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KAMPIOENTJE !!!
Sloten had vroeger een rijk muzikaal leven.
Naast zangvereniging “ASAF” was het stedeke
maar liefst twee korpsen rijk. “Crescendo” en
“De Bazuin” bliezen er op los dat het een lieve
lust was. Dirigent Jelle Nijdam stond voor beide
korpsen en zorgde er voor dat de onderlinge
rivaliteit tot prestatieverhoging leidde.
Nijdam was slager in Sloten maar leefde voor
de muziek. Hij controleerde op zijn ventroute
altijd of “zijn” muzikanten wel oefenden.
Hoorde hij te weinig klanken van zijn
korpsleden, dan schroomde hij niet dit hen in
stevige taal op de repetities te melden.

Succes voor dirigent
Durk Krol.

“Tiden hawwe tiden”, want toen het beide korpsen wat minder ging, was
men niet bij machte om de koppen bij elkaar te steken en om samen als
één Sleattemer korps verder te gaan. Beide muziekverenigingen werden
helaas opgedoekt.
Vlak voor de Sleattemer reünie van 1976 kropen diverse oud-Sleattemer
muzikanten bijeen voor een concert tijdens de reünie van dat jaar.
Uiteindelijk beviel dat zo goed dat in 1981, met financiële hulp van
diverse instanties, het muziekkorps “Stêd Sleat” werd opgericht.
Bij diverse Sleattemer feestelijkheden was en is het korps met haar
muzikale klanken van de partij en dat is dit jaar al weer 27 jaar lang. De
mindere tijden, die het korps ook heeft gekend, werden overwonnen. Dat
duidt op karakter in dit team.
Daarom is het ook bijzonder verheugend te
noemen dat de “Stêd Sleat” o.l.v. dirigent
Durk Krol op zaterdag 8 maart jl. in het Musis
Sacrum in Arnhem Nederlands Kampioen
Fanfare in de 4e divisie is geworden en naar
de 3e divisie promoveert.
Een uitmuntende prestatie waar “onze” Sleattemer muzikanten met recht
trots op mogen zijn.
Wie kan zich Sloten zonder muziekkorps “Stêd Sleat” nog voorstellen?

G. St.
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HJIR EN HJOED
Berne:
om utens:

19 jannewaris

Wessel Tiemen, sf Marjan Schotanus
en Beimin Spoelstra, Balk
Lonneke Mariëlle, df Loes Leentjes en
Hugo Rots, Arnhim
Doutsen Aaltsje, df Afke Bajema en
Gerrit Elgersma, Warkum

14 febrewaris
7 maart

Stoarn:
om utens:

6 jannewaris

Klaaske Aaltje Feenstra-de Groot,
Balk, 75 jier.
Yttje Koopmans, Balk 51 jier.

26 febrewaris
Ferhuze
yn ‘e stêd:

fam. G. de Groot
Sipco Reekers
Fam. H. van Netten
Niels Poortema
Annie Feenstra

nei
nei
nei
nei
nei

Nij ynkommen: Monique Ammerlaan
Dhr. B. Galama
Hilly Mous
Hiltje Drent
Jan Hoekstra
Fam. C. en E. Reijm-Pijnacker
Sjoukje E. Kusters-Hoekstra
Sietske de Vries
Ôfreizge:

Fam. Y. Boersma
Hartman Feenstra
Fam. J. de Graaf
Marieke Bloemendal
Fam. K. Galama
Margje J. de Boer
Marije Visser
Sonja Mulder

nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei

B.H. Mulierstraat 3
Dubbelstraat 208
Ruurd Altastrjitte 6
B. H. Mulierstraat 8
M.v.Coehoornstr. 25

Dubbelstraat 208
Dubbelstraat 125
Voorstreek 110
Spanjaardsdijk 21
Dubbelstraat 128
It Far 10
B. H. Mulierstraat 37
B. H. Mulierstraat 8
Wikel
Snits
Lemmer (tydlik)
Snits
Balk
Grins
Ljouwert
Wâldsein

Sa lang troud:
om utens:

8 april

60 jier

Fam. A. en T. Tromp-Gijsen,
Heerhugowaard
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Hawwe jo ynformaasje dy ’t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, jou
dy dan efkes troch oan ‘e 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.

SLEATTEMER SPORTNIJS
Durk C. Schotanus 25 jaar ‘ponghâlder’ IJ.W.C. Sloten
Vrijdag 11 januari jl. hield IJswegencentrale Sloten in het pannenkoekhuis "De Koepoort" haar jaarvergadering.
Veel nieuws over het ijsgebeuren is er de laatste jaren helaas niet want
de winters laten het al meer dan een decennium afweten. Wel hoopt
IJ.W.C. Sloten op betere tijden met flinke lagere temperaturen.
Toch viel er een opmerkelijk agendapunt te noteren in deze vergadering
want Durk C. Schotanus werd in het zonnetje gezet, vanwege het feit dat
hij al 25 jaar penningmeester van stichting IJswegencentrale Sloten is.
Durk C. Schotanus was
vroeger
een
verdienstelijke
schaatser,
die vooral bekend stond
als een prima stayer.
Hij schopte het zelfs tot
de Friese selectie.
In 1981 aanvaardde
Schotanus, als opvolger
van heit Anske, een
bestuursfunctie bij de
IJ.W.C.
Sloten.
Op
25 oktober 1982 werd
hij penningmeester en
Foto: Gerben Stegenga
loste toen Arend Veldman in deze functie af.
Sinds 15 januari 1985 is Durk C. Schotanus rayonhoofd van Sloten van
de 11-stedenvereniging; eerst als assistent van Anne Dijkstra.
IJ.W.C.-voorzitter Gosse Haga liet het 25-jarige penningmeesterschap
van Schotanus niet ongemerkt voorbijgaan: “It is in bysûnder jier foar dy
omdatst yn maaie ek noch 65 jier wurden bist. Omdat wy tige wurdearje
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datst al 25 jier ús ponghâlder bist; wolle wy dat ûnderstreekje mei in
kado”, aldus de preses.
Vervolgens bood hij Schotanus een mooi fotoboek aan met vele ijsfoto’s
van de penningmeester en het Sleattemer ijsgebeuren.
Durk C. Schotanus zei vervolgens zeer ingenomen te zijn met dit gebaar
en bedankte het bestuur voor deze geste.
Vermeldenswaardig is dat de jubilaris het nodige ijsplezier tijdens zijn
bestuursperiode heeft beleefd. Zo werd in dat tijdsbestek maar liefst 3x
de Elfstedentocht, 4 x de Elfmerentocht, 3 x de ZWH-tocht, 3 x de
Slotermeertoertocht, 2 x Acht fan Sleat en 1 x de 2-Merentocht verreden,
al dient er wel bij vermeld te worden dat de laatste toertochten van
januari 1997 dateren.
Walter de Vries sportman van 2007 van de gem. Gaasterlân-Sleat
Skûtsjeschipper Walter de Vries uit Sloten
Foto: Gerben Stegenga
en schaatsster Marrit Leenstra uit Wijckel
zijn in de afgelopen maand januari
uitgeroepen tot sportman en sportvrouw
van de gemeente Gaasterlân-Sleat. De
organisatie van dit evenement berust al
jaren bij de commissie verkiezing van de
sportman/sportvrouw van het jaar
in
onze gemeente.
In het dorpshuis van Nijemirdum,
overhandigde
burgemeester
Willem
Hoornstra
de
prijzen
aan
de
genomineerden. Marrit Leenstra ontbrak
wegens een trainingskamp in Italië, maar
via de telefoon was ze present in
Nijemirdum. Walter de Vries was gelukkig
met zijn verkiezing tot sportman van het jaar en liet zijn bemanning
delen in de feestvreugde.
De tweede prijs bij de heren ging naar de Sleattemer midgetgolfer Zeno
Folkertsma terwijl korfbaltalent Jan Visser uit Wijckel derde werd. Bij de
dames werd Tjitske Breimer uit Sloten tweede. Zij bekwaamde zich in het
oriënteringslopen. De derde prijs ging naar wielrenster Gerda Brouwer uit
Sondel.
In maart 2003 kochten Walter de Vries en Sjoerd Seffinga het skûtsje
“De Goede Verwachting”. Het vaartuig werd in Den Bosch opgediept waar
het 10 jaar als woonschip dienst had gedaan.
Er werd bij de IFKS begonnen in de C-klasse met Walter de Vries als 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 De Vries met zijn bemanning een memorabele
overwinning op het “eigen” Slotermeer in de B-klasse met “De Goede
Verwachting”. Een uiteindelijk 4e plaats werd zijn deel in het
eindklassement.
In 2005 promoveerde de jonge Sleattemer schipper op prachtige wijze
naar de A-klasse. Het skûtsje “De Goede Verwachting” behaalde toen
twee dagoverwinningen; 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 magistrale wijze in de A-klasse
van het IFKS skûtsjesilen. Hij deed het dat jaar geweldig. Vooral zijn
zege op het Heegermeer was een absoluut hoogtepunt. Een 7e plaats in
het eindklassement was een prima prestatie
In 2007 steeg schipper Walter de Vries naar grote hoogten door zijn
eerste IFKS-titel in de A-klasse te grijpen. Ook behaalde hij in dat jaar
twee dagoverwinningen. Zowel in Stavoren als Sloten werd hij eerste met
“De Goede Verwachting”.
Biljarter Teake Bajema tweede bij driebandentitel GS
In HCR “De Bargebeck” in Wijckel werd in december het GS driebanden
kampioenschap op de kleine tafel georganiseerd. Oudemirdumer Hendrik
Ottema wist de eindstrijd winnend af te sluiten, tegen een verrassend optredende Teake Bajema uit Sloten. Titelverdediger Hylke Bandstra wist
beslag te leggen op het brons.
De eindstand was als volgt: 1. Hendrik Ottema 0,595; 2. Teake Bajema
0,315; 3. Hylke Bandstra 1,076; 4. Lammert Swart 0,692;
Zeno Folkertsma winnaar NK midgetgolf indoor
In het weekend van 23 en 24 februari jl. werd in Oisterwijk het 2e NK
indoor midgetgolf gehouden.
Op deze binnenbaan worden regelmatig de trainingen voor de nationale
selectie(s) gehouden. Omdat Zeno Folkertsma in de jeugdselectie zit en
tevens in de (voor)selectie voor het nationale team van de heren, was hij
niet onbekend met deze baan.
Omdat Zeno ook dit jaar weer LHK (Landelijke Hoofdklasse) wilde gaan
spelen is hij dit jaar teruggekeerd bij midgetgolfclub Appelscha, na 3 jaar
bij Leeuwarden te hebben gespeeld. Voor Zeno is het dit jaar (hij wordt
19) het laatste jaar dat hij nog in de categorie jeugd/junioren mag
worden ingedeeld.
Net als vorig jaar werd het bij de jongens/junioren weer een strijd tussen
Wesley Bakker en Zeno Folkertsma. Vorig jaar beiden nog lid van
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midgetgolfclub Leeuwarden maar nu respectievelijk spelend voor de
midgetgolfclubs van Geldrop en Appelscha. Vorig jaar was de titel voor
Wesley, mede doordat Zeno een zeer matige eerste dag kende.
Dit jaar speelde Zeno 2 dagen lang zeer constant. Wesley kon het 2
ronden lang nog bijbenen maar hierna was het een gelopen koers.
Uiteindelijk zou Zeno, met een goede totaalscore van 228 slagen over 10
rondes, maar liefst 25 slagen uitlopen op zijn rivaal Wesley, die met 253
slagen de 2e plaats voor zich opeiste.
Ten opzichte van vorig jaar is Zeno toch verbeterd. Volgend jaar zal Zeno
voor de eerste keer de strijd aan moeten binden met de heren bij de
N.K.'s. Met de nu gemaakte score zou hij in het huidige veld op een
keurig gedeelde 6e plaats zijn gekomen.
Het verschil in slagen met de top 3 bij de heren is toch altijd nog een
kleine 15 slagen. Hierin ligt een grote uitdaging om te proberen dit gat
volgend jaar te dichten.
Sleat pakte tweede periodetitel in Scharnegoutum
Op 23 februari jl. werd de hoofdmacht van voetbalvereniging “Sleat” in
Scharnegoutum periodekampioen in de 5e klasse A van de KNVB. De
ploeg van trainer Atte Hornstra pakte door een 3-4 overwinning op
Scharnegoutum de tweede periode.
Doelpuntenmakers voor Sleat waren: Pieter Douwe Albada en Johan
Deinum (3x). Een mooie opsteker van de Sleattemer voetballers, die een
rampzalige start van de competitie in één klap een andere wending
gaven en daardoor een prima uitzicht hebben op promotie naar de 4e klas
van de KNVB.
De schaatsprestaties van Jeljer Haarsma
Slotenaar en lid van de Friese selectie Jeljer Haarsma deed op zondag
17 februari jl. in Breda mee aan het Nederlands Kampioenschap
Supersprint bij de jongens junioren B.
Op de eerste 100m scoorde Jeljer een tijd van 10.76s (11e), de tweede
100m 10.82s (18e). Op de eerste 300m werd een tijd geklokt van 25.93s
(19e). Helaas volgde op de tweede 300m diskwalificatie.
Tijdens de baankampioenschappen in Thialf Heerenveen op 9 en
10 maart behaalde Jeljer Haarsma een prima tweede plek achter de
oppermachtige Tieme Dolstra uit Oranjewoud. De tijden van Jeljer waren
van een prima gehalte: 500m 38.62 (PB), 1.500m 2:01.94(PB), 1.000m
1:18.92 en 3.000m 4:22.42 (PB). Dat maakte een puntentotaal van
162.462.
In Heerenveen is op 7 en 8 maart de 20e Vikingrace verreden.
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De Vikingrace wordt georganiseerd door de STC Rutten, en is de grootste
Internationale schaatswedstrijd voor de jeugd in de leeftijd van 11 tot 16
jaar. Men kan dit zien als een verkapt Europees Kampioenschap voor de
jeugd. Bekende namen die ooit meegedaan hebben zijn o.a. Havard
Bokko, Marrit Leenstra, Anni Friesinger, Remco Olde Heuvel, Jan

Jeljer Haarsma op de ijsbaan in Sloten, afgelopen december.
Foto: Gerben Stegenga

Smeekens en Margot Boer.
In totaal reden er 280 schaatsers mee uit 10 verschillende landen:
Noorwegen, Zweden, Finland, Estland, Zwitserland, Duitsland, Polen,
Italië, Oostenrijk, Wit Rusland en Nederland.
Ook Sleattemer Jeljer Haarsma deed mee. In 2006 was hij winnaar
geworden in zijn leeftijdsklasse; nu behaalde Jeljer een 10e plaats bij de
jongens junioren B-1.
De tijden van Jeljer waren: 500m 38.73 (5e), 3.000m 4:23.56 (14e),
1.000m 1:18.05 (9e), 1.500m 2:04.08 (12e). Dat gaf een puntentotaal
van 163.041. Winnaar in deze leeftijdscategorie was landgenoot Maurice
Vriend met 153.398 pnt. De tweede en derde plek werd gedeeld door de
dutchman Aron Romeijn en de Noor Kjetil Stiansen met 155.889 pnt.
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SLEAT EARTIIDS EN SLEAT HJOED-DE-DEI
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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.
Dan gaan we naar de oude schoolfoto, ingestuurd door Hannie van der
Werf-Nijland uit Sloten, afgedrukt in ons laatste nummer.
De bevindingen van Nel Kunst-Mol uit Lemmer en Hannie van der Werf
vindt u hieronder. Waar bleven de reacties van de oud-leerlingen?
1 Sietske de Graaf
Sietske de Graaf
2 Sietze Kraak
Hinderik Kraak
3 ?? van der Tempel
Albert Jan van der Tempel
4 ??
??
5 Harmke van der Werf
Harmke van der Werf
6 ??
??
7 Gert Wiebe Haringsma
??
8 ??
??
9 Riemie Adema
Riemie Adema
10 Wobbie Bosma
Wobbie Bosma
11 ??
??
12 Ruurd Visser
Ruurd Visser

13 ??
Hans Elshof
14 ??
Johannes de Vries
15 Janet Bergsma
Janet Bergsma
16 Aafje Hogeterp
??
17 Annemarie Lolkema
Annemarie Lolkema
18 Roelof van Netten
Roelof van Netten
19 Ellie Brouwer
Ellie Brouwer
20 ?? Jousma
Grietha Jousma
21 Douwe Kraak
Douwe Kraak
22 Jenny Eppinga
?? Eppinga
23 ??
??
24 Anneke Aukema
Anneke Aukema
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Trienke Zoon-de Vries uit Rohel reageerde nog even op de jeugdfoto van
oktober jl.: “Ik wil nog graag even reageren op de schoolfoto van oktober
waarop de bewaarschool uit 1959 werd afgebeeld. Nummer 13 ben ik
niet maar mijn zusje Jannie de Vries. Ik zat toen al op de
huishoudschool. De anderen daar ken ik niet veel meer van. Nu ik de
namen heb gelezen; zie ik wel wat herkenning.”
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.

SLEATTEMER NIJS EN NIJS OM UTENS
Toeristisch project De Gouden Cirkel ten einde
Het toeristisch project De Gouden Cirkel van plaatsen rond de voormalige
Zuiderzee houdt op te bestaan. Het initiatief krijgt onvoldoende subsidie
meer. De provincie Flevoland heeft €20.000 beschikbaar gesteld om de
organisatie geleidelijk af te bouwen.
In Friesland deden alleen de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd nog
mee. In 1996 verenigden 28 gemeenten en de provincies aan het
IJsselmeer zich in de stichting Gouden Cirkel. Het project moest
recreanten naar de IJsselmeerkust lokken.
Volgens voorzitter Jos Joosen had De Gouden Cirkel van meet af aan een
tijdelijk karakter. Naar zijn mening hebben de overheden de afgelopen
jaren hun aandacht verlegd van interprovinciale naar lokale en regionale
promotie.
Kortgeleden werd tijdens een bestuurvergadering definitief de stekker uit
het project getrokken.
Luistertochten vanuit Sloten en Oudemirdum
Onlangs is in Museum Stedhûs Sleat in Sloten de eerste luistertocht in
Gaasterland gepresenteerd. Museum Stedhûs Sleat startte enkele jaren
geleden samen met Di Colore in Workum met de ontwikkeling van de
luistertochten - interactieve audiotours - in Gaasterland. Er zijn tien
luistertochten. Ze beginnen en eindigen bij Museum Stedhûs Sleat in
Sloten of bij Informatiecentrum Mar en Klif in Oudemirdum. De luistertochten zijn daar van 1 april tot 1 november verkrijgbaar, in het
Nederlands, Engels en Duits.
De luistertochten zijn te herkennen aan een speciaal logo. De techniek
wordt op deze schaal voor het eerst in Nederland gebruikt.
Tijdens de luistertochten kunnen toeristen en inwoners de sfeer van
"De Stadsomroeper" Sloten, april 2008

11

Gaasterland proeven. Gewapend met een koptelefoon en een kleine
afstandsbediening gaan ze op pad en horen zij gesproken verhalen, maar
ook gedichten, liederen, hoorspelen en geluiden.
De eerste luistertocht die op 6 december is gepresenteerd, is een
wandeling langs 15 punten in de vestingstad Sloten. Er zijn inmiddels in
Gaasterland palen en panelen geplaatst met informatie over de andere
luistertochten. De routes sluiten zoveel mogelijk aan bij het
fietsknooppuntennetwerk Zuidwest Friesland en bieden een inhoudelijke
invulling op het net.
Hieke Joustra (43) nieuwe directeur musea Heerenveen en Sloten
Minette Albers heeft de deuren van de musea Willem van Haren in
Heerenveen en Stedhûs Sleat te Sloten achter zich dichtgetrokken.
Ze is inmiddels aan de slag gegaan als adviseur bij de Stichting Cultureel
Erfgoed in Noord Holland. Bijna zes jaar heeft ze aan de leiding gestaan
van de musea in Heerenveen en Sloten
Ze is inmiddels opgevolgd door Hieke Joustra. Hieke Joustra (43) is
historicus en studeerde in 1990 af aan de Rijksuniversiteit Groningen,
studierichting nieuwste geschiedenis. Zij is in Friesland geen onbekende:
sinds 2004 is zij projectcoördinator Frysk Erfskip bij de Afûk in
Leeuwarden. Zij begon haar loopbaan als projectmedewerkster en
eindredacteur bij de Stichting Monument van de Maand. Daarna was zij
projectcoördinator bij de Stichting Kultuer en Toerisme in Fryslân en
Cultuurtoerisme Fryslân bij het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme.
Zij verzorgde in die hoedanigheid diverse cultuurtoeristische uitgaven en
publicaties en routes.
Jan Verhoeff 40 jaar in dienst bij Veevoederfabriek “Sloten”
Op 11 april 2007 was het 40 jaar geleden dat allround operator Jan
Verhoeff in dienst trad bij Veevoederfabriek “Sloten”.
Ter gelegenheid van dit dienstjubileum werd er een receptie gehouden op
vrijdag 25 januari 2008 in Taveerne ’t Bolwerk te Sloten. Dit zou eerder
gevierd worden maar wegens ziekte van Jan Verhoeff moesten de
feestelijkheden worden uitgesteld. Verhoeff heeft inmiddels gebruik
gemaakt van de hem geboden VUT-regeling.
Website gemeente Gaasterlân-Sleat landelijk bij beste tien
De website van de gemeente Gaasterlân-Sleat is, blijkens een publicatie
in januari, met een score van 70,91 % gestegen van de 21e naar de 9e
positie. Zowel provinciaal als in de lijst van gemeenten t/m 25.000
inwoners stond de site op nummer één.
Iedere maand worden de websites van alle gemeenten in Nederland
beoordeeld door Overheid.nl Monitor, waarbij het gaat om verbetering
van de dienstverlening via internet en transparantie richting burgers. De
sites worden beoordeeld op transparantie, overheidsinformatie,
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dienstverlening, participatie en toegankelijkheid.
Afname aantal inwoners Gaasterlân-Sleat
Het totale inwoneraantal (37.417) van drie gemeenten in de
Zuidwesthoek: G.S., Nijefurd en Wymbritseradiel is in 2007 afgenomen
met 15 personen. Dat laten de gegevens, die door de betreffende
gemeentes zijn verstrekt, zien. Ondanks dat Nijefurd een stijgend aantal
inwoners van 73 heeft komt het totaal toch in de min uit want in de
gemeente G.S. nam het bevolkingsaantal af met 37 personen en in
Wymbritseradiel met 51 personen.
De gemeente Gaasterlân-Sleat telt 10.213 inwoners en laat een daling
zien t.o. van een jaar eerder van 37 personen. Toen telde de gemeente
10.250 personen. Het stadje Sloten mag 748 inwoners tellen, zijnde 347
vrouwen en 401 mannen. Op de voet gevolgd door Wijckel met 707
inwoners, 335 vrouwen en 371 mannen. In 2007 zijn er in de gemeente
G.S. 100 baby's geboren, 96 personen overleden, 72 huwelijken
gesloten, 21 huwelijken ontbonden, 26 geregistreerde partnerschappen,
11 partnerschappen ontbonden, 390 vertrekken, 349 vestigingen en 371
verhuizingen binnen de gemeente.
Zes servicepunten na opheffen bibliobus
Vanaf januari 2009 komt de bibliobus niet meer langs in de meeste
gemeenten in Zuidwest Friesland. Om de lezers in de dorpen toch de
gelegenheid te geven om boeken te lenen, komen er in zes dorpen in
Gaasterlân-Sleat servicepunten.
Oudemirdum. Sloten en Bakhuizen krijgen een servicepunt. In Elahuizen,
Oudega en Nijemirdum komt een selfservicepunt. Een uitleenpunt is een
kleine bibliotheek, gevestigd in een basisschool, dorpshuis, zorgvoorziening of andere samenwerkingspartner. Er komt in de punten een
fysieke en een digitale collectie. Bij een selfservicepunt kunnen de leden
geheel zelfstandig met een pasje en met behulp van de computer boeken
lenen. In vergelijking met de bibliobus kan de verruiming van de
openingstijden een belangrijke meerwaarde opleveren.
Peiling FNP onder inwoners Gaasterlân-Sleat: geen grote fusie
De inwoners van Gaasterlân-Sleat zien geen heil in een grootschalige
herindeling in de Zuidwesthoek. Dat blijkt uit een peiling die de FNP
onlangs hield. Valt bundeling niet te keren, dan pleiten ze voor samengaan met Sneek, Wymbritseradiel en Nijefurd. Zo’n tweehonderd mensen
hebben hun mening gegeven.
Website jongeren in GS op zwart
Het lijkt erop dat de website van de jongeren uit Gaasterlân-Sleat op
zwart zal gaan. Kees van Strien vroeg zich namelijk af of het nog wel
zinvol zou zijn energie en geld in dit project te stoppen, omdat blijkt dat
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de site niet aanslaat bij de jongeren uit de gemeente. "Er ligt voor ons
een taak op het gebied van alcohol- en drugsbeleid en we kunnen daar
beter onze energie in steken", aldus de PvdA-er.
De aanleiding van het opzetten van een jongerensite was een vraag of er
mogelijkheden zouden zijn om een jeugdraad in het leven te roepen. De
financiële situatie van de gemeente gaf daarvoor toen niet de ruimte en
daarom werd besloten tot het opzetten van de jongerensite om zo de
jeugd bij de politiek te betrekken. Wethouder Willem Sprik wil eerst het
jaarverslag van het jongerenwerk afwachten, voordat de stekker
definitief uit het project wordt getrokken.
Leerlingen ‘De Klinkert’ maakten Sloten schoon
De complete leerlingengroep plus hun meesters en juffen van basisschool
“De Klinkert” in Sloten en een aantal vrijwillig opgetrommelde ouders
vormden een unieke schoonmaakploeg op donderdagochtend 21 februari.
Ze hielden een grote schoonmaakactie in Sloten. Dit op initiatief van
twee leerlingen uit groep 8: Kevin de Bruijn en Reitze Schotanus. Zij
bedachten met het thema: "doe iets voor een ander" om iets met milieu
te doen. Kevin en Reitze gingen naar de gemeente GS, waar ze heel
officieel werden ontvangen, en vroegen om medewerking in de vorm van
vuilcontainers, vuilzakken en prikstokken. Bij drogisterij Hak in Balk
kregen ze handschoentjes en met medewerking van meester Freerk
voltooiden ze de voorbereidingen. Voor de groepen 1 en 2 stond het
schoolplein op het programma, terwijl de groepen 3 t/m 8 de stad onder
handen namen.
Kevin en Reitze waren het minst te spreken over het stedelijke
voetbalveld, waar het volgens hen een “dikke bende” was.
Samen bedachten ze dat de stad Sloten wel blijvend wat schoner kan.
Hun leuze is dan ook: “Houdt de stad schoon!”
Precies 20 jaar Radio Gasterlân
Op 1 maart 1988 overhandigde minister Nely Smit-Kroes de zendmachtiging aan vertegenwoordigers van Radio Gasterlân. Zaterdag
1 maart jl. was dat twintig jaar geleden en dus reden voor feest. Ook het
feit dat de club nog springlevend is, over studioruimte en apparatuur
beschikt; is reden voor vreugde.
Een flinke groep vrijwilligers werkt elke week aan radioprogramma's die
via de ether of de kabel bij de luisteraars terecht komen. Door de jaren
heen is er veel veranderd. Vroeger gingende radiomakers op stap met
bandrecorder en cassettebandjes. Maar nu de computer meer
mogelijkheden kent, zijn de radioprogramma's via internet over de hele
wereld te horen.
Ondernemers Gaasterlân-Sleat: grote gemeente
De ondernemers in Gaasterlân-Sleat zijn voorstander van een spoedige
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herindeling in de Zuidwesthoek. De schaal van de gemeente mag worden
opgerekt tot 100.000 inwoners. De bedrijven verwachten van de nieuwe
gemeente meer daadkrant, kennis en efficiëntie.
Dat bleek onlangs tijdens de eerste van zes informatieavonden die de
gemeente organiseerde over een eventuele fusie in de regio. In mei
bepaalt de gemeenteraad zijn standpunt.
Dorpen Gaasterlân-Sleat: verder zonder Sneek
De dorpen in de gemeente Gaasterlân-Sleat lijken in meerderheid voor
een herindeling zonder Sneek. Dat bleek onlangs tijdens een overleg met
burgemeester en wethouders. Volgens burgemeester Willem Hoornstra is
krap de helft van de dorpen voor een grote gemeente met de stad Sneek
en is ruim de helft voor een variant zonder deze stad.
Zij vinden dat Gaasterlân-Sleat een echte plattelandsgemeente moet
blijven. Er wordt dan gekeken naar een combinatie met onder meer
Lemsterland en Nijefurd.
Plaatselijk belang Sloten heeft vrijdag 14 maart jl niet echt een voorkeur
uitgesproken. De stadsbewoners waren en blijven voor aansluiting bij
buurgemeente Skarsterlân.
Het college komt binnenkort met een eigen voorstel naar buiten, waarna
de raad zich uit moet spreken.
Met de bijeenkomsten probeert Gaasterlân-Sleat een beeld te krijgen van
de gevoelens bij de inwoners en instanties bij de herindeling.
Vrienden vinden eerste ei in twee gemeenten
Gelke Broersma (24) uit Koudum en Johannes van der Wal (27) uit Balk
hebben woensdagmiddag 12 maart het eerste kievitsei van hun beide
gemeenten gevonden. Om half twee vonden ze in een perceel bij Oudega
(Gaasterlân-Sleat) een vers exemplaar.
De mannen namen ook een kijkje in een weiland bij Koudum. Tegen vijf
uur stuitten de maten op een nest met een ‘twake’. Ook in de gemeente
Nijefurd waren ze, net als in 2006, de vinders van het eerste ei. De
eieren werden inmiddels aangeboden op de gemeentehuizen in Balk en
Workum.
Boomfeestdag in Gaasterlân-Sleat
Op woensdag 19 maart werd in Gaasterlân-Sleat de Boomfeestdag
gevierd. De gemeente was in 1968 de eerste Friese gemeente die
meedeed aan de viering van deze landelijke dag, veertig jaar geleden
dus. Nog steeds onderstreept de gemeente met de organisatie van de
boomfeestdag de waarde van het vele groen in de regio. Om invulling te
geven aan deze speciale editie, is gezocht naar een plantlocatie waarbij
alle basisscholen in de gemeente mee konden doen. De eigenaar van
Landgoed de Mottekamp, de familie Van Blitterswijk, wilde graag aan de
boomfeestdag mee werken.
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Het thema van de boomfeestdag 2008 was ‘Boom zoekt kind’. Bomen
hebben bescherming nodig en zijn belangrijk voor een schone lucht. Als
bomen al van de jonge generatie bescherming kunnen krijgen, is het in
beider belang. Ze kunnen erg oud worden, waardoor er dus generaties
van kunnen genieten.
The Young Messiah in kerk Sloten
Op 15 maart jl. werd in de redelijk gevulde Grutte Tsjerke van Sloten
'The Young Messiah’ door het interkerkelijk koor ‘Samen op Weg’ uit de
omgeving van Bergentheim opgevoerd. Dit is het verhaal van Jezus
Christus, de zoon van God. De componist Georg Friedrich Händel
verwerkte het verhaal in een oratorium: The Messiah. Tom Parker, een
hedendaagse componist, heeft deze Messiah van Handel een flink aantal
jaren geleden opnieuw bewerkt zodat de jeugd van nu deze muziek beter
zal gaan begrijpen.
Harm de Boer (62) na 38 jaar in de VUT
Vrijdag 7 maart nam Harm de Boer uit Sondel afscheid van de
veevoederfabriek Sloten. Ruim 120 mensen kwamen afscheid nemen met
veel cadeaus tijdens de receptie in “De Mallemok”. De Boer maakt
gebruik van de VUT-regeling. Bijna 38 jaar heeft hij gewerkt bij de
fabriek in Sloten.
Brugbediening Fryslân dit jaar vroeg van start
De bediening van de bruggen in Fryslân startte dit jaar op zaterdag
15 maart. Een week eerder dan gebruikelijk; de brugbediening begint
normaal, gesproken met Pasen. De reden was de vroege paasvakantie in
Duitsland en het feit dat Fryslân een populaire watersportbestemming is
voor onze oosterburen.
Vanaf het nieuwe vaarseizoen kunnen watersporters op een aantal
hoofdroutes zonder oponthoud doorvaren. Dat komt doordat bruggen
verhoogd of door aquaducten vervangen zijn en de pauzes in de
brugbediening tussen 12.00 en 13.00 uur en 16.15 en 17.15 uur zijn
afgeschaft. Het is de bedoeling dat in de toekomst deze pauzes voor alle
bruggen worden afgeschaft. Open zeilboten moeten voor het passeren
van de brug wel gebruik maken van een motor. Dit komt een vlotte
doorvaart ten goede.
Plaatselijk Belang Sloten vergaderde
Vrijdagavond 14 maart jl. vond er, onder matige publieke belangstelling,
een vergadering van Plaatselijk Belang Sloten in s.c.c. “De Poarte” plaats.
In deze vergadering werd, na 11 jaar bestuurslidmaatschap, afscheid
genomen van Gonny Hornstra. Bloemen, een kadobon en een kus van de
voorzitter waren haar deel. Haar plaats zal worden ingenomen door
Sietske van de Graaf.
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Germ Stegenga voerde namens het stadsblad “De Stadsomroeper” het
woord. Hij merkte op dat het blad in 2009 25 jaar bestaat en dat er
momenteel 580 lezers zijn, waarvan 275 in en 305 buiten Sloten. Verder
zei hij dat de redactie druk bezig is met het doorlezen van oude
nummers en dat getracht zal worden uit die informatie een jubileumboek
samen te stellen.
Jan Huisman, directeur van de Woningbouwvereniging, voerde
vervolgens het woord. Hij hield een betoog over de toenemende
vergrijzing van de bevolking en de problemen op het woon- en leefgebied
die daarmee samenhangen.
Voorzitter René Kuijl deelde nog mee dat er een rapport is opgesteld
betreffende de slechte staat van de waterpoorten en dat er nog gewacht
moet worden op de ontbrekende lantaarnpalen. Ook merkte Kuijl op dat
de enquête over de herindeling op verzoek van de gemeente is
uitgesteld.
Wijn & Olie “De Zeven Wouden” nieuw in Sloten
Op 21 maart jl. vond de feestelijke opening plaats (met
proeverij en hapjes) van Wijn & Olie “De Zeven
Wouden”, gevestigd aan Dubbelstraat 121 in Sloten.
Boudewijn en Anna-Ietske Kars bieden de mogelijkheid
om de mooiste wijnen en lekkernijen uit te zoeken en te
consumeren.
De openingstijden zijn van maandag t/m zaterdag van
10.00 tot 19.00 uur.
De website is www.wijnenolie.nl.

Wachtsteiger en tuigsteiger in Sloten
De aanleg van een 50 meter lange wachtsteiger moet de veiligheid en
overzichtelijkheid bij de brug in het centrum van Sloten vergroten. Daarnaast komt er een tuigsteiger (28 meter) in het Sleattemer Mar,
waarmee kleine zeilschepen de mogelijkheid krijgen om op- en af te
tuigen nabij de monding van het Sleattemer Gat.
De bouw van de steigers is onderdeel van de opwaardering van het
Sleattemer Mar in het kader van het Friese Merenproject. Volgende week
wordt met de werkzaamheden begonnen. Eind april zijn de steigers klaar.
De voorzieningen worden gebouwd in samenwerking met de gemeente
Gaasterlán-Sleat en recreatieschap De Marrekrite. Vanwege het Friese
Merenproject zijn al eerder de vaarroutes Lemmer-Sloten-Woudsend en
Woudsend-Balk in het Sleattemer Mar verdiept.
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NIEUWE FOTO PAKE’S SLEATTEMER FERLINE

Van Jan (fan Ruurd) Visser ontvingen we een tijdje geleden wat oude
schoolfoto’s. Het bleek dat we enkele daarvan al eens eerder hebben
gepubliceerd. De hier afgedrukte foto is nog niet eerder in ons stadsblad
verschenen. Het betreft een afdruk van de openbare lagere school in
Sloten. Het jaartal is helaas onbekend.
We willen u als lezer hierbij vragen om alle namen op een rijtje te zetten,
al is het niet gemakkelijk omdat de foto al wat jaren oud moet zijn,
gezien de gedragen kleding, en ook niet al te scherp is. Misschien kunt u
ook achterhalen wat het precieze jaartal van deze prent is.
Toch verwacht de redactie dat er nog voldoende lezers zijn die personen
weten te herkennen en bij wie verhalen naar boven komen drijven over
vroegere gebeurtenissen. Wij, als redactie hopen, dat u massaal
reageert.
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.
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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.

ABONNEMENTSWIJZIGING
PL. BELANG EN “DE STADSOMROEPER”
Geachte leden van Plaatselijk Belang en abonnees van
“De Stadsomroeper”,
De laatste jaren is er steeds een tekort op de jaarrekening van
Plaatselijk Belang; de uitgaven overstijgen de inkomsten steeds meer
met als gevolg dat het tekort dit jaar is opgelopen tot Euro 900,00.
Het bestuur vindt dat de minimale reserve is bereikt en heeft in de
afgelopen ledenvergadering een verhoging voorgesteld die door de
leden
is
aangenomen.
Het
betreft
voor
de leden
een
contributieverhoging van Euro 2,00 en voor abonnees van “De
Stadsomroeper” Euro 1,00.
Dit houdt in dat onderstaande bedragen dit jaar in rekening worden
gebracht:
Leden (contributie en abonnement op “De Stadsomroeper”):
Euro 10,00.
Lezers van “De Stadsomroeper” in Sloten: Euro 5,00.
Postabonnees van “De Stadsomroeper”: Euro 8,00.
Wij denken met deze verhoging de komende jaren
te kunnen blijven doen die je van ons mag verwachten.

de

dingen

Namens bestuur PB, Dicky Alting, penningmeester
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DICHTEND LANGS DE ELF STEDEN
Donderdag 31 januari 2008 was het Nationale Poëziedag. Stichting
Tresoar in Leeuwarden haakte hierop in met een 11 steden poëziedag. In
opdracht van Tresoar maakten dichters trajectgedichten van stad tot
stad. Folkert Verbeek uit Sloten kreeg de opdracht een gedicht te maken
over het trajekt Drylts – Sleat. Omrop Fryslân radio deed hiervan de hele
dag live-verslag.
Museum Stedhûs Sleat
vroeg aan de kinderen
van groep 7 en 8 van
C.B.S. “De Klinkert” een
gedicht te schrijven over
de 11 stedentocht en mee
te
doen
aan
de
gedichtenwedstrijd.
Er
kwamen 8 inzendingen
binnen, waar de jury 3
winnaars uit koos.
Op donderdag 31 januari
kwamen Folkert Verbeek,
en 30 leerlingen naar
Museum Stedhûs Sleat,
om hun gedichten ten
gehore
te
brengen.
Stadsomroeper
Pieter
Haringsma
maakte
de
winnaars
bekend.
Zij
kregen
allemaal
een
boekenbon. De koek en
zopie stond klaar en het
werd een leuke ochtend.
1e prijs : Sisca Folkertsma
2e prijs: Maeike Schotanus
3e prijs: Dewi Deinum
Museum Stedhûs Sleat
Gonny HornstraNagelhout
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De in de rubriek “Dichtend
langs de elf steden”
gepubliceerde foto’s zijn
gemaakt door Ella Deinumvan der Meer.
Afgebeeld staan
respectievelijk:
Dewi Deinum
Maeike Schotanus
Sisca Folkertsma
Folkert Verbeek
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A l v e s t ê d e t o c h t
yn de iere moarn blaubekjend stean te mykjen
de Ie bylâns, de tsjustere poalnacht yn,
tamtearre fan in glûpend kâlde wyn,
trieneagjend waarmte by elkoarren sykje.
en Sleat baait yn in wûnder lampeljocht;
’t is alvestêdetocht.
dan, út de kjeldgrot fan de mar, de earsten
in oerskreau barst út tûzen kielen los.
hastich rêchrjuchtsjend by de stimpelpost
leareppend wer, Sleat om, oer ’t Djip en flitsend
sjitte de skimen yn har kleurich guod
amper iisroerend fuort.
spanning ûntlaadt him en fanfares klinke.
om ’t Djip kloftsje optein de rigen gear.
in machtich feest, der komt noch folle mear.
it diskefolk biedt koeke, woarst en drinken,
kastlein hat foar dy’t kâld is oant yn ’t murch
krûdige bearenburch.
de lemsterpoarte lit se yn, de ploegen
toerriders, no yn Sleat noch aardich fris,
oanpoend fan jûgjend wâlfolk, sûnder mis
fiele sy har nei d’ oare poarte droegen;
dy lit se fleane, hy stiet stiif en strak
al ieuwen op syn plak.
ferliezers wurde leafdefol ûnthelle.
wa’t útteld opjout, strampelskonkich falt,
fertriet ferwurkjend op in kontkâld stalt,
kin thús nea fan syn helderol fertelle.
hy draacht in krús, wit djip yn ’t pynlik hert,
in sulveren is ’t net.
de tûke strekers, hecht fan lea en skonken
boargje net lang, in lêste groet oan Sleat,
in stedsje sûnder wjergea ha se leard,
mar no foarút, want fier is noch de Bonke.
har bliuwt de woldied, útstoart gol en rij,
fan Sleat’mer sipels by.
(trajekt Drylts – Sleat, Folkert Verbeek)
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EUROPA KINDERHULP ZOEKT GASTOUDERS
Bezorg een kansarm kind een onvergetelijke vakantie
De voorbereidingen voor de kinderreizen zijn weer in volle gang. Veel
kansarme kinderen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Bosnië wachten
op een uitnodiging voor een zorgeloze vakantie in Friesland. Daarom is
Europa Kinderhulp weer op zoek naar nieuwe gastouders om zoveel
mogelijk kinderen deze kans te kunnen bieden.
Europa Kinderhulp zoekt enthousiaste gastouders die drie weken een
kind een thuis willen bieden. Een zonnige vakantie in hun vaak donkere
bestaan. De kinderen groeien op in een troosteloze omgeving en zijn
afkomstig uit gezinnen die gekenmerkt worden door sociale armoede. In
Friesland vinden ze rust en ruimte. Is in uw hart en huis plaats voor een
vakantiekind, meld u dan aan als gastouder. Iedereen is welkom, van
alleenstaanden tot gepensioneerden, van paren met tot paren zonder
kinderen. Meer informatie kunt u vinden op www.europakinderhulp.nl.
Voor de regio Friesland kunt u contact opnemen met Joke de Vries, 0582573612 of stuur een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl
Data kinderreizen Friesland 2008:
Kinderen uit:

Van – tot:

Nederland
Frankrijk CR
Frankrijk SPF
Bosnië
Duitsland / Hannover
Duitsland Schneeberg/Delitzsch
Duitsland Oldenburg

21 juli – 8 augustus
2 juli – 23 juli
19 juli – 9 augustus
28 juli – 15 augustus
28 juli – 16 augustus
21 juli – 8 augustus
21 juli – 8 augustus

POSTDOWEN
Yn it maartnûmer fan it ôfrûne jier seach ik in pear foto’s dy’t Piet Vader
makke hat. Doe’t ik se seach skeat my in foarfal yn ’t sin dat mei Piet te
krijen hie.
It wie sa; Piet Vader wie amtner wurden op it stedhûs fan Sleat en moast
dêrom in sliepplak, iten en drinken ha. Foar dat doel koe ús mem, boade
– konsjerzje op it stedhûs, wol in diel fan syn lean brûke. Hy waard dus
ús kostgonger.
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Yn it stedhûs hie hy ek in moai sliepplak yn in keammerke dat útseach op
‘e ‘binnenplaats’.
Hy wie amtner; koe net allinne in pinne hantearje, mar wie ek tûk yn it
brûken fan in hammer en oar ark. Dy feardichheid hie hy ek nedich want
ik woe graach dowen ha, mar wa soe in hok foar my meitsje wolle?
Gjin probleem; Piet Vader bea oan om dat te dwaan. Nei ferrin fan in
pear wike stie in moai dowehok klear foar syn takomstige bewenners. It
krige in plakje oan ‘e muorre fan ‘e ‘binnenplaats’.
Doe moast ik noch sjen om oan dowen te kommen. Dêr haw ik doe it
folgjende op fûn.
Yn ‘e gong hinge in kastke wêr’t de
kaaie fan ‘e tsjerketoer yn siet. Ik wist
krekt hoe ’t dy der út seach, want de
klok waard alle dagen let troch Tys
Jongsma of Jelle Leentjes. Ik hie
sadwaande faak sjoen wêr’t se him
weikrigen.
Boppe yn ’e tsjerketoer, by de galmgatten, sliepte nachts altyd in keppel
ferwyldere postdowen. Dêr woe ik in pear fan te pakken sjen te krijen.
Op in jûn, in skiifke moanne stie oan ‘e tsjustere loft, seach ik myn
kâns. Ús mem wie nei de frouljusferiening. Ik pakte in boadskipperstas,
mei in laach kranten deryn foar de dowestront, in bûslantearne, en de
kaai fan ‘e tsjerketoer. Op nei de dowen!
Earst wie ‘k noch wol aardich rêstich, mar doe ’t ik de doar fan ’t slot hie
en ûnder yn ‘e toer stie, begûn it hert yn in heech tempo te slaan. It
makke oeroeren. It slûch as in lammesturtsje. Kalm bliuwe, tocht ik.
Mei de bûslantearne yn ‘e hân, begûn ik oan myn reis nei hege
ferdjippingen. De treppen wie tige smel en steil; meastentiids moast ik
my fêsthâlde oan in dik tou. Wat heger ik kaam, wat ûnrêstiger ik waard.
Trochsette, tocht ik. It swit siet my op ‘e rêch. Ik woe dochs dowen ha?
It wie krekt as skeat ik net op; ik hie lead yn ‘e skuon. Úteinlik stuts ik
myn holle troch it trepsgat; wêr’t de galmgatten sieten en wêr’t de
dowen oernachten. Njonken my tikke it grutte oerwurk fan ‘e toersklok.
It regelmjittige tikjen makke my suver in bytsje rêstiger. No fluch
handelje en tapakke, tocht ik. Ik skynde mei it ljocht fan ‘e bûslantearne
yn ‘e eagen fan ‘e dowen. Sa wienen se ferbline en lieten harren hiel
maklik pakke. Ik die se dêrnei yn ‘e boadskipperstas.
Ik wit it net krekt mear, mar doe’t ik der in stik as fjouwer yn hie, barde
der wat. Nea sil ik dat ferjitte want ynienen begûn de klok alderheislikst
te slaan. Ik skrok sa ferskriklik, dat ik foel hast om en wie bliid dat ik net
nei ûnderen kneppele. It hie mâl komme kinnen.
Nei ’t ik wer by myn sûpenstút kommen wie, haw ik mei in stik as 5
dowen yn ‘e tas de reis nei de begeane grûn makke. Behâlden kaam ik
úteinlik wer yn ‘e hûs mei myn dowen en wie sa bliid as in protter. De
dowen haw ik ûngefear seis wike fêsthâlden yn it nije hok, mei in protte
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foer en wetter, om goed te wennen, yn ‘e hope dat se by my bliuwe
soenen. Dêrnei haw ik myn ‘gevleugelde’ freonen loslitten. De goede
fersoarging wie net genôch, die bliken, want yn in mum fan tiid sieten se
wer yn ‘e tsjerketoer by harren âlde maten.
De frijheit wie dy bisten mear wurdich as de goede soarch. Spitich foar
my, mar jou se ris ûngelyk.
Noch in foarfaltsje
Midden yn ‘e nacht skrokken ús mem en myn suster
wekker fan in fûleindich gebûns en geknoar oan ‘e
foardoar fan it stedhûs. Se wienen stjerrende
benaud en doarden foar gjin jild der hinne om te
sjen wat der oan ‘e hân wie.
Se ha Piet Vader doe wekker makke en dy is der op
ta rûn. Wat stie der op ‘e stoepe, fêstbûn oan ‘e
doarskruk? In grou keal!
It bist is losmakke en op it tsjerkhôf oan it stek bûn.
De oare deis wie it keal fuort. Wa’t de grapmakker
west hat, dy ’t it keal oan ‘e doar fêstbûn hie; dat sil altyd wol in riedsel
bliuwe.
Kees Ewoldt, Einsteinlaan 4, 7904 EA Hoogeveen.

NIEUWE LEZERS “DE STADSOMROEPER” IN 2007
Vl. Achternaam

Straatnaam

Huisnr Postcode Plaats

T.

Oenema

Klaverveld

2

9407 GV

ASSEN

F.

Oenema

Stinsewei

20

8571 RJ

HARICH

E.

van den Burg

It Far

31

8556 AP

SLOTEN

J.

Meijer

M.v.Coehoornstraat 29

8556 AR

SLOTEN

R.

Brouwer

Polderboskdyk

13

8501 ZJ

JOURE

Tresoar

Boterhoek

1

8911 DH

LEEUWARDEN

M. v. d. Spek-Hogeterp

27

8502 CE

JOURE

v. Raaphorst-Poelman Kempenaar

1904

8231 EX

LELYSTAD

J.

de Vrije

Wolfserwaard

22

6932 BL

WESTERVOORT

G.

van de Beek

M.v.Coehoornstraat 28

8556 AR

SLOTEN

L.

Lindeboom/G. Hemels Lindengracht

8556 XX

SLOTEN

N.

't Reidlân

17

"De Stadsomroeper" Sloten, april 2008

27

Wals fan ús libben
De muzyk soe begjinne
en ik wie út op winne;
foar in fokstrot of wals woe ik dy eins wol ha
en dat soe goed beteare
kin ik rêstich beweare,
want mei glimkjende eagen kaamst do op my ta.
Mei it ritm'yn ús holle
en gjin paske tefolle,
swierden wy krekt as wienen w'al jierren in pear;
ûnderwyl hie 'k betinge,
ik soe dy nei hûs bringe
en wat dêr fierders by heart, behalve petear.
't Groeide út ta in mearke,
want wy bleauwen in pearke;
letter kamen der ek bern en lytsberntsjes by
en ik wol it wol witte
nea sil ik it ferjitte;
ôf en ta tink ik noch oan dy dûnsjûn mei dy.
Jan Folmer
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TEATSCHE NIJHOLT UT SLEAT
FYFTICH JIER DOKTERSBOADE (1956)
It sit wêze, sei dokter J. H. Hattink fan Wikel en
dêrom sil't wêze. Hwatte? It feest fan Teatsche
Nijholt fansels. Teatsche woe der earst net bot
oan. Hja aksele frijhwat tsjin. Is fyftich jier
poeijers, pillen en drankjes heljen de muoite
fan't ophef meitsjen wol wurdich? Wis en
wrachtsjes, mienden dokter en in protte oare
lju en sadwaende wurdt der moarn by De Jong
hwat hâlden. Leauw mar, dat der in smite folk
op tasetten komt. Eltsenien yn Wikel, yn Sleat
en op 'e Gaest ken Teatsche ommers en
Teatsche ken al dy minsken wer. Men kriget in
bulte kunde yn sa'n heale ieu.
It forhael fan 't fyftich jier doktersboade wêzen,
dat Teatsche Nijholt ús fortelde, is net lang. It
bigoun doe't buorlju emigrearden en fregen of
it baentsje net hwat foar har wie. Mem woe der wol oan, hwant - miende
hja - it famke sit fierstentofolle yn 'e hûs. Mem hie't by de rjochte ein.
Teatsche, dy't trettjin jier wie en as skroarske it brea fortsjinne, siet in
protte by de tafel. Dat wie doe op slach út. In kearmennich yn 'e wike
roun hja nei de „Bargebek", hwer't dokter Hattink, de heit fan 'e dokter
Hattink fan nou wenne; in listke mei boadskippen en lege doaskes en
flessen leine yn 'e tas. Op 'e weromreis woech de fracht der noch mear
yn. Dan sieten de fleskes en doaskes fol.
Letter stoep Teatsche op 'e fyts, mar nou rint hja wer. Hja doart der
ûnderweis hast net mear ôf to kommen. „It sille wol merakels wêze", seit
hja, „mar it is sa en och, rinnen fyn ik alhielendal net slim".
Bjusterbaerlike dingen binne der net bart. Dêrom is 't forhael ek sa koart.
Wol kinne wy sizze - mar Teatsche fortelde dat sels net -, dat waer en
wyn -har nea keard hawwe. De minsken fan Wikel, Sleat en 'e Gaest
krigen de spullen op tiid. Sa sil it yn 'e takomst ek wêze. In heale ieu is
noch net lang genôch. It wurk giet troch. It kin noch bêst.
En sa sjogge de minsken fan Sleat en Wikel Teatsche strakjes wer
rinnen. Hja wurdt hwat âlder en de tas is swierder - „men kin wol
fornimme, dat de minsken tsjintwurdich nofliker nei dokter rinne" -, mar
de moed en de driuw om it wurk, har wurk, sa goed mooglik to dwaen,
binne noch krekt sa hecht as fyftich jier forlyn.
(Ut ‘e reünykrante fan 1976)
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WIEBE BROUWER
Unieke foto’s, eigendom van dhr. G.J. Visser, Zomerkade 56, 1273 SN te
Huizen, van de voormalige fietsenmakerij van Wiebe Brouwer (beter
bekend als Wiebe Peddel) in Dubbelstraat nr. 191, kwamen een tijd terug
via de vorig jaar overleden Pier Krol in ons bezit. Dhr. G.J. Visser heeft
zelf dit pand ook een flink aantal jaren in eigendom gehad. De rijzige
gestalte van Wiebe zullen vele (âld)-Sleattemers zeker nog herkennen.
Een markante Sleattemer in een nog markantere omgeving.
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In het prachtige boek: “Ei sjuch it doarpke Wikel…” staat een mooi
verhaal over de later naar Wijckel verhuisde Wiebe Brouwer te lezen. Dit
willen we u beslist niet onthouden.

Wiebe Brouwer, de onvergetelijke fietsenmaker
Onder de vele middenstanders die Wyckel heeft gehad neemt Wiebe
Brouwer, beter bekend als Wiebe Perl, een zeer bijzondere plaats in. De
vraag is nog even of het Perl dan wel Peddel was. Wiebe was immers
fietsenmaker, dus ligt Peddel meer voor de hand, maar in het
spraakgebruik heeft het inmiddels verdwenen frisdrankje het kennelijk
gewonnen van de relatie met zijn vak. Niet alleen zijn ambachtelijke
vaardigheden waren wonderbaarlijk, doch ook zijn `winkel' en
`werkplaats' in het voormalige schoolhuis tegenover de kerk baarden
opzien.
Wiebe was de oudste zoon in de familie Brouwer die een fietsenzaak
annex snoepwinkeltje in Sloten dreef. Als oudste was Wiebe voorbestemd
zijn vader in de zaak te helpen en hem later op te volgen. Voor de overige kinderen lag een andere toekomst in het verschiet. Een jongere
broer werd priester en verhuisde naar Rome, waar hij een belangrijke
adviseur van de paus werd.
Begin jaren zeventig verhuisde Wiebe van Sloten naar Wyckel waar de
fietsenmakerij niet alleen werd voortgezet maar vooral ook uitgebreid.
Eerst werd een hok,
daarna de tuin en tenslotte het hele woonhuis volgestouwd met fietsen
en onderdelen ervan. Zelfs in de keuken en in de slaapkamer lag het vol
met halve en hele fietsen. Ook het dak werd als opslagplaats gebruikt
terwijl in de kastanjebomen banden en draden hingen. Alleen de
opkamer was gereserveerd voor nieuwe fietsen. Wiebe, zo wil de
Sleatmer volksmond, dekte zich op zijn eigen wijze in voor een eventuele
nieuwe oorlog.
In de zomer werd het uitzicht op de fietsen in de tuin getemperd door
meters hoge brandnetels. Die boden Wiebe tevens een schuilplaats tegen
ongewenst bezoek of tegen de wind. Alleen de echte vaste klanten konden hem ontdekken tussen de netels waarin hij zich vaak als een
roerdomp schuil hield. Zijn onafscheidelijke winterjas die hij met
elektriciteitsdraden bij elkaar had gebonden en die hij zowel bij 10
graden onder het vriespunt als bij 30 graden boven nul droeg, had in de
loop der jaren de schutkleur van de brandnetels aangenomen.
Wiebe werkte altijd buiten onder de kastanjebomen. Of dit nu was omdat
er binnen geen ruimte meer was of omdat hij een echt buitenmens was,
dat zal altijd een raadsel blijven. Zijn gereedschap bestond uit een
bandenwipper, een schroevendraaier, een paar sleutels, een hamer en
een nijptang. Ook had hij altijd een stekpaal bij de hand waarmee hij niet
alleen mankementen aan de fietsen, zoals slagen in het wiel, repareerde,
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maar die ook als afschrikwekkend wapen tegen ongenode gasten ingezet
kon worden. Ook mag niet onvermeld blijven het tobbetje met water dat
niet alleen gebruikt werd om de gaatjes in lekke banden op te sporen,
maar ook dienst deed om vis schoon te maken en aardappels in af te
wassen, allemaal in hetzelfde water natuurlijk.
Het zal geen verbazing wekken dat Wiebe nooit verlegen zat om
onderdelen. Meestal was er wel iets te vinden in de tuin, keuken,
slaapkamer of op het dak. Mocht dit een enkele keer niet het geval zijn,
dan draaide hij zijn hand er ook niet voor om een onderdeel te lenen van
een fiets die bij hem in reparatie was gegeven. Als een klant hier over
viel dan pakte hij gewoon weer een onderdeel van een andere fiets die
bij hem was afgegeven. Zo werden alle fietsen die Wiebe onder handen
had gehad, familie van elkaar. Zijn klantenkring was interregionaal. Bij
buurman meester Schaap kwamen soms van heinde en verre telefoontjes
binnen met de mededeling dat men dan en dan kwam om fietsen te
kopen. In dat soort gevallen liep Wiebe al uren op het oude schoolplein te
ijsberen, wachtend op de geachte cliéntèle.
De toestand rond huize Brouwer was de gemeente een doorn in het oog.
Burgemeester Wiebe Pitlo vond dat de aanblik van al die fietsen en
brandnetels bij toeristen en toekomstige bewoners de indruk zou kunnen
wekken dat het maar een rommeltje was in de gemeente. Daarom
werden er snode plannen bedacht hem te verleiden naar het bejaardentehuis te verkassen. Op een dag werd hij door Pitlo uitgenodigd voor een
maaltijd in Talma Hiem. Aangezien Wiebe een goede eetlust had, nam hij
de invitatie graag aan. Tot ontsteltenis en ergernis van de burgervader
nam Wiebe na het eten een paar kopjes koffie en een goede sigaar, de
benen. Verleidingen noch bedreigingen konden er hem van weerhouden
naar zijn eigen stee terug te keren. Wiebe liet zich zijn levenswijze niet
ontnemen en in Wyckel vond men dat terecht. Daar had men er geen
moeite mee. Het nieuws dat de gemeente Wiebe uit zijn huis wilde
hebben ging natuurlijk als een lopend vuurtje door het dorp. Het bracht
Petrus Homma op het idee Wiebe te koppelen aan de `barones'. Zij
bewoonde in Sondel een huis dat qua inrichting weinig voor dat van
Wiebe onderdeed. Petrus organiseerde een kennismakingsbezoek. Wiebe
werd, hoe romantisch, met kedde en bolderwagen naar Sondel gebracht.
Na onderweg Harmen Thibaudier, `de Brobbel', nog opgepikt te hebben,
arriveerde het gezelschap bij de barones. Zij bekeek Wiebe van top tot
teen en riep uit dat zij hem een nette en aantrekkelijke man vond, met
wie zij wel nader kennis zou willen maken. Dit charme-offensief, zoveel
positieve aandacht, dat werd Wiebe te veel. Hij verzocht Petrus hem
weer naar zijn eigen huis terug te brengen. Helaas strandden ook
verdere pogingen om een amoureuze relatie tussen Wiebe en de
`barones' tot stand te brengen.
De gemeente probeerde ook nog een aantal keren de haar inziens grote
schandvlek bij de kerk op te ruimen, eveneens zonder resultaat. Dit tot
"De Stadsomroeper" Sloten, april 2008

33

groot genoegen van vele inwoners van Wyckel die in Wiebe niet alleen
een fietsenmaker hadden bij wie ze gedurende zeven dagen per week
terecht konden - voor een kwartje op doordeweekse dagen en voor 27
cent op zondag - maar hem vooral ook graag mochten als een 'nuvere',
maar toch heel bijzondere man. In een `ter nagedachtenis' in De
Wikelflecht schreef meester Schaap: „Hij beschikte niet over een vloed
van woorden, maar als hij je antwoordde op een vraag of een bewering
was het meestal raak. Zijn antwoorden waren vaak moeilijk te wisselen".
Hij was ook eenzaam. Toen hij eens een fiets terugbracht werd hij uitgenodigd voor een kopje koffie. Het gesprek ging over verjaardagen. „En
Wiebe wannear binne jo eins jierdei?". Hij noemde de datum waarop zijn
gastvrouw uitriep: „Mar dat is hjoed!". Wiebe verbaasd: „Nee, wol?"
Wiebe heeft daarna nog een paar jaar bij de kerk gewoond en tot op de
laatste dagen van zijn leven is hij fietsen blijven maken. Op 9 maart
1988 is hij vrij plotseling overleden. Even werd gedacht aan een misdrijf,
maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Hij is een natuurlijke dood
gestorven. Zijn broer uit Rome leidde de rouwdienst in de katholieke
kerk. Het was zijn laatste gang naar de mis die hij trouw elke zondag 'yn
`e pronk' had bezocht. Het aantal fietsen dat familie van elkaar is daalt
gestaag. Maar de herinnering aan de bijzondere en fijne persoon Wiebe
Perl zal nog heel lang blijven voortleven.
Uit: “Ei sjuch it doarpke Wikel…”

Even kon er in december op de ijsbaan in Sloten worden geschaatst.
Willem en Antje Dijkstra brachten hun kinderen ogenblikkelijk de
eerste schaatskneepjes bij.
Foto: Gerben Stegenga
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NIEUWS VAN MUZIEKVER. “STÊD SLEAT”
Muziekvereniging “Stêd Sleat” is enige tijd druk bezig geweest met de
voorbereiding
voor
deelname
aan
de
Nederlandse
Fanfare
Kampioenschappen in Arnhem op zaterdag 8 maart jl. Aangezien het
korps in 2007 als hoogste is geëindigd is in de vierde divisie van de
fanfares, die deel hebben genomen aan een landelijk concours, werd zij
uitgenodigd om deel te nemen aan de Nederlandse Fanfare
Kampioenschappen. En dat laten de Slotenaren niet aan zich voorbij
gaan. Hierdoor is het voorjaarsconcert in Sleat een paar weekjes
uitgesteld.
Dit voorjaarsconcert zal nu plaatsvinden op zaterdag 19 april 2008 in de
Grutte Tsjerke in Sleat. Naast het A-korps, onder leiding van Durk Krol,
zal ook “Lyts Sleat”, onder leiding van Marianne van der Heide,
meewerken aan dit concert.
Op zaterdag 19 april kunnen wij u ook vertellen wat de jeugdsponsoractie
van de Poiesz Supermarkten heeft opgebracht, want op 18 april is er een
feestelijk afsluiting van deze actie. Ook zal “Lyts Sleat” voor eind maart
nog een concertje verzorgen in de Poiesz Supermarkt te Balk.
Dirigent en muziekleraar Durk Krol is druk bezig geweest met het
verzorgen van muzieklessen in groep 5 van “De Klinkert” in Sloten. Een
15-tal kinderen oefende op de bugels en trompetten. Zij hebben voor de
ouders en leerkrachten en andere belangstellenden op vrijdag 22 februari
een concert gegeven op school. Natuurlijk hoopt muziekvereniging “Stêd
Sleat” dat een aantal leerlingen belangstelling heeft voor het korps en zo
door zal stromen naar de muziekvereniging.
Naast de jeugdsponsoractie van de Poiesz, zal het korps nog een actie
organiseren. Net als vorig zal zij proberen zoveel mogelijk Molkwarder
Koeke te verkopen in Sleat en omstreken. Op woensdag 28 mei zult u
leden van het korps bij u aan de deur treffen met de koeken en het zou
mooi zijn als u onze vereniging steunt.
Natuurlijk kunt u ons ook nog muzikaal beluisteren. Naast het concert op
19 april, is het korps ook weer aanwezig bij de start van de Oldtimer 11Steden op zaterdag 3 mei a.s. En natuurlijk ontbreekt de muziek ook niet
op Sipelsneon, zaterdag 28 juni a.s.
Wij hopen u op één van onze optredens te mogen begroeten, zodat u
kunt genieten van onze muzikale prestaties.
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WIJ HEBBEN EEN KLACHT
Wij, Trienke en Janine Swart, hebben een klacht.
Wij voetballen heel erg graag naast de mallemok op het grasveldje maar
er is heel veel hondenpoep, en dan kunnen wij niet voetballen.
We hopen dat u met deze klacht iets kan doen.
Wij hadden al een brief gestuurd naar de
Gemeente-Gaasterlan-Sleat, maar die
zeiden; we kunnen er niks aan doen en
de politie moet er eigenlijk op controleren
maar die heeft het te druk met aanrijden,
brandstichtingen, vernieling etc.en hun
zeiden dat wij de klacht bij jullie moesten
neerleggen, en wij hopen dat jullie er wel
wat aan kunnen doen, dan kunnen wij
weer lekker voetballen. En eventueel
goaltjes.
Anders moeten wij in die palen van de
waslijnen voetballen en dat voetbalt niet
echt fijn.
Daarom willen wij jullie aandacht even,
en dat jullie er voor zorgen dat er een
stukje in “De Stadsomroeper” komt.
dat iedereen met een hond, die daar langs loopt
die de hondenpoep opruimen, of dat er
prullenbakken komen.
En ook willen wij dat er een container- prullenbak
in de speeltuin komt. Want dan lopen er
toerristen langs en die hebben dan bijv. een
bakje patat, en dan hebben ze die op bij de
speeltuin, en dan gooien ze die daar maar weg.
Dan komen er kleine kinderen spelen en dan
hoppa in de patat met mayo, of hondenpoep.

Met vriendelijke groeten,
Trienke & Janine Swart
Breedstraat 140
8556 XM Sloten
0514-531663
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SCHADE JAARWISSELING 2007-2008
Allereerst de complimenten aan de burgers en de jongeren die wel de
vuurwerkresten hebben opgeruimd na het afsteken van vuurwerk.
Hierdoor lag er minder afval op straat en dit heeft de gemeenschap veel
geld bespaard doordat medewerkers van de buitendienst de
vuurwerkresten niet hoefden op te ruimen.
Ondanks de berichten in de media is, op één uitzondering na, de
jaarwisseling in de gemeente Gaasterlân-Sleat rustig verlopen. Al ligt de
jaarwisseling al weer een tijdje achter ons, de gemeente ondervindt nog
steeds de gevolgen van de schades die tot nu toe al ongeveer
Euro 18.470,00 bedragen. De afgelopen weken is de balans opgemaakt
van vernielingen en schades aan gemeentelijke eigendommen. Wat
opviel is dat er meer, 53 gemeentelijke, verkeersborden waren vernield
(opgeblazen door vuurwerk) voor een totaal bedrag van Euro 4.577,00.
Voor dit bedrag kunnen ook veel ander leuke dingen gedaan worden in
onze gemeente.
Alle kosten (opruimen/schoonmaken/herstellen etc.) bij elkaar opgeteld
kunnen wij het volgende schadestaatje opmaken.
Bakhuizen
Balk
Harich
Oudega
Sloten
Wijckel

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

4.150,00
4.525,00
225,00
235,00
195,00
3.250,00

Rijs
Nijemirdum
Sondel
Elahuizen
Oudemirdum

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

970,00
380,00
410,00
640,00
2.275,00

Totaal

Euro

17.255,00

Helaas een groot bedrag, vooral ook omdat het schade betreft van
vernielingen en branden, die voorkomen had kunnen worden.
Verder worden er ook kosten gemaakt om te voorkomen dat zaken
worden vernield. Zo worden de glascontainers, bushokjes en
afvalcontainers voor de jaarwisseling weggehaald en na afloop weer
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teruggeplaatst. Ook hier zijn kosten mee gemoeid. Deze bedragen
ongeveer Euro.1.240,00.
Alles met elkaar bedroegen de kosten van de jaarwisseling 2007-2008
voor de gemeente Gaasterlân-Sleat totaal ongeveer Euro 18.495,00.
Waarschijnlijk wordt het totaalbedrag nog hoger omdat de ervaring leert
dat er de komende weken nog een aantal schadeposten aan het licht zal
komen.
gemeente Gaasterlân-Sleat
K. Knobbe, contactfunctionaris

DONATEURS BEDANKT!
Muziekvereniging “Stêd Sleat” heeft eind vorig jaar een
donateurwervingsactie gehouden. Dit heeft circa 100 nieuwe
donateurs opgeleverd in Sloten en Tjerkgaast. Wij zijn ontzettend blij
met dit resultaat!
Voor donateurs, die automatisch hun donateurbijdrage willen betalen,
is het vanwege technische problemen helaas niet gelukt dit nog in
2007 te realiseren. Deze bijdrage is begin 2008 van uw rekening
afgeschreven.
Wij willen al onze donateurs bedanken voor hun financiële steun.
Op zaterdag 19 april 2008 houden wij ons jaarlijkse donateursconcert
in de Grutte Tsjerke in Sloten, met in de pauze de traditionele
verloting. Het concert begint om 20.00 uur.
Wij nodigen u van harte uit voor dit concert, waarin tevens “Lyts
Sleat” van zich zal laten horen.
N.B.

Ook als u geen donateur bent van onze vereniging, bent u
uiteraard van harte welkom.
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OUDEJAARSDAG 2007
De dag begint met uitslapen of nog wat bijverdienen. Hoe dan ook; een
twaalftal jongeren uit Sloten en Tjerkgaast bereidt zich voor op de
komende avond. Sommigen van hen doen ook nog mee aan het
oliebollen-zaalvoetbaltoernooi in Balk.
Al een aantal jaren is het de gewoonte om oudejaarsavond bij één van de
jongens thuis “uit” te zitten. Dit jaar waren wij aan de beurt.
Na een halve verbouwing binnenshuis, hebben we een aardige ruimte
weten te maken voor de boys. Ook het halen van hapjes en drankjes was
geregeld.
Het maken van lekkere hapjes doe ik overigens met veel plezier want het
zijn altijd dankbare afnemers.
Om half negen waren ze allemaal present; gewassen, geschoren en
vooral geparfumeerd. Eerst wordt er nog wat gekletst met een met
lekkere warme oliebollen erbij maar al gauw moest er gedobbeld worden.
De stemming zat er al gauw in en het volume der stemmen werd steeds
heftiger.

Foto: website: www.sleattemers.nl

"De Stadsomroeper" Sloten, april 2008

39

Wij hadden ons in de kamer verschanst om maar wat t.v te kijken.
Al gauw luisterden we naar de jongens met hun boute uitspraken; het
ging er soms "need oan ta".
Tegen elf uur hadden wij de top 2000 op de t.v. en de jongens
besluisterden die op de radio; dus dubbel stereo.
Er werd ook al gauw door hen meegezongen. Wij bleven natuurlijk niet
achter want het waren allemaal hits uit onze jeugdjaren.
Tegen half twaalf zou iedereen naar huis om daar het nieuwjaar te vieren
maar iedereen wilde de nummer 1 nog even horen en meezingen. Ook
dit jaar was dat weer Bohémien Rhapsody van Queen.
Na elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar te hebben toegewenst,
ging iedereen naar huis.
Om kwart voor een hadden ze weer afgesproken op de "Ecke" in Sloten,
want er moesten ook nog de nodige nieuwjaarswensen uitgewisseld
worden in Balk natuurlijk.
Ook moesten er nog een paar "gekiept" worden op het nieuwe jaar. Bob
Meubel zorgt zoals gewoonlijk weer het vervoer
Toch ben je als ouder wel blij dat ze weer heelhuids zijn thuis gekomen.
Ik wilde eigenlijk met dit verhaal maar zeggen, dat er ook wel eens wat
positiefs over de jeugd mag worden gezegd.
Een ouder

VERHUISD
Wij, de u wel bekende ezels van
de familie Oenema, die lange
tijd aan de Spanjaardsdijk
hebben
gebivakkeerd,
zijn
verhuisd naar Pieter en Klaske
Roffel in Wijckel.
We konden hier niet meer
blijven; het was veel te klein en
te nat.
Verder willen we iedereen
bedanken die zo goed op ons
heeft gepast.
"De Stadsomroeper" Sloten, april 2008

40

“STÊD SLEAT” NEDERLANDS KAMPIOEN
Op 11 november 2007 heeft onze muziekvereniging “Stêd Sleat”
deelgenomen aan het bondsconcours van muziekverenigingen in
Zaandam.
Onze muziekvereniging heeft daar hoge ogen gegooid door met een hoog
aantal punten de eerste prijs te behalen, met recht op promotie naar een
hogere divisie.
De muziekbond houdt elk jaar een nationale ranking bij van
deelnemende muziekverenigingen aan concoursen. Dit houdt in dat de
muziekverenigingen met het hoogste aantal punten, behaald tijdens
concoursen in 2007, de lijst aanvoeren. De vier hoogst geëindigde
muziekverenigingen worden uitgenodigd deel te nemen aan de
Nederlandse Fanfarekampioenschappen in het Musis Sacrum in Arnhem.
Aangezien onze vereniging als hoogste in onze divisie is geëindigd,
hebben wij een uitnodiging ontvangen voor deze kampioenschappen.
Onze vereniging is afgelopen zaterdag 8 maart 2008 Nederlands
Kampioen Fanfare geworden in de 4e divisie. In deze divisie streden drie
fanfares om het kampioenschap. Vanwege de behaalde resultaten
promoveert onze muziekvereniging naar de 3e divisie fanfare.
Waar een kleine stad groot in kan zijn!
Muziekvereniging “Stêd Sleat”
Nellie Leentjes, voorzitter

HET KAMPIOENSCHAP BELEEFD DOOR TWEE JEUGDLEDEN
Op de koestraat stond de bus op ons te wachten.
Toen vertrokken we richting Arnhem.
De heenreis met de bus was hartstikke gezellig.
Toen we in Arnhem aankwamen was het even zoeken naar de juiste weg
maar we kwamen uiteindelijk bij het goede gebouw uit.
Aankomst was rond 12.00.
We moesten om 13.45 toeteren.
We gingen eerst even een broodje eten en daarna gingen we inspelen.
Toen mochten we naar binnen en gingen we zitten.
We begonnen met koraal Aurelia dat was een inspeel stukje dat telde niet
mee met de punten.
Toen speelden we Decennium en vervolgens Potter Point.
Toen we klaar waren gingen we de stad in.
We hadden een bij een chinees gereserveerd om 17.00.
Die chinees gingen we even opzoeken en toen we die hadden gevonden
gingen we naar de media markt. En toen we die gezien hadden gingen
we naar de kijkshop en daarna moesten we weer naar het gebouw omdat
"De Stadsomroeper" Sloten, april 2008

41

het bijna 17.00 was.
We hadden een rijsttafel besteld.
Het was heel erg lekker.
Toen kregen we de uitslag. We hadden 83.92.
Dat betekende voor ons dat we eerste waren!!!!
We kregen een hele grote beker.
Toen het allemaal klaar was zongen ze het Wilhelmus.
Toen gingen we weer naar de bus.
De terug weg was nog veel leuken natuurlijk en om 23.30 waren we
ongeveer thuis.
Reitze Schotanus

De bus stond op de Koestraat.
We moesten eerst het drum stel erin zetten en toen de toeters.
10.00 Vertrokken we naar Arnhem.
Ik zat voorin naast Reitze.
Het was héél gezellig in de bus.
Toen we in Arnhem aankwamen gingen we twee rondjes om het gebouw.
En toen we er eindelijk waren pakten we uit.
Maar toen mocht de bus er niet meer staan dus moest die weg.
Toen we het gebouw in kwamen was het er heel erg groot.
We moesten ons kaartje laten zien en toen mochten we naar binnen.
We zijn met de trap omhoog gegaan en toen moesten we onze
instrumenten naar de ‘hemel zaal’ brengen.
Om 13.45 moesten we toeteren.
We moeste koraal Aurelia spelen en daarna Decennium dat was een heel
leuk stuk en daarna moesten we Potter Point spelen.
Na Potter Point gingen we de stad in om een leuk restaurant te vinden en
wat in de winkels sneupen.
Toen het 17.00 was gingen we naar de Chinees toe.
We hadden die middag een rijsttafel besteld.
Het was héérlijk.
Rond 20.00 gingen we naar de hoofdzaal waar we ook moesten spelen,
kregen we de uitslag.
En we waren natuurlijk eerste. We hadden 83.92 punten behaald.
Na dat we de uitslagen hadden gekregen moesten we het Wilhelmus
zingen.
Toen dat klaar was gingen wij het Fries volkslied zingen.
Later in de bus mocht ik de beker vast houden.
Toen was het 23.30. Toen ging ik naar huis en gingen er nog wat andere
mensen drinken.
Niels van der Veen
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HARDE WIND IN SLOTEN
Stadgenoot Willem van der Goot maakte mij
attent op 2 uiltjes in de boom aan het Bolwerk.
Dichtbij de stam van de boom zaten zij hier
redelijk goed beschut voor de wind. Snel een foto
gemaakt maar achteraf liep het niet zo’n vaart.
De volgende dag zaten ze er nl. nog. Toch een
leuk gezicht voor de liefhebber.
P.A.
Foto: Pieter Albada

FEESTAVOND IN “DE MALLEMOK”
Deze avond stond in het teken van
“terug in de tijd” en wel naar de
jaren ’70, ’80 en ’90. 8 Teams,
uitgedost als bands en groepen uit
die jaren streden om de hoogte eer.
Namen als o.a. Kiss, Sex Pistols, en
The Village People passeerden de
revue. Showmaster Otto ”Ad Visser”
de Vries (zie foto) met zijn geheel
eigen manier van presentatie en
zijn eigen “Penny de Jager”-danseressen maakte in samenwerking
met de Drive-In discotheek van de
gehele avond een vloeiend geheel.
Om toerbeurt kregen de teams
Foto: Pieter Albada
verschillende opdrachten, variërend
van een playbacknummer, toegespitst op hun eigen thema, tot een
heuse menselijke marmottenrace. Ook een niet vooraf bepaald
karaokenummer moest ten gehore worden gebracht. Het kon beslist een
perfect geslaagde avond worden genoemd. Een compliment aan de
feestcommissie en verder aan iedereen die hard heeft meegewerkt aan
de opbouw (en niet te vergeten de opruiming achteraf) is zeker op zijn
plaats. Ondergetekende heeft deze avond tevens foto’s gemaakt. Deze
zijn te bezichtigen op www.pieteralbada.nl. Klik daarna even op de link
“Feestavond Mallemok”. Daar zij de foto’s vrij te downloaden.
Pieter Albada

"De Stadsomroeper" Sloten, april 2008

43

SUCCESVOL SOLISTENCONCOURS
VOOR DWARSFLUITISTES
Zaterdag 1 maart jl. namen Jetty
Bergsma en Jildau Schotanus in
Koudum deel aan het solistenconcours van de Federatie
van koren en korpsen in de
kleine Zuidwesthoek. Zij deden
dit beiden op dwarsfluit die ze al
een
aantal
jaren,
ook
in
lesverband, gezamenlijk bespelen.
De deelnemers waren ingedeeld
in de vier categorieën jeugd,
junioren, zang en senioren. Na
Foto: Hanny Bergsma-Sikkes
afloop van iedere categorie
volgde
steeds
de
puntentoekenning met het juryrapport en de daaraan verbonden prijsuitreiking.
De jury kende punten toe in de rubrieken: zuiverheid, klankverhouding,
techniek en articulatie, ritmiek en samenspel, dynamiek en nuancering
en tot slot muzikaliteit. Deelnemers die 48 punten behalen, krijgen
allemaal een eerste prijs.
Jetty (links op de foto) en Jildau (rechts op de foto) kwamen uit in de
tweede categorie. In hun categorie namen maar liefst 18 solisten deel.
Na afloop bij de prijsuitreiking bleek dat Jetty een totaal aantal punten
van 55 en Jildau van 54 punten had behaald. Dit was goed voor resp. de
eerste en tweede prijs in hun categorie. De dames scoorden in alle
bovengenoemde rubrieken gemiddeld een 9 of 9.5; wat zeer goed is. Het
leverde zelfs de toevoeging “met lof” op.
Een paar lovende woorden uit de juryrapporten:
Mooie toon, prima stijl en mooie speelmanier, technisch prima verzorgd
optreden, muziek gespeeld vanuit het gevoel, prachtig om naar te
luisteren. Fantastisch gedaan.
Jetty mocht de wisselbeker in ontvangst nemen. Deze krijgt vast een jaar
lang een mooi plaatsje thuis in Sloten.
Dames gefeliciteerd en veel succes verder.
HBS
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SPETTERENDE MUSIC NIGHT IN “DE MALLEMOK”
Zaterdagavond 15 maart jl. werd in “De Mallemok” de al bijna
traditionele verenigingsavond gehouden. Deze was georganiseerd door
de feestcommissie met als thema popmuziek uit de jaren ‘70 en ‘80. Alle
verenigingen in Sloten waren uitgenodigd om aan te treden in een waar
strijdperk om zo de eer van hun club te verdedigen en er natuurlijk
vandoor te gaan met de eerste prijs. Ook publiek werd via een huis-aanhuisfolder uitgenodigd om dit spektakel te komen aanschouwen. Er
reageerden maar liefst 8 verenigingen en zo was het een drukte van
belang in “De Mallemok” die avond. Elke vereniging moest haar team een
Foto: Pieter Albada

naam geven die paste bij het thema.
De deelnemers met hun teamcaptains waren:
1. de muziekvereniging als de Sexpistols o.l.v. Sietske de Vries
2. de caravanclub als de Jostibent o.l.v. Fetze Schotanus
3. de feestcommissie als Kiss o.l.v. Daan Meijer
4. de piksjitklup als de Village People o.l.v. Jan Oenema
5. plaatselijk belang als de Smurfen en Vader Abraham o.l.v. Gonny
Hornstra
6. de dartclub als Grease o.l.v. Gert Wiebe Punter
7. de brandweer als Cliff Richard en the Young Ones o.l.v. Ronald de
Vries
8. de Sleattemer Kaaien als meisjeskoor o.l.v. Ineke Hanekom
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Als rode draad moest elk team een nummer van de door hen gekozen
artiest playbacken. Dit werd erg goed gedaan. Het was bijna niet van
echt te onderscheiden. Met name Philip K. en Dicky A. waren erg goed in
hun uitvoering van respectievelijk de leadzanger van Village People en
Vader Abraham. Flitsend was ook de dansact van de dartclub. Met haar
opvoering van ‘Greaselightning’ hadden ze de halve zaal en zelfs de
balustrade boven nodig. Helemaal onnavolgbaar was het optreden van de
brandweerploeg met Cliff Ronald de V. Richard en the Young Ones. Het
ging er net zo ruig aan toe als bij de echte Monthy Pyton. Een gitaartje
meer of minder; daar keken deze ongure types niet op.
Het was sowieso moeilijk te ontdekken wie er achter de schmink en de
maskers verscholen gingen want er was erg veel aandacht besteed aan

Foto: Pieter Albada

de outfits door de deelnemers.
Ook dj Ad ‘Otto de V.’ Visser was bijna onherkenbaar met zijn flitsende
paarse blouse, grote, zwarte bril en dito pruik. Hij praatte de hele avond
op zijn eigen onnavolgbare wijze uitstekend aan elkaar, geassisteerd
door zijn Penny de Jagers; Henderika R. en Emmy P.
Er moesten vier spellen in wedstrijdvorm gespeeld worden. Als eerste
was dat ‘het marmottenspel’, u allen wel bekend, maar dan met mensen.
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Twee ploegen moesten het als volgt tegen elkaar opnemen. Er werd
steeds gespeeld op tijd. Eén deelnemer moest geblinddoekt eerst vijf
keer rondgedraaid worden om vervolgens op knieën kruipend de weg te
vinden naar de poortjes met het hoogste puntenaantal. De rest van het
team mocht als advies alleen maar links of rechts roepen. Dat leverde
komische taferelen op met hevig gedesoriënteerde spelers die achteruit
of de verkeerde richting uit kropen.
Dan was er sjoelen met singles. In een sjoelbak van bijna zes meter
moesten de teams proberen zoveel mogelijk punten te vergaren. Er
waren deelnemers die er plat voor op hun buik gingen liggen.
Ook heel hilarisch om naar te kijken was het limbodansen. Jonge
deelnemers hadden geen enkele moeite met de steeds lager geplaatste
latten. Bij de ouderen ging dat iets moeizamer. Foeke de B. hield het al
snel voor gezien maar ondersteunde alle vrouwelijke deelnemers van zijn
team door ze liefdevol onder de schouders vast te pakken, waardoor zij
zolang mogelijk ruggelings onder de limbolat door konden schuiven.
Dan moest er ook nog gedart worden. Nu zult u denken dat de dartploeg
daarbij een groot voordeel had. Niets was echter minder waar want het
behaalde puntenaantal was helemaal niet belangrijk. Op het totale aantal
punten had de jukebox een lied klaarstaan dat door alle teamleden “live”
karaoke moest worden uitgevoerd. Zo kwam er aan het licht dat Sloten
ongekend zangtalent bezit. Laura M. had een prachtige uitvoering van
‘het kleine café in de haven’ en Marco H. deed met zijn ploeg niet alleen
qua postuur maar zeker ook qua zang niet onder voor Henk Wijngaard
met de vertolking van ‘de vlam in de pijp’. Van het optreden van Dicky A.
met zijn smurfenteam als Drukwerk met’ je loog tegen mij’ was
menigeen ontroerd. En bij de vertolking van Ronny H. met ‘de vlieger’
van André Hazes kwamen de aanstekers al snel te voorschijn. De
Sleattemer famkes hadden allemaal een apart gevoel van binnen.
Dat de Jostibent een lied kreeg voorgeschoteld van ver voor hun tijd
mocht de pret niet drukken. Zij moest ‘Ik zie een ster’ van Mouth en
MacNeal karaoken. Omdat dat nummer voor hen totaal onbekend was,
maakten zij er o.l.v. Fetze S. en Freddy H. een geheel eigen versie van.
Nadat de spellen waren afgelopen en de punten waren opgeteld bleek dat
de caravanploeg/Jostibent op de eerst plaats was geëindigd. Zij werden
gehuldigd met een prachtige medaille.
De prijs voor het schoonste geheel werd door de deskundige jury Margje
B., Anke T. en Rita R. toegekend aan de piksjitklup/Village People.
Tot slot werden alle teamcaptains nog eens naar voren geroepen en
bedankt voor hun deelname. Daarna werd met behulp van de jukebox
door alle aanwezigen uit volle borst het nummer ‘you never walk alone’
als afsluiter ingezet en konden de verenigingen en de organiserende
feestcommissie terugzien op een uiterst gezellige en zeer geslaagde
avond.
HBS
"De Stadsomroeper" Sloten, april 2008

47

OUD GESCHRIFT
Jan (fan Ruurd) Visser heeft
een oud bijbels geschrift in
zijn bezit. Dat exemplaar is al
meer dan 100 jaar eigendom
van de fam. Visser.
Jan is erg nieuwsgierig hoe
oud dit geschrift is.
Misschien is er een lezer van
dit blad die enig idee of die
suggesties heeft om het jaartal te kunnen achterhalen.
U kunt zich in verbinding
stellen met:
Jan Visser, Varleane 3,
8556 AL Sloten,
telef. 0514-531254.
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