleidingen en medewerking aan
de stadsschutterij. Mede op grond hiervan mocht de
onderscheiding uitgereikt worden aan Pieter Haringsma.
Ondanks het feit dat Pieter op dat moment zijn
bovengebit niet droeg en normaal gesproken niet
verlegen zit om
woorden;
stond
hij toch geruime
tijd met de mond
vol tanden. Onder
luid applaus werd
hem de insigne
opgespeld.
Na
een
toch
nog
uitgebreid dankwoord
van de
beduuste stadsomroeper,
werden de laatste
schoten
afgevuurd door de
stadsschutterij,
waarna een kleine receptie werd
gehouden in de Haringsma, even met de mond vol tanden, maar hier al weer
bovenzaal
van lachend (met lintje) en waarnemend burgemeester Arie Aalberts.
restaurant
“De
Foto’s: Pieter Albada
Zeven
Wouden”
vanwege deze huldiging, waar de Sleattemers Pieter Haringsma de hand
konden drukken.
Pieter Albada
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OPBRENGST COLLECTES
x De
ANGO
(Algemene
Nederlandse
Gehandicapten
Organisatie) hield haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen
met een handicap. De opbrengst van de collecte in Sloten was in
totaal Euro 371,30
x Voor de Maag- Lever Darmstichting werd het bedrag van
Euro 361,34 bijeenvergaard.
x De collecte voor de Nierstichting heeft voor dit jaar het bedrag van
Euro 470,10 opgebracht.
x De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van
het Kleine gaf in Sloten het bedrag van Euro 307,92 te zien.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk
onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide
vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.
x Het resultaat van de collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds
(Kankerbestrijding) bedroeg dit jaar Euro 517,95.
Alle gevers en collectanten van bovengenoemde collectes worden hartelijk
bedankt.

SKÛTSJESCHIPPER WALTER DE VRIES
BRENGT SLOTEN IN FEESTSTEMMING NA
1E IFKS-KAMPIOENSCHAP IN A-KLASSE
Met de aankoop in maart 2003 van het skûtsje
“De Goede Verwachting” ging de jongensdroom
van Walter de Vries en Sjoerd Seffinga in
vervulling. Het skûtsje, in 1910 te boek gesteld,
meet 19,88 bij 3,98 m., is bij v.d. Werf in
Sneek gebouwd en weegt 53 ton.
Het skûtsje werd in Den Bosch gevonden waar
het 10 jaar als woonschip dienst had gedaan. In
twee dagen werd het vaartuig van Den Bosch
naar Friesland gehaald waarna er in de loods
van Bennie Postma in St. Nyk met veel steun
Walter de Vries
van familie, vrienden en kennissen een
wedstrijdskûtsje van werd gemaakt.
Er werd gestart in de C-klasse en Walter de Vries werd de schipper van
“De Goede Verwachting”. De debutant werd in 2003 in het
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eindklassement van de C-klasse zesde. Walter won zelfs twee maal en
wel in Hindeloopen en Heeg.
In 2004 behaalde Walter de Vries met zijn bemanning een memorabele
overwinning op het “eigen” Slotermeer in de B-klasse met “De Goede
Verwachting”. Jammer was het dat Walter in het eindklassement net
0,1 punt tekort kwam om het erepodium in Lemmer te mogen betreden.
Hij behaalde uiteindelijk een 4e plaats in het eindklassement.
In 2005 promoveerde De Vries op prachtige wijze naar de A-klasse.
Hij leverde strijd op hoog niveau met topschippers als Eelke Dijkstra en
Sieb Meijer. Deze twee schippers hadden grote waardering voor de
prestaties van Walter en zijn bemanning. Het skûtsje “De Goede
Verwachting” behaalde twee dagoverwinning; zowel in Echtenerbrug als
op de slotdag in Lemmer. Dit leverde Walter de Vries een uiteindelijke 2e
plaats in het eindklassement op met maar 0,1 punt achterstand op de
kampioen in de B-klasse Eelke Dijkstra.
In 2006 debuteerde Walter de Vries op glorieuze wijze in de A-klasse van
het IFKS skûtsjesilen.
Walter deed het dat jaar geweldig. Vooral zijn zege op het Heegermeer
was een absoluut hoogtepunt. Zo vaak komt het niet voor dat een
debutant meteen een wedstrijd wint in de kampioensklasse van de IFKS,
maar Walter de Vries uit Sloten deed dat wel en wel met overmacht. Een
7e plaats in het eindklassement is voor een debutant een geweldige
prestatie.
Dit jaar stond er geen maat op de gedreven Sleattemer schipper Walter
de Vries en zijn bemanning met de “Goede Verwachting”. Hij behaalde
zijn eerste IFKS-titel in de A-klasse. Tijdens de finale in Lemmer op
11 augustus jl. eindigde Walter als derde achter Michiel Kalsbeek van de
“Raerder Roek”. De slotwedstrijd werd gewonnen door de onttroonde
titelhouder Tony Brundel van de “Lytse Lies” uit Gaastmeer.
Tijdens de finale kwam de titel voor de Slotenaren eigenlijk geen moment
in gevaar, hoewel Walter de nacht voor de beslissing geen oog dicht had
gedaan. De zenuwen hadden flink beslag op de Sleattemer genomen.
Gelukkig voor hem was zijn grote concurrent Sybo Zijsling van de
“Striidber” uit IJlst, zijn zenuwen ook niet de baas. Deze raakte al rap
achteraan in het deelnemersveld. Bij de eerste bovenste ton in de
zandloperroute lag “De Goede Verwachting” in tiende positie, maar een
rak later kwam hij al als vijfde door. Bij de volgende lage ton lag De Vries
zelfs op een derde plaats. Voor Zijsling was het toen al einde verhaal.
Toen Delmer Los van de Grutte Pier uit It Heidenkip hem ook nog een
protest aan de broek deed vanwege een bakboord-stuurboordsituatie,
verliet de IJlster Zijsling tamelijk teleurgesteld en gefrustreerd het
wedstrijdveld.
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Winnaar in Lemmer werd de onttroonde kampioen van vorig jaar Tony
Brundel, maar Walter de Vries en zijn team overtroffen Tony vele malen
wat hun vreugde-uitingen betrof. Er werd tot in de late uurtjes in
Lemmer feestgevierd en natuurlijk was de huldiging in de feesttent in
Lemmer één grote happening voor alle Sleattemers. Ook de feestelijke
ontvangst de volgende dag in Sloten mocht er zijn.
Kampioen worden in de grote A-klasse is het hoogste wat je bij de IFKS
kunt bereiken. Toch is de Sleattemer skûtsjeschipper en zijn bemanning
nog ambitieus genoeg: volgende jaar moet het maar opnieuw gebeuren.
De nieuwe kampioen wil dan eerst wel een nieuwe lier en voor de start
een goede plamuurbeurt. Voor de kosten zullen de eigenaars Walter de
Vries en Sjoerd Seffinga ongetwijfeld een beroep doen op sponsors en
donateurs. Je moet het ijzer smeden als het heet is, nietwaar?
Feikje Brouwer-Seffinga, de moeder van de schipper, was niet de meest
ongelukkige vrouw van Sloten. Zij genoot met volle teugen van het
succes; net als manlief en mede-eigenaar van “De Goede Verwachting”
Sjoerd Seffinga en de vrouw van Walter, Regina de Vries-Homma
Het winnende team van “De Goede Verwachting” bestond uit: Walter de
Vries, Sjoerd Seffinga, Regina de Vries-Homma, Feikje Brouwer-Seffinga,
Boudewijn Kars, Marco Haga, Franke Bangma, Ronald de Vries, Gert Jan
Seffinga, Johan Peter Luimstra, Regina de Vries-Homma, Mirjam
Boersma, Klaas Postma, Gert Schuurman, Henk Brouwer, Bertina
Homma, Freddy Hamstra en Fetze Schotanus.

Na een tweede plek in Hindeloopen op de startdag van de IFKS werd in
Stavoren op maandag 6 augustus al een flink fundament gelegd voor de
uiteindelijke overwinning van Walter de Vries en zijn mannen.
Spectaculair was de start van de tweede wedstrijd om de Iepen Fryske
Kampioenskippen Skûtsjesilen, maar slechts kort was de duur.
Windschiftingen noodzaakten de wedstrijdleider om de zeilpartij na een
half uur te staken. Later op de middag werd de wedstrijd overgezeild,
nu wel met goede afloop. Tweeënhalve ronde later liet Walter de Vries
zich bejubelen als winnaar, Zijsling werd tweede, de Los-broers derde.
Op het Slotermeer behaalde Walter de Vries op woensdag 8 augustus jl.
een magnifieke zege.
Meteen na de start zeilde De Vries, sluw naar de koppositie. Hij koos
een eigen koers, waarmee hij de naaste concurrentie bij de
bovenwindse ton verraste. Hij gaf Jacob Huisman (Herbaijum), Tony
Brundel (Gaastmeer) en Delmer Los (It Heidenskip) het nakijken.
De favorieten nestelden zich allemaal in de voorhoede, op Sieb Meijer
(Franeker) na. Meijer had wat te veel meters zeil gehesen en kon het
daarmee niet bolwerken in de straffe wind. Pas nadat hij het tuigoppervlak nog wat had verkleind, kon hij nog oprukken van de vijftiende
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naar de negende plaats.
Na de finish moest Meijer voor de protestcommissie nog afrekenen met
Henk Regts (Nij Beets). Regts verloor, maar kreeg op zijn beurt wel
gelijk in een protest tegen Kees Riezenbos.
Jacob Huisman lag aanvankelijk tweede in de wedstrijd, maar wist Tony
Brundel niet voor te blijven. Hij finishte onbedreigd als derde, terwijl de
broers Delmer en Jelle Los vierde werden.
Uitslagen IFKS-wedstrijd op het Slotermeer:
A-klasse: 1 Walter de Vries; 2 Tony Brundel; 3 Jacob Huisman;
4 Delmer Los; 5 Sybo Zijsling.
a-klein: 1 Kees Jonker; 2 Cathrinus Herrema; 3 Age Veldboom;
4 Harold Veenema; 5 Sietse Broersma.
B-klasse: 1 Robert de Jong; 2 Merward Syperda; 3 Lieuwe de Jong;
4 Jappie Bandstra; 5 Hilbrand de Vries.
C-klasse: 1 Jelle Talsma; 2 Geale Tadema; 3 Kees Hermsen;
4 Erik Jonker; 5 Bauke van der Vaart.
Leek het klassement zo'n beetje beslist; in de voorlaatste wedstrijd om
de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS) bij Lemmer
gooiden de schippers en hun bemanningen de ranglijst weer open. De
koplopers in het klassement zeilden in de staart van de wedstrijd, terwijl
de degradatiekandidaten om de winst knokten
Walter de Vries was deze dag de kluts evenwel helemaal kwijt Hij kwam
slecht uit de start, arriveerde beroerd bij de bovenwindse ton, had
mazzel dat Henk Regts hem niet uit de wedstrijd protesteerde en vond
uiteindelijk zijn Waterloo in een duel met Jacob Huisman, die de
protestvlag hees. De Vries besloot de wedstrijd te verlaten om zodoende
de toegekende strafpunten af te kunnen trekken.
Walter had zich toen al voorgenomen om met zijn bemanning op de
slotdag hun eigen koers te varen.
Er leek bij de laatste wedstrijd in Lemmer nog veel te kunnen gebeuren
maar zover liet de Sleattemer topschipper het met zijn belangrijkste
achtervolgers Sybo Zijsling, Delmer Los en Jacob Huisman niet komen.
De resultaten van “De Goede Verwachting” in de zeilweek waren
als volgt:
4/8: Hindeloopen, 2e
6/8: Stavoren, 1e 7/8: Heeg, 7e
8/8: Sloten, 1e 9/8: Echtenerbrug, 2e
10/8: Lemmer (1e dag), niet gefinished 11/8: Lemmer (2e dag), 3e.
De “Stêd Sleat” van oud-Slotenaar Hilbrand de Vries maakte een woelig
kampioenschap in de B-klasse mee. Tijdens een windvlaag op een
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woelig Tjeukemeer sloeg het skûtsje om. De luiken waren conform de
voorschriften dicht, maar doordat de slang van de waterafvoer van de
motor los sloeg, maakte het schip toch veel water.
De hele dag moest er vervolgens gepoetst, gedroogd en gerepareerd
worden. Het zat de schipper en zijn bemanning dit jaar niet mee. Kort
voor het kampioenschap werd een scheur in de mast ontdekt. In
Hindeloopen raakte Hilbrand bij een botsing te water en in Heeg liep het
roer schade op bij een aanvaring. Toch eindigde de “tûke” schipper op
een verdienstelijke 8e plaats in het eindklassement. Hij zal met de
overwinning van zoon Walter toch nog veel blijer zijn geweest dan met
zijn eigen prestatie.
De resultaten van de “Stêd Sleat” in de zeilweek waren als volgt:
4/8: Hindeloopen, 11e
6/8: Stavoren, 10e 7/8: Heeg, 4e
8/8: Sloten, 5e 9/8: Echtenerbrug, 16e
10/8: Lemmer (1e dag), 14e 11/8: Lemmer (2e dag), 6e.
De einduitslagen van de IFKS-zeilweek waren:
A-klasse: 1 Walter de Vries; 2 Sybo Zijsling; 3 Tony Brundel.
Kleine A: 1 Kees Jonker; 2 Cathrinus Herrema; 3 Age Veldboom.
B-klasse: 1 Robert de Jong; 2 Jappie Bandstra; 3 Siete Meeter;
8 Hilbrand de Vries.
C-klasse: 1 Jelle Talsma; 2 Geale Tadema; 3 Kees Hermsen.
G. St.

SKÛTSJE “DE GOEDE VERWACHTING”
ONDERGEBRACHT IN STICHTING
Het succes van ons Sleattemer skûtsje “De Goede Verwachting” met
schipper Walter de Vries en zijn bemanning heeft u bijna niet kunnen
missen. Er ging geen dag voorbij tijdens de IFKS-wedstrijden of er was
aandacht voor ons skûtsje in de media.
Een terugkomende vraag tijdens interviews aan diverse schippers was:
“Waar betalen jullie alles van?” Een vaak gehoord antwoord was: “Uit
eigen zak en met hulp van vrienden die veranderingen aan het skûtsje
belangeloos verrichten”.
Is dit ook zo bij het skûtsje “De Goede Verwachting”?
Als deze vraag vorig seizoen aan Walter gesteld werd was zijn antwoord
volmondig “JA“ geweest. Nu ligt dit anders.
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Het onderhouden van een wedstrijdskûtsje brengt veel kosten met zich
mee. Om optimaal te kunnen presteren zou bijvoorbeeld iedere drie jaar
het grootzeil van 113 m2 vervangen moeten worden. Dit kost ongeveer
Eur. 15.000 (per keer). Daarom is begin dit jaar gesproken over de
mogelijkheden die er eventueel zijn om deze uitgaven te financieren.
De meest voor de hand liggende manier is het werven van sponsoren en
donateurs. Om dit fiscaal en juridisch zo goed mogelijk in te vullen is
besloten stichting WS-sailing op te richten waarin het skûtsje “De Goede
Verwachting” is ingebracht.
Voor sponsoren en donateurs heeft een stichting als belangrijkste
voordeel dat men in de statuten van de stichting kan lezen wat het doel
is van de stichting, zodat men weet wat er met het gesponsorde bedrag
of donatie gedaan wordt.
Zo is in de statuten o.a. te lezen dat de stichting tot doel heeft:
Het in stand houden van een skûtsje en het in ere houden van de naam
“De Goede Verwachting”;
Vanaf het moment van oprichting van de stichting wordt er naarstig
gezocht naar sponsoren en donateurs zodat de stichting haar
doelstellingen kan realiseren.
Mocht u meer willen weten over stichting WS-sailing; wilt u meer
informatie over onze sponsorpakketten of wilt u donateur worden? Kijk
dan op www.ws-sailing.nl of stuur een e-mail naar info@ws-sailing.nl
Met vriendelijke groet,
Stichting WS-sailing;
Jasper Meijer, voorzitter
Wil Stilma, secretaris
Gerrit Kars, penningmeester
Foto’s bldz 24.
Linksboven: Schipper Walter de Vries is net Sieb Meijer voorbijgestreefd en ligt hier tijdens
de laatste wedstrijd in Lemmer op een uitstekende derde plaats.
Rechtsboven: Na winst op het Slotermeer mocht Walter, samen met moeder Feikje het kanon
in Sloten afschieten. De daarbij behorende borrel smaakte naar meer. Anja Poepjes-de Vries
(midden) van de Sleattemer schutterij geniet mee.
Linksonder: Sjoerd Seffinga (met champagne) geniet volop mee, na het behalen van het
IFKS-kampioenschap in Lemmer.
Rechtsonder: Duidelijker kan het niet: KAMPIOEN!
Foto’s bldz 25.
Linksboven: Na het behalen van de IFKS titel bedanken Walter de Vries en zijn bemanning
het publiek in Lemmer. De zegetocht was voor de Sleattemers begonnen.
Rechtsboven: Walter de Vries met de kampioenskrans en kampioensschaal op de schouders
Linksonder: Naast de kampioenskrans, mag ook het kampioensskûtsje niet ontbreken.
Rechtsonder: Feikje Brouwer-Seffinga, uitzinnig van vreugde laat duidelijk zien dat het
kampioenschap in de allerhoogste klasse van het IFKS skûtsjesilen is behaald. Zij mag dan
ook meer dan terecht op de schouders worden genomen.
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Foto’s Gerben Stegenga
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De kampioensbemanning van
“De Goede Verwachting”

Foto: Pieter Albada
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S T I K E L B A R C H J E S
Yn skimerjûn seach ik 'm rinnen
troch de strewellen yn 't plantsoen,
sa út en troch wat hastich sneupend
mei 't skerpe snútsje nei de grûn.
Al ridlik gau fûn er in hapke
moai grif in kever of in slak
en mei wat smakkerige lûden
maald' er it fyn op syn gemak.
Twa dagen letter lei sa'n barchje
platriden op in klinkertdyk;
hy rolle 'm op krekt foar in auto
want frjemd lawaai betsjut panyk.
De bolderwein en hûnekarre
dêr koe der eartiids wol foarwei
mar nea leard' er him oan te passen
oan it ferkear fan hjoed-de-dei.
Jan Folmer
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SLEATTEMER NIJS EN NIJS OM UTENS
Ynze de Boer uit Balk vice-fractievoorzitter voor CU in Staten
Oud-Slotenaar Ynze de Boer uit Balk, raadslid en oud-wethouder in
Gaasterlân-Sleat, is aangesteld als vice-fractievoorzitter in de Provinciale
Statenfractie van de ChristenUnie.
Albert Oostland (57) uit Kollum is gekozen tot fractievoorzitter. Oostland
maakt sinds 2001 deel uit van de Friese Staten. Ynze de Boer (58) uit
Balk wordt vice-fractievoorzitter. De Provinciale Statenfractie van de
ChristenUnie bestaat nu uit Albert Oostland, Sicco Boorsma en Ynze de
Boer.
Jeltsje Wijnsma-Benedictus na 40 jaar juf af
Jeltsje Wijnsma-Benedictus uit Koudum beleefde vlak voor de
zomervakantie haar laatste officiële schooldag als juf. Na 40 jaar voor de
klas te hebben gestaan, maakte ze gebruik van de FPU-regeling.
Leerlingen van basisschool "De Klinkert" in Sloten bezorgden haar een
hartelijk afscheid. Sinds 1996 was ze aan de school verbonden; eerst
voor enkele uren maar sinds 1999 fulltime. Veertig jaar geleden begon ze
op een school in Scherpenzeel. Later was ze juf op scholen in Workum en
It Heidenskip.
Sjoerd Hamburger naar de Olympische Spelen
Roeier Sjoerd Hamburger (24), zoon van Oud-Slotenaar Eduard
Hamburger, heeft zich verzekerd van deelname aan de Olympisch Spelen
van volgend jaar in China. De Oldeberkoper eindige onlangs op de
olympische baan bij München in de B-finale van het WK als vierde en als
tiende in de eindstand. De vijfde plaats was voldoende geweest voor
kwalificatie.
Vooraf had Hamburger zich nog ten doel gesteld de B-finale te winnen en
zevende te worden, om daarmee zijn prestatie van het WK van vorig jaar
(achtste) te verbeteren. De olympische kwalificatie ging echter voor: “Ik
heb geen enkel risico genomen en heb niet te offensief gevaren. Ik zag al
snel dat ik goed lag en ben rustig naar de finish geroeid."
“Het is ontzettend fijn dat ik zo vroeg al weet dat ik er volgend jaar bij
ben in Peking. Ik zit in select gezelschap", zei de roeier van Orca Utrecht
na afloop van de race, die werd bijgewoond door zijn uit Oldeberkoop
overgekomen ouders Eduard en Irene.
Sloten heeft in elk geval een favoriet voor de Olympisch Spelen van
volgend jaar in China.
Inbraak in Sloten
De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een inbraak in een woning
aan It Far in Sloten in juni. Men kwam binnen na het forceren van een
deur. Uit de woning werd onder andere een portemonnee en een dames"De Stadsomroeper" Sloten, oktober 2007
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tas met inhoud gestolen. Door de politie werd een buurtonderzoek
uitgevoerd. De 73-jarige bewoonster deed aangifte.
Auto's veel te snel door Gaasterlân-Sleat
Veel automobilisten hebben dinsdag 12 juni jl. in Gaasterlân-Sleat het
gaspedaal te ver ingedrukt. Naar aanleiding van klachten van bewoners
voerde de politie op verschillende plekken snelheidscontroles uit: 's
morgens op de Spanjaardsdijk in Sloten, rond het middaguur op de
Beuckenswijkstraat in Sondel en 's middags op de Sminkewei in
Oudemirdum.
In alle drie de plaatsen werden volgens de politie relatief veel bonnen
uitgedeeld.
Weer groot aantal boetes bij snelheidscontroles in Gaasterlân-Sleat

De politie heeft donderdag 12 juli jl. naar aanleiding van klachten van
bewoners opnieuw snelheidscontroles uitgevoerd op diverse locaties in de
gemeente Gaasterlân-Sleat. Daarbij werd een groot aantal bekeuringen
uitgedeeld.
Op de Spanjaardsdijk in Sloten zijn van 07.00 tot 10.00 uur 480 voertuigen gecontroleerd. Evenals de vorige keer werden op deze locatie veel
overtreders geconstateerd. De snelste passeerde de radar met een
snelheid van 82 km/u waar 50 km is toegestaan. Tussen 10.00 en 13.00
uur werd gecontroleerd op de Beuckenswijkstraat in Sondel. Hier werden
negentien van de 350 gecontroleerde bestuurders bekeurd.
's Middags werd de controle voortgezet op de Sminkewei in Oudemirdum
ter hoogte van de camping. Hier 240 passanten en 31 overtredingen. De
snelste reed hier 109 km/u waar 80 km/u is toegestaan.
Gaasterlân-Sleat één grote trouwplek
Gaasterlân-Sleat is één grote trouwlocatie geworden. Overal in de
gemeente kan nu in principe een huwelijk worden voltrokken.
Voorwaarde is wel dat de gekozen locatie brandveilig is, een kleedruimte
heeft, sanitaire voorzieningen en dat de gekozen plek getuigt van ‘goede
smaak en aankleding'. Voorheen waren er maar twee plaatsen in de
gemeente waar men in de echt kon worden verbonden: het raadhuis in
Balk en het voormalige gemeentehuis in Sloten; het huidige museum.
Dubbele cijfers Sportclub Heerenveen in Sloten
De Gaasterlân-Sleat selectie, traditioneel één van de eerste
sparringpartners in de voorbereiding van Sportclub Heerenveen, kreeg op
zaterdagavond 7 juli jl. in Sloten tien doelpunten tegen. Wel kwam de
door Atte Hornstra gecoachte Gaasterlân-Sleat selectie met 1-0 voor
dankzij Bart van der Veer. Eerder op de dag won Heerenveen met 3-0 in
en van Lelystad.
Dubbele cijfers derhalve. Atte Hornstra vond dat zijn selectie de eerste
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helft aardig tegenstand kon bieden maar dat het tempo bij de Feansters
de tweede helft flink omoog ging en dat zijn team toen conditionele
problemen kreeg.
Ter voorbereiding op het traditionele oefenduel met Heerenveen trainde
Hornstra drie keer met de geselecteerde voetballers van GaasterlânSleat. Het duel trok zoals elk jaar een kleine 1500 toeschouwers.
De tweede sparringpartner van Heerenveen zorgde voor het eerste
tegendoelpunt. Dat kwam op naam van Bart van der Veer van
Oeverzwaluwen. Hij opende de score in Sloten.
Sipelsneon weer geslaagd
Op zaterdag 30 juni organiseerde Stichting Feestcommissie Sloten onder
goede weersomstandigheden weer de gebruikelijke jaarmarkt Sipelsneon.
Het was opnieuw een gezellige braderie met veel kramen rondom het
Diep van Sloten. Bovendien was vereniging “De Krukas" weer present op
het evenemententerrein.
's Avonds vond het TUINFEEST plaats met de top 40 band "Lemon".
Afschaffen 'klompejild' nog toekomstmuziek
De Friese gemeenten willen het brug- en sluisgeld alleen afschaffen als
ze volledig financieel gecompenseerd worden. Met die boodschap mag De
Marrekrite, het recreatieschap voor het Friese waterland, onderzoek doen
naar de mogelijkheden voor gratis brugpassages in de provincie.
Burgemeester Vroegindeweij van Bolsward gooide onlangs, tijdens een
bijeenkomst van De Marrekrite, de knuppel in het hoenderhok met haar
pleidooi voor een snelle afschaffing van het ‘klompejild'. “Dat zal het
imago van Friesland als watersportprovincie goed doen. Nu hoor ik
watertoeristen vaak klagen dat het bruggeld hier zo hoog is."
De vertegenwoordigers van enkele waterrijke gemeenten lieten weten de
inkomsten niet te kunnen missen.
Ook Jaap Goos van de provincie vond het nog te vroeg voor afschaffing.
“Landelijk wordt serieus gesproken over de invoering van een
watersportvignet. Laten we die discussie nog even afwachten. Wellicht
dat de gemeenten met de inkomsten van het vignet gecompenseerd
kunnen worden." Het vaker bedienen van bruggen op afstand zou zonder
meer betekenen dat het ‘klompke' tot het verleden gaat behoren.
Skûtsjes gratis door Gaasterlân-Sleat
Skûtsjes en volgschepen mochten dit jaar eenmalig gratis door
Gaasterlân-Sleat varen. Ze hoefden geen bruggeld te betalen.
Burgemeester en wethouders hadden daartoe besloten, mede omdat de
schippers dit jaar niet over de Jeltesloot konden varen via het PM-kanaal
richting Lemmer. Ze waren aangewezen op een doorvaart via Sloten. Al
in 2004 klaagde de Vereniging van Schippers en Bemanningen over het
feit dat de schippers in Sloten nog moesten betalen voor een doorgang.
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De brugwachters daar waren de enigen in Friesland die de regels zo strikt
hanteerden. De vrije doorvaart gold voor alle skûtsjes van de SKS en de
IFKS en hun volgschepen.
Gemeente realiseert ambities sociale woningbouw
Waarnemend burgemeester Arie Aalberts en directeur Jan Huisman
ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente
Gaasterlân-Sleat
en
woningbouwvereniging
Zuidwest
Friesland. Daarmee werd de aftrap gegeven voor het realiseren van de
gemeentelijke ambities op het gebied van sociale woningbouw. De
komende jaren worden er ruim 100 woningen gebouwd op drie locaties in
Balk. Woningcorporatie Zuidwest Friesland is verantwoordelijk voor een
deel van deze bouw, die conform de gemeentelijke stedenbouwkundige
en financiële randvoorwaarden plaatsvindt. Naast de inhoudelijke
ambities levert het de gemeente ruim 1,5 miljoen euro aan inkomsten op
door verkoop van gronden.
Volgens directeur Jan Huisman kan op die manier worden voorkomen dat
over enkele jaren grote groepen inwoners niet over een geschikte woning
kunnen beschikken.
Volgens Jan Huisman neemt de vergrijzing in de gemeente sneller toe
dan elders in de provincie.
Beide instanties gaan eerst in Balk aan de slag. Voor 2010 moeten er 100
woningen worden gebouwd in de sociale huur- en koopsector. De corporatie neemt hiervan ongeveer de helft voor zijn rekening. Voor de overige
woningen worden projectontwikkelaars benaderd. Huisman hoopt dat
wanneer de procedures vlot verlopen, begin 2008 met de bouw kan
worden gestart.
Huisman constateert elders in de dorpen in de gemeente ook behoefte
aan meer en met name voor ouderen geschikte woningen. Een verhoging
van het aanbod levensloopbestendige woningen verbetert de doorstroming op de huizenmarkt. Nu is er voor starters vaak geen goede
woning beschikbaar.
Sloten 724 tijdens de IFKS-skûtsjezeilweek
Tijdens de IFKS-skûtsjezeilweek stond er weer een grote tent op het
evenemententerrein bij de Rûnwei. Zowel zaterdag 4 augustus, als
dinsdag 7 augustus en woensdag 8 augustus was er veel publiek op de
been om optredens bij te wonen van o.a. de band “Vangrail” en de
Hollandse Krakersparty. Op de slotavond speelde de bekende Top 40
band “Sesam” een stampvolle tent.
Acteur Geert Hoes noemt Sloten een sprookjeswereld
Acteur Geert Hoes (24), onder meer bekend van Goede Tijden, Slechte
Tijden, de telenovelle Lotte en van Sterren dansen op het ijs, is
presentator van het tv-programma ‘Lekker weg op het water'. Daarin
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hopt Hoes van boot naar boot om Friesland vanaf het water te leren
kennen. De booteigenaren geven hem een lift van het ene watersportdorp naar het andere. Onderweg vertellen ze openhartig over hun
schuiten en hun avonturen op het water.
De ontdekkingsreis van Hoes door Friesland is bij een zeilschool in
Goïngarijp begonnen. Daar leerde hij de kneepjes van het zeilen. “Ik
weet helemaal niks van boten. Ik ga als onwetende met mensen in
gesprek." Friesland kende de acteur alleen van Thialf. Nu roemt hij
Sloten, wat “een sprookjeswereld" is, en Langweer met de gezellige
jachthaven van Menno Sappé.
'Lekker weg op het water' is vanaf 13 januari te zien op SBS 6. In acht
uitzendingen van 25 minuten wordt Friesland neergezet als het Mekka
van de watersport.
Waardering voor waarnemend burgemeester Gaasterlân-Sleat
Onlangs nam Arie Aalberts afscheid van de gemeente Gaasterlân-Sleat.
Als waarnemend burgemeester combineerde hij zeven maanden lang zijn
ambt met het burgemeesterschap van Dantumadeel. Daarmee kwam een
einde aan een uiterst roerige bestuurlijke periode in Gaasterlân-Sleat.
Aalberts trof als tijdelijk burgemeester een lamgeslagen organisatie aan.
Een half jaar later zijn de verhoudingen in Balk weer genormaliseerd.
Enige psychologische vaardigheid was daarbij volgens Aalberts wel nodig.
Bovendien wenste hij zich niet te verdiepen in alle dossiers vol
pijnpunten. Aalberts wilde zijn eigen idee vormen en kijken hoe de
gemeenteraad weer met vertrouwen naar de toekomst kon kijken.
Alle raadsfracties, wethouder Willem Sprik en gemeentesecretaris Jelle
Lemstra spraken waarderende woorden voor de aanpak van Aalberts. Hij
zorgde voor rust en herstel van vertrouwen, waardoor in de afgelopen
maanden het werk weer gezamenlijk werd opgepakt en er op
verschillende terreinen belangrijke besluiten (Bouwen aan Balk, campus
Wyldemerk) werden genomen of zaken in gang zijn gezet.
Ook de financiële positie van de gemeente ziet er weer een stuk beter
uit.
In Hoornstra heeft hij alle vertrouwen. Beiden kennen elkaar uit een
vroegere gezamenlijke functie. Arie Aalberts heeft zijn aandacht
inmiddels weer volledig gericht op Dantumadeel.
Niet schaatsend maar zingend
Het Urker mannenensemble startte op 22 augustus in Sneek hun
zingende Elfstedentour langs alle Friese Steden. Het veelzijdige repertoire
van volksliedjes, klassieke liederen en chansons bevatte voor deze tour
ook het Fries volkslied "Frysk bloed tsjoch op".
Het Urker mannenensemble stond onder leiding van dirigent Pieter Jan
Leusink en werd begeleid op het orgel door Martin Mans. Op vrijdagavond
24 augustus traden ze op in de Grutte Tsjerke in Sloten. De
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belangstelling hiervoor was meer dan uitstekend.
Skûtsjeschipper Jentsje Schraa overleden
Op 19 september jl. overleed Jentsje Schraa op 57-jarige leeftijd in
Boornzwaag. Jentsje Schraa genoot vooral bekendheid als skûtsjeschipper
van de “Zeldenrust” van Sleattemer Hartman Feenstra. “De Piraat”, zoals
Jentsje genoemd werd, was met zijn Sleattemer bemanning een aantal
jaren een geducht concurrent van de topschippers in de A-klasse van het
IFKS-skûtsjesilen. In 2002 presteerde de kleurrijke schipper uitzonderlijk
goed door derde in het eindklassement te worden, achter kampioen Eelke
Dijkstra en Jeroen de Vos. In 2003 werd Jentsje Schraa zesde, al had er
waarschijnlijk toen meer ingezeten, als bemanningslid Menno Knot niet een
ongeluk had gekregen in de haven van Stavoren. In dat jaar stopte Schraa
met het zijn schipperskunsten bij de IFKS.
Rapport bepleit één gemeente in de Zuidwesthoek
Het rapport van onderzoeksbureau Deloitte, in opdracht van
Wymbritseradiel, geeft als advies dat de Zuidwesthoek één grote
gemeente moet worden. Deze telt dan rond de honderdduizend inwoners,
en is bestuurlijk en economisch sterk genoeg om het enkele decennia te
kunnen uitzingen. De onderzoekers stellen een aantal varianten voor,
waarvan de drie grootste hun voorkeur hebben. Lemsterland viel bij de
varianten buiten de boot, omdat deze gemeente zegt geen boodschap te
hebben aan een combinatie van Zuidwesthoekgemeenten.

DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD…
Deze rubriek mag zich meer dan welke ook verheugen in een
groot lezerspubliek. De doldwaze kunsten die de inwoners
van Sloten vaak opvoeren, blijven vaak niet onopgemerkt.
Dit blad is dan ook verschrikkelijk blij met de informanten die
altijd weer met nieuws over een komische situatie bij wat voor
Sleattemer dan ook bij onze redactie aan komen zetten. Dit
keer is een Slotenaar aan de beurt die alles heeft met dieren, alleen met
sommige mensen heeft hij iets meer moeite…
Een ander verhaal gaat over een Sleattemer echtpaar dat na veel arbeid
en geploeter het eindelijk tijd vond om de bloemetjes eens even buiten
te zetten.
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PISTOLEN PAULTJE
Ype Krol woont al weer jaren met zijn Nelleke op de boerderij aan de
Spanjaardsdijk, waar voorheen de fam. J. Hamburger haar domicilie had.
Krol is een echt dierenmens en was niet voor niets jarenlang veearts;
anders was hij wel slager geworden.
Inmiddels heeft Ype een leeftijd bereikt, die werken niet meer nodig
maakt en waar hobby’s de vrijgekomen tijd met graagte vullen.
Zijn werk was ook zijn hobby en daarom zijn er nog altijd allerlei dieren
te bewonderen op het erf van de fam. Krol. Noach zou niet lang hebben
te hoeven wachten als hij destijds zijn ark naast de ‘boerepleats’ van de
fam. Krol had afgemeerd. In no time zou het houten gevaarte flink met
dieren gevuld zijn.
Natuurlijk moeten de beestjes allemaal gevoed worden en Ype Krol heeft
daarbij zijn eigen gewoontes. Zo heeft hij, als hij ’s morgens zijn hele
club eenden moet voeren, een pistool bij de hand om de vogels op
afstand te houden. Het ploft wat meer dan een vogelverschrikker maar
toch werkt het effectief. Ype acht de vogels in staat om zichzelf te
voeden maar dan niet met ‘zijn’ voer. Al tijden deed Ype Krol dit op zijn
eigen manier, tot op een dag twee heren in uniform zich op zijn erf
meldden.
Ype Krol is niet een man die ogenblikkelijk in de houding springt als hij
een uniform, of iets wat daar op lijkt, ontwaart. Bij Krol beginnen zich
altijd wat tegendraadse tendensen te ontwikkelen als hij iets met het
gezag te maken krijgt. Hem hoor je niet roepen dat de politie zijn
allerbeste vriend is.
De twee heren op zijn erf bleken leden van de Algemene Inspectiedienst
(AID) te zijn. Zij verrichten werkzaamheden voor het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De AID is een controle- en
opsporingsdienst. Zij kan dus met de door de belanghebbende
aangeleverde informatie zorgen dat overtredingen van de groene wetten
worden opgespoord en overtreders worden vervolgd. Vooral als het gaat
om het vellen van houtopstanden, het verrichten van schadelijke
handelingen in beschermde natuurmonumenten, het plukken van
planten, het doden, vangen en verontrusten van beschermde dieren en
dergelijke, kan de AID ingrijpen.
In het geval Ype Krol waren de aanwezige
ambtenaren getipt dat hier iets niet in de haak zou
zijn. De ambtenaren hadden zelf ook de bewegingen
van Krol gevolgd en waren tot de conclusie gekomen
dat de tipgever gelijk had. Schieten op vogels is in
strijd met de wet, was één van de opmerkingen van
de ambtenaren. Zij moesten onmiddellijk zijn pilstool
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in beslag nemen. Ook toen ze zagen dat het slechts een klapperpistooltje
betrof, wat Ype Krol bij zijn vogelschietpartijen liet ploffen, waren ze niet
te vermurwen.
Krol werd me een partij kwaad. Op zijn Fries vertaald: “Syn bloed waard
sûpe en syn hier takkebosk”. Het was maar goed dat Krol geen echt
pistool in zijn hand had want anders had hij zondermeer op de petten
van beide ambtenaren geschoten of misschien ook nog wel iets lager.
Krol zal beslist taal tegen beide heren hebben gebezigd die in weinig
schoolboekjes voorkomt. Complimenten zal hij ongetwijfeld aan beide
heren niet hebben uitgedeeld want uiteindelijk dreigden de AID’ers hem
mee te nemen. Krol zag veel zitten maar eenzame opsluiting was iets
waar hij nou niet bepaald warme gevoelens bij kreeg. Hij bond dan ook
wat in.
Toen de beide heren vertrokken waren, kreeg ook de hartslag van Ype
Krol eindelijk weer iets wat op een normaal ritme leek. Maar zijn
klapperpistooltje, waarmee hij als jongen nog Indiaantje had gespeeld,
was hij wel kwijt. Ook had zijn gezagsgetrouwheid geen fikse oppepper
gekregen en was zijn bewondering voor uniforms niet bovenmatig
gestegen.
Hoe Krol de komende tijd de vogels bij het eendenvoer vandaan zal
houden is niet bekend. Wel is zeker dat u beide AID-ambtenaren, die het
op zijn klapperpistooltje hadden voorzien, niet op de eerstvolgende
verjaardag van Ype aan zult treffen. Dan laat hij nog liever alle
eendenvoer door de vogelen des velds verorberen.

ALS HET BIER IS IN DE MAN…
Na een aantal jaren in een huurhuis aan de Spanjaardsdijk te hebben
gewoond; waren Klaas en Natascha Koopmans met hun kinderen toe aan
een nieuwe uitdaging. Die uitdaging werd een eigen huis aan de
Wijckelerweg op nr. 174/A. Een flinke klus want deze woning moest
grondig worden gerenoveerd. Geen probleem want Klaas is niet voor
niets bouwvakker en met behulp van enkele vrienden zag hij beslist
brood in dit project.
Tijdelijk ging het gezin Koopmans wonen in het schuurtje achter en in
een klein caravannetje naast de woning. De afgelopen winter was het
gelukkige gezinnetje gewillig want tot waarden onder het vriespunt lieten
de thermometers in Sloten en omgeving zich niet verleiden.
Klaas en zijn vrienden vorderden gestaag met hun bouwplan; al hield een
knieblessure de Sleattemer enige weken uit de roulatie.
Afgelopen zomer was het dan zover. De slaapkamers boven waren
gereed en die van Klaas en Natascha zag er prachtig uit. Een nieuw
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aangeschaft matras zou de slaapvreugde alleen maar verhogen. Alvorens
zich in de slaapkamer terug te trekken, besloten Klaas en Natascha een
avondje te stappen. Er was immers de afgelopen tijd zo hard gewerkt;
dat verdiende om er eens lekker uit te gaan. De kinderen werden bij één
van de pakes en beppes ondergebracht, zodat niets een romantische
avond in de weg stond.
Welke localiteit werd bezocht is niet bekend. Wel bekend is dat er bier
geschonken werd.
Klaas had flink dorst en zette de sokken er ouderwets in. Z’n
ongetraindheid leidde er toe dat hij al voor twaalven de wereld voor een
doedelzak aanzag en tegen Natascha zei dat hij naar zijn zelf verbouwde
slaapkamer ging. De oogleden van Klaas kregen een onweerstaanbare
neiging zich te sluiten en dan wordt het tijd om te gaan.
Natascha vermaakte zich nog uitstekend en piekerde er niet over om
Klaas nu al te volgen.
Twee uurtjes later vond zij het ook wel welletjes en verheugde zich op
haar nieuwe slaapplek.
Toen ze thuiskwam, bleek de deur op slot aan de Wijckelerweg 174/A.
Ze kon bellen wat ze wilde, roepen zodat haar ouders in Balk het konden
horen en met stenen gooien totdat er geen balstien in Sloten meer te
bekennen was, maar Klaas was niet wakker te krijgen.
De halve buurt hing door het burengerucht inmiddels wel uit de
bovenramen.
Natascha was natuurlijk des duivels dat haar “omkoal” haar zo liet
barsten; dus legde ze zich met de nodige tegenzin maar te ruste in het
caravannetje naast hun woning. Wat een miserabel slot van wat een
romantische nacht had moeten worden.
De volgende morgen om half tien belde Natascha nog maar eens aan en
tot haar verrassing deed manlief Klaas nog ietwat slaperig de deur open.
Hij was niet minder verrast bij het zien van zijn vrouw en vroeg Natascha
waar ze toch in vredesnaam zo laat nog vandaan kwam.
Toen ratalde Natascha in een onnavolgbaar tempo ineens een heel
arsenaal aan woorden op, waar geen enkel woordenboek trots op zou
mogen zijn. Het schaamrood steeg Klaas bij het horen hiervan tot ver
boven zijn kaken. Hij die zijn vrouwtje de hele nacht in de kou laten
staan; wat was hij eigenlijk een bruut.
Hoe Klaas dit allemaal goed heeft gemaakt is niet duidelijk. Hij moet toch
onmiddellijk een bosje bloemen hebben gehaald om dit weer recht te
breien? En wellicht heeft hij Natascha getrakteerd op een gezellig
romatisch nachtje in een 5-sterren hotel ergens in Nederland. Met
minder kan het absoluut niet toe.
WH/PP/GS
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HET TROMMELTJE VAN DE ROMMELMARKT
Van mevr. Riekje JongsmaMeinema uit Balk ontvingen we
een brief met drie foto’s erin. Zij
schreef ons: “Onlangs kwam een
mevrouw uit Balk deze foto’s
brengen. Zij was op de laatste
Sipelsneon en kocht daar op de
rommelmarkt van Sleat een
trommeltje. Toen ze dit thuis
schoonmaakte, ontdekte ze deze
3 foto’s erin. Omdat ze wist dat
ik uit Sloten afkomstig ben, dacht
ze dat ik wellicht zou weten wie
de afgebeelde personen zouden
zijn. Nee dus. Ik heb haar toen
gevraagd of ik ze naar de
redactie van “De Stadsomroeper”
mocht sturen.”
Daarom de vraag aan onze
lezers: weet u misschien wie de
afgebeelde personen zijn? Wij
hopen met uw reactie de foto’s
bij de rechtmatige eigena(a)r(en)
te kunnen bezorgen.
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NIEUWE FOTO PAKE’S SLEATTEMER FERLINE

Dit keer drukken wij een oude schoolfoto van de openbare lagere school
in Sloten af. Inzender hiervan is Lammert Coldeweijer uit Helmond.
De foto moet zijn genomen rond het jaar 1960.
Het zal een hele zoektocht worden om de nummers van de juiste
personen te voorzien maar er zijn genoeg lezers die dit reuze interessant
werk vinden.
Jeugdherinneringen komen weer tot leven en hoe ouder je wordt hoe
leuker dat is. In het tijdsbestek dat de foto is genomen en nu is het
nodige gebeurd natuurlijk. Vele lezers zijn uitgewaaierd over Nederland
en hebben Sloten al lang achter zich gelaten. Wij wensen u veel succes
toe bij uw zoekwerk.
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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SLOTEN TWINTIG JAAR GELEDEN
CNV en FNV komen in actie bij 'Sloten'
SLOTEN - Twee werknemers van de Centrale Veevoederfabriek 'Sloten' in
Sloten is ontslag aangezegd, nadat zij een in de ogen van de directie
'gelijkwaardige baan' bij de ccFriesland hebben geweigerd. De vakbonden
FNV en CNV zijn in actie gekomen en belegden vanmorgen in de kantine van
'Sloten' een bijeenkomst voor het personeel.
Als gevolg van een reorganisatie moeten bij de Centrale Veevoederfabriek
'Sloten' 42 arbeidsplaatsen verdwijnen. De betrokken werknemers zouden
binnen een half jaar een andere gelijkwaardige functie krijgen aangeboden.
Een speciale begeleidingscommissie zou bij meningsverschillen bijeenkomen
en de redelijkheid van de weigering toetsen.
De twee werknemers draaiden in Sloten mee in de schoonmaakdienst en in
de produktie. Zij kregen bij de ccFriesland een baan aangeboden, waarbij
alleen sprake was van schoonmaakwerk. Op grond van 'ongelijkwaardigheid’
weigerden zij deze functie. Daarop deelde de directie van 'Sloten' de beide
mannen mee, dat zij waren ontslagen.
Dat was voor de vakbonden CNV en FNV reden om in actie te komen.
"Iedereen bij de cv 'Sloten' is nu vogelvrij verklaard", aldus CNVdistrictsbestuurder B. Bruggeman uit Drachten. Volgens hem kunnen dus
meer mensen op deze wijze worden ontslagen. De heer Bruggeman vond het
vreemd, dat de begeleidingscommissie niet bijeen is geroepen. "De directie
vond dat niet nodig omdat het sociaal contract niet is ondertekend", zo zei de
CNV-districtbestuurder.
De vakbonden hebben het sociaal akkoord bij de Centrale Veevoederfabriek
in Sloten nog niet ondertekend, omdat het hen niet duidelijk is, wat de
consequenties zijn van de wijziging van rechtsvorm. De rechtsvorm is dit
voorjaar veranderd, omdat de drie deelgenoten in Sloten, de ccFriesland,
Cebeco Handelsraad en de Coberco, niet meer de verliezen van de
veevoederfabriek willen blijven aanvullen. De fabriek leed in 1986 een verlies
van 29 miljoen gulden. De directie van de cv 'Sloten' was vanmorgen niet
voor commentaar bereikbaar.
F.D. 24-07-1987

Staking dreigt bij cv 'Sloten'
SLOTEN - De Voedingsbonden van FNV en CNV dreigen met een staking voor
onbepaalde tijd bij de Centrale Veevoederfabriek 'Sloten'. De vakbonden
hebben de directie van de Centrale Veevoederfabriek in Sloten een
ultimatum gesteld in verband met een ontslagaanvraag voor twee werknemers. Dat ultimatum loopt zondagavond om twaalf uur af.
Zoals bekend zijn de twee werknemers ontslagen, omdat zij een
'gelijkwaardige' baan bij de ccFriesland niet accepteerden. De staking begint
maandagmorgen om vier uur. De ontslagaanvraag is ingediend in verband
met een reorganisatie, waarbij 42 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.
Het ontslag van de twee mensen zou betekenen, dat voor de eerste maal in
de zuivel mensen gedwongen worden ontslagen. De werknemers van de
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Centrale Veevoederfabriek, die vestigingen heeft in Deventer en Sloten en
een kantoor met laboratorium in Leeuwarden, vallen namelijk onder de cao
voor de zuivel, doordat het bedrijf tot voor kort eigendom was van de
zuivelcoöperaties ccFriesland en Coberco. De bonden hebben al eerder
verklaard, dat ze in de zuivel geen gedwongen ontslagen accepteren.
F.D. 25-07-1987

Staking bij 'Sloten' gaat toch niet door
SLOTEN - De aangekondigde staking bij de Centrale Veevoederfabriek
'Sloten' gaat niet door. De vakbonden en de directie kwamen gisteravond tot
overeenstemming over een twistpunt: de ontslagaanvraag van twee
werknemers. Die aanvraag, ingediend bij de directeur van het Gewestelijk
Arbeidsbureau, is inmiddels ingetrokken.
Bij de cv 'Sloten' zal een reorganisatie plaatsvinden die 42 arbeidsplaatsen
kost. Zoals gemeld had de directie twee werknemers ontslag aangezegd
omdat zij hadden geweigerd een 'gelijkwaardige functie' bij de ccFriesland in
Leeuwarden te aanvaarden. De vakorganisaties gingen daarmee niet akkoord
omdat in het sociaal plan
een
bepaling
was
opgenomen
dat
bij
meningsverschillen over
de gelijkwaardigheid een
onfhankelijke commissie
ingeschakeld
moest
worden. De directie had
dat niet gedaan.
De werknemers en de
bonden
hadden
een
ultimatum gesteld dat
afgelopen
nacht
om
twaalf uur zou aflopen.
Was
er
dan
geen
overeenstemming,
dan
zou
het
werk
voor
Foto: Het personeel kwam gisteren in de kantine bijeen
onbepaalde tijd worden
voor een actievergadering.
neergelegd. "We kregen
zaterdagavond reeds een reactie op ons ultimatum", aldus B. Hubèrt,
districtsbestuurder van van de Industriebond CNV. "De directie verzocht ons
zondag het overleg te heropenen. Dat gesprek had een bijzonder goed
verloop. De directie heeft toegezegd conform het sociaal plan te handelen.
Dat betekent dat de begeleidingscommissie zal oordelen over die
gelijkwaardigheid van functies. De ontslagaanvraag is inmiddels ingetrokken.
Wij zijn bijzonder blij met dit resultaat".
Volgens Hubèrt is de beslissing van groot belang voor de overige
werknemers bij de cv 'Sloten’ en de uitvoering van het sociaal plan. "Hadden
we dit laten gaan, dan was de positie van de werknemers zeer onzeker
geworden".
F.D. 27-07-1987
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NIEUWS VAN GAASTERLANDPROMOTION
(VOORHEEN VVV)
De toeristische informatiepunten van Gaasterlandpromotion zijn nu 5
maanden open en we mogen met opgeheven hoofd luidop zeggen, dat
het bijzonder goed gaat. Er zijn inmiddels plm. 7500 bezoekers aan de
diverse balie’s in Oudemirdum, Balk en Sloten geweest en dat stemt tot
volle tevredenheid.
De meeste buitenlandse gasten komen uit: België, Duitsland en Italië. En
daar zijn de digitale bezoekers op de website:
www.gaasterlandpromotion.nl nog niet eens bij gerekend!
De ledenwerving moest natuurlijk geheel opnieuw opgestart worden,
maar we zien de toekomst weer positief in. De werving is nog steeds in
volle gang en we mogen steeds meer bedrijven en ondernemers welkom
heten. Ook willen we graag alle ondernemers van Sleat met logo op
bovengenoemde website plaatsen onder de bijbehorende rubriek. Staat
uw bedrijf er nog niet op en wilt u wel dat uw naam meer bekendheid
krijgt? Vraag
vrijblijvend naar de speciale actie welke we t/m 31
december 2007 hebben. De voorwaarden zullen u meevallen.
De evenementenlijst wordt, zo nodig per dag, aangepast op de website.
Eens per maand krijgen de leden een lijst toegestuurd, zodat zij het op
hun mededelingenbord kunnen plaatsen voor hun gasten of klanten. Ook
werd deze lijst in het hoogseizoen iedere zaterdag live, om plm. 12.45
uur, bij radio Gasterlân uitgezonden.
Alle leden cq. recreatieondernemers staan met foto en overige gegevens
inmiddels op de website onder de bijbehorende rubriek. Zij, die een eigen
website hebben, kunnen doorgelinkt worden. De gast kan zo gelijk met
de ondernemer contact opnemen over de huur van accommodatie voor
een bepaalde periode, voor het huren van een fiets of het reserveren van
een diner.
Er is een oude fietsroute van 25/35 km. dit voorjaar in een nieuw jasje
gestoken. Drie ondernemers, tw. camping “De Verborgen Hoek” uit
Harich, fietsverhuur “ ’t Fietshoekje” en ijsboerderij “De Bûterkamp”,
beide uit Oudemirdum,
waren bereid om deze route te sponsoren.
Vanaf Pinksteren kon gebruik worden gemaakt van de “Knooppunten
fietsnetwerkroute-kaarten”. Hiervoor is grote belangstelling. Ook in
Sloten staat op de hoek Wijckelerweg/Arjen Rypkemawei een bord van
dit netwerk.
Er is in juli en augustus veel gebruik gemaakt van de huifkartochten in
en om Oudemirdum, de skûtsjetochten met de beurtveer Heeg-BalkHeeg, de beurtveer Stavoren-Koudum-Kippenburg-Rijs-Stavoren met de
praam De Simmermoarn of een rondvaart cq. skûtsjetocht op de
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Fluessen of het Slotermeer. De Amerikaanse schoolbus,
GaasterlandExpress werd meer door groepen gereserveerd.

de

Voor een huifkartocht en de GaasterlandExpress zijn arrangementen
samengesteld
voor
bijvoorbeeld
familie-reünies,
schoolreisjes,
personeelsuitstapjes. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden of stuur
even een emailtje en u hoort zo spoedig mogelijk van ons (adres staat
onderaan). De beurtveer Heeg-Balk-Heeg zeilt alleen nog in september
en kan individueel gereserveerd worden.

Op zaterdag 8 september as. werd de landelijke Open monumentendag
gehouden en door ons team gecoördineerd. Vele monumenten in onze
gemeente deden weer mee en er was een speciale folder gemaakt
waarop de route stond afgebeeld. Deze monumentenroute werd dit jaar
gesponsord door architectenbureau Zijlstra uit Bakhuizen. Het thema
was dit jaar: “Monumenten uit de 20e eeuw”.
Ook de Grutte Tsjerke, museum Stedhûs Sleat en de korenmolen “De
Kaai” deden hieraan mee en waren speciaal geopend van 10.00-17.00
uur.
In informatiecentrum “Mar en Klif” te Oudemirdum was deze dag van
13.00-17.00 uur een ruilbeurs van prentenbriefkaarten. O.a. de heren
Sjouwe Leffertstra en de oud-Slotenaren Henk Leentjes en Ultsje Venema
stonden hier ook.
De 3 toeristische informatiepunten in onze gemeente zijn:
Gaasterland Promotion,
kantoor Oudemirdum.
De Brink 4, tel. 0514-571777.
email: info@gaasterlandpromotion.nl
www.gaasterlandpromotion.nl
agentschap Sloten,
p.a. museum Stedhûs Sleat,
Heerenwal 48, tel. 0514-531541,
email: info@stedhussleat.nl

agentschap Balk,
p.a. fa. Haantjes,
Van Swinderenstraat 51-54,
tel. 0514-602395

Tenslotte delen wij u nog mee, dat het personeel van GP bestaat uit de
dames Klaartje Lubach, Fransje Smit, Marijke Fleur en Klaske Visser.
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UITNODIGING BUITENGEWONE LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG SLOTEN
Hierbij heb ik het genoegen om u, namens het bestuur van Plaatselijk
Belang Sloten, uit te nodigen voor de buitengewone
ledenvergadering van Plaatselijk Belang Sloten op:
donderdag 15 november 2007 om 20.00 uur
in Sociaal Cultureel Centrum “de Poarte”.
Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter.
Gemeentelijke herindeling:
Gaasterlân OF Skarsterân.
Rondvraag.
Sluiting door de voorzitter.

René Kuijl,
voorzitter Plaatselijk Belang Sloten

Beste Sleattemers,
Zoals jullie hebben kunnen lezen, wordt de extra ledenvergadering
gehouden op donderdag 15 november.
Op de algemene ledenvergadering van afgelopen voorjaar is afgesproken
dat het bestuur de voor- en nadelen van een mogelijke overstap naar de
gemeente Skarsterlân, op een rijtje zou gaan zetten.
Naast vakantievieren, zijn wij hier de afgelopen periode druk mee doende
geweest. Hierdoor is het wellicht wat rustiger geweest omtrent dit
onderwerp, zeker waar het de pers betreft.
“De Stadsomroeper” doet in haar uitgave van juni verslag van de
mogelijke gemeentelijke herindeling, ofwel “grenscorrectie”.
Dit laatste lijkt de meest eenvoudige procedure, indien de meerderheid
zijn voorkeur voor de gemeente Skarsterlân uitspreekt.
Vandaar is het van groot belang dat u aanwezig bent op deze
buitengewone ledenvergadering, zodat ook uw stem mee kan wegen in
de te nemen besluitvorming;
"De Stadsomroeper" Sloten, oktober 2007

44

Blijven wij onze huidige gemeente Gaasterlân-Sleat trouw en fuseren wij
met Nijefurd, Sneek en Wymbritseradiel of zien wij onze stad liever
toegevoegd worden aan de buurgemeente Skarsterlân?
In het eerste geval is het gemeentehuis nog een paar jaar dichtbij (in
Balk), maar dit zal ongetwijfeld wijzigen en Sneek ligt dan het meest
voor de hand.
In het tweede geval staat het gemeentehuis in Joure.
Graag worden wij op 15 november in de gelegenheid gesteld jullie de
voor- en nadelen te kunnen voorleggen; dus “KOMT ALLEN”!!!
Op initiatief van de Stichting Vrienden van Sloten en Plaatselijk Belang is
de werkgroep “Sloten Ideale Stad” nieuw leven ingeblazen.
Wij worden ondersteund en geadviseerd door het subsidiebureau
Plattelandsprojecten in Balk.
Ook de gemeente is (meestal) vertegenwoordigd in de werkgroep, al
gaat dit enigszins weifelend.
Verder zijn de woningstichting Zuidwest Friesland en de Stichting BMG
(Behoud Monumenten Gaasterland), in de werkgroep vertegenwoordigd.
Er is subsidie aangevraagd voor het opstellen van verdere planvorming
tav “Sloten Ideale Stad” (2e fase), plaatsing van resterende authentieke
lantaarns en het opstellen van een onderhoudsrapport tbv de
Waterpoorten.
Vooral de slechte staat van onderhoud van de Lemster- en de
Woudsender Poort baart ons grote zorgen en dit heeft dan ook de meeste
prioriteit.
Het ziet er naar uit dat wij eerdaags de subsidie-beschikking ontvangen
en aan de slag kunnen.
Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Sloten,
met vriendelijke groet,
René Kuijl, voorzitter

Schipper en de bemanning van “De Goede Verwachting”
bedanken Slotenaren, oud-Slotenaren, familie en vrienden
voor de vele felicitaties na het behalen van het
I.F.K.S.-kampioenschap. Het was geweldig! Super!
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BRANDWEER UIT POLEN OP BEZOEK

Zaterdag 15 sept. jl. werd de bekende brandweerdag gehouden. In
diverse plaatsen stonden verschillende spelelementen centraal die door
de korpsen gespeeld moesten worden. Deze keer was ook het Poolse
korps uit Wloszakowice op bezoek. Ook zij moest meestrijden en in
Sloten was dat het bekende ringsteken met koets. Nu eens niet
getrokken door paarden
maar op eigen kracht
voortbewogen.
De
Poolse brandweerleden
bleken, na uitgebreide
uitleg, zeer bekwaam in
dit spel. Uitgebreide
uitleg was nodig omdat,
met uitzondering van
één persoon, de rest
van het Poolse korps
geen woord Engels of
Duits verstond of sprak
maar met de juiste
vaardigheden van de
plaatselijke
brandweervrouw
Marieke
van
Koetsveld
en
een
brandweerman van Hindeloopen, die het korps begeleidden, kwam alles
goed. Na het spel was er tijd voor de lunch die was klaargezet in de
kazerne van Sloten. De soep, broodjes en andere versnaperingen vielen
er goed in zodat de middag met goed gevulde magen verder doorgang
kon vinden. De grote verrassing voor de Poolse gasten kwam echter deze
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avond nog. De brandweerauto van Hindeloopen had zijn diensten hier
gedaan en werd daarop geschonken aan het Poolse korps. Enkele leden
van korps van Hindeloopen hebben de auto daarop zelf naar Polen
gereden.
Foto vorige bladzijde (boven): het Poolse gezelschap en de brandweerauto van
Hindeloopen.
Foto vorige bladzijde (onder): de leden in actie tijdens het ringsteken.
Tekst en foto’s: Pieter Albada

COLLECTANTEN GEZOCHT
Het Nationaal MS Fonds zoekt nieuwe collectanten in de gemeente
Gaasterlân-Sleat voor de collecteweek in november. “Er zijn pas 2
collectanten gevonden. Ook een collecte-coördinator is van harte
welkom. We hopen in deze gemeente met ruim 10.000 inwoners op zo’n
20 collectanten” zegt Pamela Zaat, landelijke coördinatrice van het
Nationaal MS Fonds.
Het Nationaal MS Fonds zoekt met name mensen die bereid zijn een deel
van hun vrije tijd te besteden aan de landelijke collecte in november.
Vrijwilligers, jong en oud, met veel of beperkte tijd. Iedereen kan
meehelpen de collecte tot een succes te maken!
Het Nationaal MS Fonds collecteert van 19 t/m 24 november.
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat, landelijke
coördinatrice van het Nationaal MS Fonds, tel. (010) 591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl

THOR NIEUWS
Na een lange tijd is er weer gym voor de kinderen.
Voor groep 1 t/m 3 is er van 16.00 tot 17.00 uur en vanaf groep 4 van
17.00 tot 18.00 uur gym. Dit wordt gegeven door juf Sandra Tuinstra
We hebben op maandag en vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur voor de
dames van 12 jr. en ouder aerobics/steps.
Voor de heren, die sportief en gezellig bezig willen zijn, is er
herenconditietraining op maandag van 20.30 tot 21.30 uur.
Lijkt het je leuk om te sporten bij THOR; kom dan gerust een keer
meedoen. Voor meer inlichtingen kun je bellen met Marijke Haga, telef.
531582
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by it byld fan Evert van Hemert

sleattemer famke
hoe sierlík selsbewust
dríuwt sy ít lykwícht
op ‘e spits
en weaget har folfoarmích
op glêd íís.
de swíertekrêft ûntteín
nímt sy ín hege flecht;
de fûgelfaam.
wurdt earmslach
aanst ta wjukslach?
jout har de loft frybaan?
íen brûnzen skonk
tipt justjes oan
ít stypjend stíel
as duorjend stânpunt
tusken stêd
en faam.
Folkert
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