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US TWADDE
Ja, hjir is dan al wer de twadde Stadsomroeper sûnder Gerben Stegenga.
Sa ’t jimme de oare kear sjoen hawwe, binne we no mantsje-machtich yn
it spier om klear te krijen wat Germ oars die. We ha foar de ferskillende
rubriken no fêste meiwurkers. Hja binne ferantwurdlik foar harren
ûnderdiel. Hja meie sels in stikje skriuwe, mar kinne ek in oar freegje.
Rudie Leegstra is ús fêste meiwurker foar it sportnijs wurden. Wolkom
Rudie! We winskje dy sukses en hoopje datst it nei ’t sin ha silst. Dit
betsjut dat we no acht fêste meiwurkers hawwe. Dat is moai! Dêrneist is
in elk frij om wat te skriuwen en dat yn te stjoeren. Graach sels!
Dan is der ek in nije man foar de sinteraasje: Gert Jan Bennema. Hy
folget Dicky Alting op. Syn namme en mailadres fine jo op de earste
bledside. De redaksje winsket him ek alle goeds ta by dit stikje
frijwilligerswurk. Foar Dicky in wurd fan tank foar syn krewearjen! It wie
ynoarder. Hiel aardich is it dat Gert Jan himsels foarsteld. Fierderop yn
dizze Stadsomroeper fine jo in stikje skriuwen fan him mei in foto der by.
En dan noch in kear “Us TWADDE”:
De twadde moanne fan fertier yn Sleat
ta eare fan it hûndertjierrich bestean fan
de “vereniging De Friesche Elf Steden”.
Yn de desimbermoanne fan 2008 die
Sleat mei yn de téaterfoarstelling fan
Tryater. No, yn april 2009, wie Sleat de
fiifde stêd fan de Estafette fan feesten.
It doel is dat der elke moanne feest is
yn ien fan de alve stêden fan Fryslân. En
wat wie der wat te rêden! Oant by ús yn Wikel ta. Yn de midden fan
dizze Stadsomroeper fine jo in foto-kollaazje. Op www.sloten.nl fine jo
noch mear foto ‘s.
It feest yn de tinte op de lytse Jerden mei middeis de bernemusical en
jûns It Simmer 2000 barren, mei Maaike Schuurmans, Rients Gratema,
Piter Wilkens, Syb van der Ploeg en De Kast wie wol echt in hichtepunt!
Spitich dat de ôfsluting fan it gehiel op Keninginnedei, de boattocht nei
de Wyldemerk en it oerlangjen dêr fan de “vlam” oan de minsken fan de
folgjende stêd (Starum), net trochgie. It hie sa ’n moaie middei en jûn
wurde kind. Mar ja… Apeldoorn; it koe net oars, it moast wol ôflast
wurde.
Ik winskje jo in bulte lêswille mei dizze Stadsomroeper ta. En fansels
hoopje we op in goede simmer mei moai waar en in bulte fertier yn Sleat.
Atsje Boersma.
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HJIR EN HJOED
Berne:

27 febrewaris ’09 Wieke dochter
fan Anno Oenema en Femmy
Risselada, Bolwerk NZ 202.
09 maart ’09, Hidde soan fan
Erik van Wondergem en Tini Alting,
Heerenwal 56.

Troud:
Om utens:

20 maart ’09 yn Delft
Anna Sjoukje Hoekstra en Henrique de Velten, út
Skarsterbrêge.

Sa lang troud: 3 april ’09, 40 jier, fam. Jan en Dora Verhoeff,
Burg. G.Haitsma Mulierstraat 2a.
20 maaie ’09, 55 jier, fam. Henk en Mieke Pander-Zandstra,
Breedstraat 164
26 maaie ’09, Philip Kuijpers.
Stoarn:
Stoarn:
om utens:
01 april ’09, 97 jier, Gerbrand Brouwer,
Heeswijk-Dinther.
14 april ’09, 47 jier, Bea Leentjes, Snits.
Ferhuze yn
Cor van Houten nei Spanjaardsdijk 6.
‘e stêd:
Sjoukje Oenema nei Bolwerk Zuidzijde 78a
Nij ynkommen:Marten en Anita Lemstra-de Vries,
Burg. G.Haitsma Mulierstraat 26
Johan Deinum en Annarenske Schotanus
Burg.G.Haitsma Mulierstr.29
Kees-Erik van Houten, Varleane 1.
Jeroen de Vreeze en Gerbrich Postma, Baanweg 159
Fam. Van Daalen, It Far 32.
Bart E.Coppens, It Far 13.
Menno van Grootheest, Bolwerk Zuidzijde 78a.
Wytse E. Müller, Voorstreek 111.
Wêrom fanút Kandahar: Tjitske Breimer, Schoolstraat 167a.
Wêrom fanút Australië/Singapore: Dirk Vlugter, Jachthaven 1.
Ofreizge:

Fam. J.Hamstra, Burg. G.H. Mulierstraat 29
nei It Hearrenfean.
Kornelia Swart, Breedstraat 140 nei Eastersé.
Fam. C.Voet-Labeur It Far 32 nei Snits.
Lianne v.d. Velden, Burg. G.H. Mulierstraat 4 nei Nijkerk.
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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.

BESTEL NU HET JUBILEUMBOEK
VAN DE “DE STADSOMROEPER” SLOTEN
De oude redactie van “De Stadsomroeper” is momenteel druk bezig, ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het stadsblad dit jaar, een
jubileumboek samen te stellen. Daarin zullen de verhalen die in de loop
der jaren werden gepubliceerd over Louw Roelevink, Sierd Folkertsma,
Henk Spoelstra, Age de Jong, Johannes Haarsma, Jan de Vreeze, Jelle
van der Goot, Antje Swart-Spoelstra, Pieter Haringsma, Folkert Verbeek,
Lolle Poepjes, Jan Breimer, Miep Visser, Minne van Dijk, Sibbele Reekers,
Abeltje Verhoeff, Albert de Vries, Trijntje van Dijk, Henk Roffel, Dirkje
Wijckelsma, Meindert en Janna van der Wielen, Marijke ten HeuvelRoukema, Haije Hornstra, Anske Schotanus, Kees de Groot, Roelie de
Graaf, Hette de Kroon, Douwtje Risselada-Spoelstra, Folkert Rijpkema,
Pier Akkerman, Pietsje Haringsma, Marten Haga, Henk Pander, Trijn
Alting, Julius Lolkema, Hanneke Melchers-Raterman, Jan Haarsma,
Bennie Klinkhammer, Sietse van der Werf, Jetta Bergsma-Vroom, Tetsje
van der Sluis, Annie Nijholt-Straatsma, Pieter Poortema, Thijs Albada,
Joke Rhijnsburger, Theunis Leentjes, Leendert van Midlum, Toos van
Houten, Tinus de Vreeze, jr., Wiebe Haringsma, Richtsje van het Meer,
Theunis Haagsma, Henk en Rita Rutgers, Gerrit en Riekje Jongsma, Uiltje
Venema, Feike Oenema, Margje Bosma, Jan Bergsma, Gerlof Swart,
Tjibbe Hoekstra, Henk Brouwer, Jaap Lubach, Jan Oenema, Anne van der
Bijl-Hofman en Hylke Jan de Jong, verlevendigd met een groot aantal
foto’s, een nieuwe dimensie krijgen.
Verschijning: november 2009.
Op zaterdagmiddag 21 november
2009 om 16.00 uur vindt de officiële
presentatie van dit jubileumboek
plaats in Partijerie “De Mallemok” in
Sloten. U wordt van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
Dit jubileumboek kost 25,00 euro per exemplaar.
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De verzendkosten bedragen 3,50 euro per boek.
Inwoners van Tjerkgaast, Wijckel, Sondel, Balk en Sloten hoeven GEEN
verzendkosten te betalen:
U kunt dit boek op drie manieren bestellen:
1) Maak het verschuldigde bedrag (incl. evt. verzendkosten) over
op:
Banknummer:

3052.54.154

Ten name van:

redactie Stadsomroeper - Sloten

Onder vermelding van:

“Jubileumboek”

Vergeet niet uw adres te vermelden bij uw betaling.
2) Download hier het formulier voor een eenmalige machtiging
t.b.v. het jubileumboek.
In dit formulier leest u precies wat u moet doen.
3) Op zaterdag 27 juni as. tijdens de jaarmarkt Sipelsneon, zal de
commissie die het jubileumboek samenstelt een kraampje
bemannen, waar tevens de bestelling van dit jubileumboek plaats
kan vinden.
U hebt dus vele mogelijkheden voor het verkrijgen van het
jubileumboek; vergeet niet tijdig één van deze te kansen te benutten!
Voor vragen kunt u terecht bij: Tel.: 0514-531296 (Corrie Leffertstra) of
per e-mail bij: gerben@destadsomroeper.nl

BEDANKT !
Het is al weer enkele maanden geleden dat ik ben geland op Eindhoven
airport, na mijn uitzending van 4 maanden in Afghanistan. Ik heb alle
kaartjes, briefjes en tekeningen, die ik in Afghanistan gekregen heb, nog
weer eens door de handen gehad. Hartverwarmend! Het heeft mij daar
erg goed gedaan.
Inmiddels heb ik hier en daar een praatje gemaakt en ben ik weer aardig
gewend aan het leven in Sleat. Wat is het toch mooi om in Sleat te
wonen.
Via deze weg wil ik alle mensen bedanken die aan mij en aan mijn familie
hebben gedacht tijdens mijn missie.
Groetjes, Tjitske Breimer.
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THOR IN AKTIE
28 februari gym-fundag
Dit werd georganiseerd door de gymverenigingen van Bakhuizen,
Oudemirdum, Oudega en Sleat. Op deze middag in Bakhuizen waar ruim
100 kinderen aan meededen werden verschillende gym onderdelen
gedaan zoals trampoline springen maar ook streetdance. Voor de jeugd
uit sloten was het voor het eerst dat ze gebruik konden maken van een
tumblingbaan (lucht geveerde lange mat) Deze geslaagde middag werd
afgesloten met het streetdance dansje en een ijsje.

Poiesz munten.
Al enige tijd doet Thor mee
om de race voor de meeste
spaar munten. Op 17 april
werd deze actie afgesloten
met een heus gala in het FEC
in Leeuwarden. Waar de
artiesten zoals Tim Douwsma,
Kim Lian en Chipz optraden.
Op deze avond werden ook de
cheque uitgedeeld zodat Thor
met 919,00 euro maar huis
ging
BEDANKT VOOR HET SPAREN!!!!!!!
De foto ’s fan de alvestêdenaktiviteiten kinne jo besjen op:
www.sleattemers.nl

NED. HARTSTICHTING.
De opbrengst van de collecte van de
Ned. hartstichting bedraagt € 539.Hartelijk dank.
Piet Klugkist.
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FRYSK SKRIUWEN LEARE?
Dat kin by de Afûk! By de begjinnerskursus, leargong
A, giet it om de stavering en it skriuwen fan
ienfâldige teksten. Wa’t mear fan de Fryske taal, de
skiednis en de literatuer witte wol, kin fierder mei
leargong B en C. De measte kursussen duorje in hiel
winterskoft mar der binne ek hiel nijsgjirrige koarte (skriuw)kursussen.
Jo wolle fuortendaliks oan ‘e slach? Dan is online Frysk learen op
www.edufrysk.nl wat foar jo. Meld jo no oan: de earste moanne is
fergees! Mear ynformaasje fine jo op www.afuk.nl of yn ús kursusfolder
dy’t jo telefoanysk by ús oanfreegje kinne, 058-2343070.
Nij! Kombinaasjekursus: Frysk leare fia ynternet en yn groepsferbân!
Leare yn jo eigen tiid en tempo mei ien kear yn ‘e moanne in les yn in
fêste groep.

Fries leren verstaan, lezen en/of spreken?
Dat kan met een cursus van de Afûk! Voor de beginners is er de cursus
Fries verstaan en lezen. Heeft u die cursus al gevolgd of beheerst u die
vaardigheden al goed, dan kunt u verder met de cursus Fries spreken.
Wilt u het Fries in korte tijd leren verstaan èn lezen èn spreken dan kunt
u overwegen een intensieve cursus te volgen. U wilt meteen aan de slag?
Dan is online Fries leren op www.edufrysk.nl iets voor u. Meld u nu aan:
de eerste maand is gratis! Meer informatie over ons cursusaanbod vindt
u op www.afuk.nl of in onze cursusfolder die u telefonisch bij ons op kunt
vragen, tel. 058-2343070.
Nieuw! Combinatiecursus: Fries leren via internet en in groepsverband!
Leren in uw eigen tijd en tempo met één keer per maand een les in een
vaste groep.
In kursus Frysk fan de Afûk: altyd tichtby!

HET EERSTE ELFTAL VAN DE V.V.SLEAT
Na vorig jaar te zijn gepromoveerd naar de 4e klas is het eerste elftal van
Sleat dit jaar weer gedegradeerd naar de 5e klasse. Met 13 punten uit 22
wedstrijden is het 1e elftal 12e en laatste geworden in de competitie. Dit
betekende een rechtstreekse degradatie naar de 5e klasse. Trainer Atte
Hornstra heeft na twee seizoenen V.V. Sleat besloten om zijn
trainersloopbaan na tien jaar te beëindigen.
Voor het komende seizoen heeft het bestuur in Joop Braber een nieuwe
hoofdtrainer gevonden. Joop Braber heeft in de jaren 1978 tot ‘86
betaald voetbal gespeeld bij de clubs als Excelsior, Sparta en
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SC Heerenveen. Ook heeft hij enkele wedstrijden gespeeld voor het
Nederlands Militairenelftal. Naast de V.V. Sleat traint Joop Braber ook
nog het eerste elftal van zondagvereniging Boyl.

MEISJES MC1 SLEAT
De meisjes van Sleat C1 hebben zich geplaatst voor de Noordelijke halve
KNVB bekerfinale. In een toernooi met 4 ploegen mag de beste zich het
komende jaar voor één jaar kronen tot bekerwinnaar van het noorden.
De finalewedstrijden worden gespeeld in Hoogezand Sappemeer.
R.L.

NIEUW BESTUURSLID IN BEELD
Mijn naam is Gert-Jan Bennema. Sinds de
algemene ledenvergadering van 27 maart jl.
ben ik de nieuwe penningmeester van
Plaatselijk Belang. Ik heb deze taak
overgenomen van Dicky Alting. Omdat de
voorzitter, René Kuijl, wist dat ik iets met
financiën doe bij de gemeente Sneek, heeft hij
mij gevraagd of ik belangstelling had. Na een
avond erover te hebben nagedacht heb ik ja
gezegd tegen deze nieuwe uitdaging en omdat
er geen tegenkandidaten waren ben ik
benoemd.
In 1968 ben ik geboren en getogen in Sint
Annaparochie. Sint Annaparochie ligt bijna
tegen de Waddenzee aan in de gemeente Het Bildt. Kenmerkend voor
deze gemeente is dat er Bildts, een mengelmoes van Frysk en
Nederlands, wordt gesproken. Nadat ik in Leeuwarden, Utrecht,
Amsterdam en Balk heb gewoond ben ik zo’n vijf jaar geleden met mijn
vriendin, Grietsje Stegenga, in Sloten aan de Menno van Coehoornstraat
komen wonen.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als financieel adviseur bij de
gemeente Sneek. Daarnaast zit ik namens het personeel van de
gemeente Sneek in de ondernemingsraad. Dat is op dit moment een
interessante uitdaging omdat Sneek de intentie heeft om met nog vier
gemeenten per 1 januari 2011 over te gaan tot een grote gemeente.
In mijn vrije tijd voetbal ik bij het tweede van vv Sleat, ben ik zo nu en
dan scheidsrechter bij de jeugd, kaats ik bij kaatsvereniging Cannegieter
te Balk, speel ik tennis en ben ik regelmatig te vinden in het stadion van
Cambuur Leeuwarden en Heerenveen. Daarnaast gaan mijn vriendin en
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ik graag met vakantie.
Ik hoop door de functie van penningmeester meer kennis te vergaren
over alles wat er rondom Sleat speelt en een zinvolle bijdrage te leveren
aan het behartigen van de belangen van de inwoners van Sleat.
Gert-Jan Bennema

GESLAAGD KORPSENFESTIVAL IN
SLEAT
Afgelopen zondag 19 april was er een korpsenfestival in
Sloten in het kader van 100 jaar Friesche Elfsteden
vereniging. Een viertal muziekverenigingen hadden zich
aangemeld voor dit festival, welke werd gehouden in de
feesttent op het evenementen terrein in Sloten.
Het spits werd afgebeten door Muziekvereniging Stêd Sleat onder leiding
van Durk Krol. Zij begonnen met de Monmouth Overture van Philip
Sparke een sprankelend openingswerk op deze mooie zonnige zonnig.
Verder hadden het korps allemaal fleurige muziek zoals de Pirates of the
Carribean, Juliska en Johny Runner.
Na optreden van Stêd Sleat werd was het de beurt aan buurtkorps
Melodia Wijckel. Onder leiding van Syde van der Ploeg brachten zij ook
een licht programma ten gehore. Zo soleerde Marianne van der Heide op
bugel in het I don’t know how to love van Andrew Lloyd Weber. Verder
hadden ze een mars op het programma en nog meer musical muziek.
Als derde korps speelde de Streekharmonie Concordia Balk onder leiding
van Thijs Oud. Net als voorgaande verenigingen hadden ook zij een
gevarieerd programma. Ze begonnen hun optreden met een mars.
Dances with wolves is een schitterende film, maar de muziek is ook heel
erg mooi. Concordia besloot hun optreden met: Het donder en bliksem
een heerlijke meezinger.
Het festival wel afsloten door de Jouster Fanfare uit Joure. Dirigent
Bernard van der Wal had ook een redelijk licht programma ingestuurd
met zijn muzikanten. Maar ze hadden ook een Overture in hun
programma opgenomen. Marga Holtrop soleerde op de bariton saxofoon
in Sugar Baby, wat zij op voortreffelijk wijze deed.
Vele mensen hebben met genoegen geluisterd op deze zonnige
zondagmiddag.
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FABER: “SLOTENAREN GEEF ZE DE RUIMTE, MAAR
BLIJF JE EIGEN SPOOR VOLGEN.”

Op 1 januari 1984
overhandigde waarnemend
burgemeester F. Faber van
de gemeente Sloten zijn
ambtsketen aan collega W.
Pitlo. De samenvoeging van
twee gemeenten was
eindelijk een feit. Per 1
januari 1984 was Sloten
definitief een deel van de
gemeente Gaasterlân Sleat.
Twee heren die terugkijken op een intensieve periode voor en na
de herindeling.
De heer F. Faber was tot 1984 actief betrokken bij de
ontwikkeling van deze nieuwe gemeente. Hij streed indertijd als
waarnemend burgemeester voor een sterke positie van Sloten.
Hij zat – samen met zijn vrouw - op mij te wachten in zijn
serviceflat aan de rand van Heerenveen. Een heer op leeftijd (86),
net als toen heel vriendelijk en voorkomend en nog zeer scherp
van geest. Hij volgde gemeentelijke ontwikkelingen vooral uit de
krant en was zeer goed op de hoogte van de huidige discussies.
Ik overhandig hem de laatste foto’s die van Gemeenteraad,
College en ambtelijke organisatie gemaakt zijn. Een trotse
burgervader temidden van alle geledingen. Hij overhandigde mij
drie boeken met krantenartikelen over zijn periode als
waarnemend burgemeester. Na afloop van het gesprek moest ik
alle Slotenaren de hartelijke groeten overbrengen. Nu 25 jaar
later een terugblik op de vraag hoe de herindeling destijds
verliep.
Faber: “het belangrijkste verschil met toen en de huidige herindeling was
de rol van de provincie. De provinciale planologische dienst had een
indeling gemaakt van de nieuw te vormen 31 gemeenten. Wij werden
door de provincie uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst en hier
mochten wij onze opmerkingen maken. Er is destijds fel gevochten door
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gemeenten voor het behoud van haar zelfstandige positie, maar er werd
door de provincie beslist dat Friesland er zo uit kwam te zien. Ik heb mij
nog sterk gemaakt om Tjerkgaast bij Sloten te betrekken. Het kanaal als
natuurlijk scheiding, maar er waren in Tjerkgaast een aantal
tegenstanders.
Faber laat mij een aantal artikelen zien, waarin de gemeenteraad van
Sloten zich fel uitsprak tegen een op hande zijnde herindeling.
Faber: “allemaal keurig bijgehouden en ingeplakt door mijn vrouw, zij
heeft daar veel werk aangehad” zo spreekt hij waarderend. Bij het
vertrek van de heer H.Z. van Zwieten gaf de gemeenteraad te kennen
weer een eigen burgemeester te willen hebben. Faber: “de provincie
luisterde daar niet naar. Men wees mij als waarnemend burgemeester
aan en daarmee was de kous af.
Was U voor een gemeentelijke herindeling? Destijds was het
argument dat de bestuurskracht versterkt moest worden, om ze
beter te laten functioneren. Een ander doel was om de steden
meer ruimte te geven zodat ze meer land hadden om uit te
breiden.
Faber: “dit laatste argument speelde in de discussie nauwelijks een rol.
Er was onder de inwoners van Sloten grote weerstand tegen het verlies
aan de zelfstandige positie. Wat mij nu in de huidige discussies erg
verbaasd is dat door gemeenteraden een nieuwe herindeling als een feit
wordt geaccepteerd. Nu: zonder slag of stoot gaan gemeenten samen.
Dat was toen wel anders, een hele strijd was er gaande. Nu: De emotie is
verdwenen, het ligt veel minder gevoelig. Men was gewoon tegen het
opheffen van de zelfstandige positie. Ik was ook geen voorstander van
het opheffen van de zelfstandige positie van Sloten. Maar de beslissing
was al voor zijn komst door de Minister genomen, Ook van het
gemeentebestuur hoefde het niet, alhoewel er ook begrip was dat het
gebeurde. Met de bestuurskracht is er nooit wat mis geweest. Sloten kon
zichzelf erg goed redden. Er was overigens wel een achterstand in het
vaststellen van de gemeentelijke jaarrekeningen. Waardoor men het idee
had, dat men een armlastige gemeente was, maar toen de zaak op
orde was hebben wij de koestraat laten herstraten en onze waterpoorten
goed onderhouden achtergelaten.Het geld was er wel, maar niet alles
was op orde”
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Hoezo kon u zich wel voorstellen dat het gebeurde?
Faber: “het bestuur was makkelijk te beïnvloeden door de inwoners van
Sloten. Ik had daar niet zoveel last van. Destijds waren er nog
gemeentelijke woningen en over de woningtoewijzing werd in de raad
gesproken. Je kunt je voorstellen dat het lastige discussies waren.
Destijds was er een tekort aan huurwoningen en maak dan maar eens
een goede afweging tussen al die belangen en partijen. Want in de Raad
kon natuurlijk ook alles gezegd worden. Iedereen bemoeide zich
natuurlijk ook met de vraag aan wie een woning werd toegewezen. Als
een woning toewijzing spanning gaf, ging ik ook altijd nog even op
huisbezoek. Dan wist ik ook met wie ik te doen had. Deze werkwijze gaat
natuurlijk niet meer. Nu zijn er de woningcorporaties en de jeugd kan
zich meer veroorloven. Zo'n kleine gemeente, met een bestuur dat zo
beïnvloedbaar is - hoe capabel ook - leidde tot langdurige discussies."
Hoe kijkt u terug op deze periode?
Faber: met heel veel plezier, het was een prettige gemeenschap om
voor te werken. Als het goed gaat in Sloten, kan er heel veel, veel
mensen zetten zich in voor de gemeenschap. Je moet Slotenaren de
ruimte geven, maar wel je eigen spoor blijven volgen. Wij hebben onze
schouders gezet om het van der Walfonds voor Sloten te behouden. Het
was nooit de bedoeling van de erflater geweest om het bezit ten goede te
laten komen voor de nieuwe gemeente. Wij hebben juridische
deskundigheid ingewonnen voor de vraag hoe de erfenis voor Sloten
behouden kon worden, dat hebben wij goed met elkaar geregeld en kijk
ik met veel voldoening terug op het feit dat deze erfenis, voor Sloten
behouden kon blijven.
Pitlo: “Burgemeesters moeten de verantwoordelijkheid voor de
samenleving nemen.
W. Pitlo moest ermee stoppen; niet van harte want tenslotte was hij 20
jaar het gezicht van de gemeente Gaasterlân-Sleat. “Burgemeesters
moeten de verantwoordelijkheid voor de samenleving nemen. Soms
ontkom je niet aan een escalatie, dat klaart de lucht en als je eerlijk bent
weet iedereen meteen waar je staat.”
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Zijn bulderende schaterlach werkt nog steeds aanstekelijk. Vooral als wij
het over onze escalatie hebben, het inpakken van de keet –als bonbon over het Diep tijdens de restauratie van het Museum. Ik was het alweer
vergeten, maar door dit gesprek komt de herinnering weer boven. Pitlo:
“Jij ging de confrontatie ook niet uit de weg. Het helpt wel om zaken tot
stand te brengen.”
Ook hem overhandig ik de laatste foto’s die van Gemeenteraad, College en
ambtelijke organisatie gemaakt zijn: Hij
herkent ook nog alle medewerkers van
toen. “Toch mooi zo’n kleine ambtelijke
organisatie”
Pitlo – nog steeds
genietend van een heerlijke sigaar –
actief en betrokken in
allerlei
bestuursfunctie, kijkt met genoegen
terug
op
zijn
bijna
20
jaar
ambtstermijn als burgemeester van
Gaasterlân- Sleat.
Pitlo: “de emotie is eraf, je ziet nu
wat achterhoede gevechten in
Nijefurd, maar dat zet nauwelijks
zoden aan de dijk. Nee Sloten wilde
destijds niet haar zelfstandigheid
verliezen, dat maakte hun fel en
betrokken. Dat zag je ook aan de
afspiegeling in de gemeenteraad. In
elke partij zaten Slotenaren, door het verzet, wilde men ook veel invloed
in de nieuwe Gemeente. Ze hebben met elkaar ook veel tot stand
gebracht omdat ze veel aandacht voor de stad vroegen. Als je ergens op
tegen bent, organiseer je veel invloed. In zowel de VVD, de PvdA, FNP en
het CDA zaten Slotenaren en alle partijen leverden goede raadsleden en
wethouders. Zo krijg je zaken wel voor elkaar.”
Hoe kijkt u nu aan tegen de discussie over de samenvoeging met
Skasterlan?
Pitlo: “ik kan mij heel goed voorstellen dat jullie in Sloten je oog op
Skâsterlan laat vallen en ik ben blij dat de gemeenteraad deze voorkeur
nu voor de gehele gemeente heeft uitgesproken. In de nieuw te vormen
grote gemeente met als middelpunt Sneek liggen 5 of 6 steden. Al die
steden vragen veel aandacht en de financiële middelen moeten straks
over meerdere steden in één gemeente worden verdeeld. Nee, een stad
als Sloten vraagt om extra aandacht en heeft als historische stad ook
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meer nodig. Ik heb mij als burgemeester daarvoor ook zeer
verantwoordelijk gevoeld, want het is tenslotte een prachtige stad.
Ook heeft hij nog even overwogen om in Sloten te gaan wonen.
Pitlo: “Veltman was voorzitter van Plaatselijk Belang en tijdens zijn
nieuwjaarsspeech in 1984 benadrukte hij de noodzaak om als nieuwe
burgemeester in de stad Sloten te komen wonen. Wij hebben dat wel
overwogen, maar het huis aan het Diep –nu van fam. Vlessing - moest
fors gerenoveerd worden. Het van der Walfonds had destijds geen
restauratiefonds en het werd voor de gemeente te duur. Maar als ik ook
heel eerlijk ben, was voor mij de burgemeesterswoning in Balk ook heel
aantrekkelijk. Je hebt wat meer privacy en dat was ook heel wat waard.
Sloten lag mij wel na aan het hart en wij hebben in de afgelopen jaren
ook veel geïnvesteerd in Sloten. In de plannen: Sloten Ideale Stad, het
Museum. Ook heb ik mij sterk gemaakt voor de Old Timers in Sloten,
nieuwe projecten als It Far en de voormalige IJsbaan. Maar Slotenaren
zijn ongeduldig en willen liever vandaag dan morgen plannen
gerealiseerd zien. Als je het omrekent naar wat per hoofd van de
bevolking naar Sloten is toegegaan, scoort Sloten erg hoog.”
Het Fries dan?
Breed glimlachend en met pretlichtjes in zijn ogen, geeft hij toe dat hij
geen talent heeft om het fries goed uit te spreken. Zelfs de FNP was het
over eens dat Pitlo over veel kwaliteiten beschikte, maar die lagen niet bij
het Fries. Toch verstaat hij het goed en leest hij het uitstekend. Pitlo:
“Wil je wel geloven dat ik het Fries spreken door een Slotenaar heb
afgeleerd. Er was een reünie georganiseerd en wij hadden net in de
gemeenteraad de naam vastgesteld namelijk Gaasterlân-Sleat. Dus ik
dacht – trots op mijn Fries - het moet kunnen. Na mijn toespraak boog
een Slotenaar zich naar mij toe en zei: wat een steenkolen fries. Ik heb
nooit geen Fries meer gesproken, behalve tijdens mijn afscheid nog een
maal de zin: “It koe minder”
U was er nog niet aan toe om te stoppen?
Pitlo: nee, destijds heb ik gezegd dat er sprake was van leeftijdsdiscriminatie. Ik voelde mij goed en wilde graag een aantal projecten
afmaken, zoals de nieuwbouw van het gemeentehuis. Ik zeg altijd: ik heb
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20 jaar minus een maand voor de gemeente Gaasterlân-Sleat gewerkt.
Voor de uitspraak over leeftijdsdiscriminatie ben ik ook nog op bezoek
geweest bij Ed Nijpels. Bizar is het eigenlijk om mensen die nog een klus
af te maken hebben en dat graag willen, te laten stoppen met werken.
Nu loopt de discussie ook geheel anders. Maar ik moest mijn ontslagbrief
schrijven, anders kon er geen nieuwe Burgemeester worden benoemd.”
Teveel mooie momenten ook?
Pitlo: jazeker, als ik naar Sloten kijk zie ik nog steeds een heel
betrokken gemeenschap. Die betrokkenheid ziet er overigens anders uit
dan 20 jaar geleden, iets meer zakelijk. De samenwerking is altijd goed
geweest en ja soms moet je even fel worden even laten zien dat het
college toch de baas is in de stad. Je hebt tenslotte de
verantwoordelijkheid op je genomen. Het is wel jammer dat je nu in de
politiek zo afgerekend wordt op incidenten, maar ik kijk met veel
genoegen terug op 20 jaar Sloten en nu de gemeente 25 jaar bestaat is
het toch jammer dat wij geen feestje vieren. De relatie met Sloten en het
gemeentebestuur is altijd goed geweest. Ik kijk er met veel plezier op
terug.”
De volgende keer: hoe kijken tegenstanders van die tijd terug op 25 jaar
Gaasterlân-Sleat
HdH

PEUTERSPEELZAAL SLOTEN “IT KIDELSTIENTSJE”
Wijckelerdijk 172, Tel: 06-11498652
Voor inlichtingen en aanmelding van peuters vanaf eenjarige leeftijd
kunt u terecht bij:
Tiny Schotanus.
Tel: 06-11498652
Email: t.schotanus@planet.nl
Met vriendelijke groet,
Jitske Mulder, St Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat.
Tel.: 06-50894096
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Yn memoriam Gerbrand Folkert Brouwer
Healwei april krige de redaksje fan Hannie v/d Werf fan de Mulierstrjitte
22, it bidprintsje ta oantinken fan Folkert Brouwer, broer fan de earder
ferstoarne markante Wikeler en letter Sleattemer Wiebe ‘Peddel’
Brouwer.
IN DANKBARE HERINNERING AAN
GERBRAND FOLKERT BROUWER

Officier in de Orde van Oranje Nassau
Geboren in Sloten 7 april 1911
Overleden in Veghel 1 april 2009
“Ik ha it nommen sa as it kaam”
Zoals een ploeg, getrokken door een Fries paard, zo bedaard en recht
leefde Folkert.
Op 17-jarige leeftijd ging hij bij de Broeders van Dongen naar de
kweekschool om onderwijzer te worden. Toch lag zijn hart niet bij dit
vak. In 1934 meldt hij zich bij prelaat Stöcker om in te treden in de
abdij. In alle aanbevelingen noemt men Folkert eenvoudig, zeer
godsdienstig, plichtsgetrouw, bedaard en wilskrachtig.
Op 17 september 1936 legde frater Gerbrand, zoals hij vanaf toen door
het leven ging, zijn eerste geloften af en op 17 september 1939 zijn
plechtige. Op 9 maart 1940 wordt Gerbrand diaken gewijd en op 4
augustus priester. Om verder te kunnen studeren behaalde hij in 1942
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het staatsexamen gymnasium alpha en ging daarna in Groningen
Nederlandse Taal en Letterkunde en Geschiedenis studeren. In 1948
behaalde hij cum laude het doctoraal examen, bijvakken Fries en OudEngels. Tot 1951 was hij docent aan het gymnasium Sint Norbertus en
bibliothecaris in de abdij. Daarna rector van de Latijnse school in Gemert.
In 1969 sloot deze school na 382 jaar haar deuren.
In het voorjaar van 1971 vertrekt hij op verzoek van de abtgeneraal naar
Rome om in het generalaat econoom, bibliothecaris en prior te worden.
In 2000 keert hij in slechte fysieke toestand naar de abdij terug. Ook in
de abdij leeft hij zijn gestage leven in een vast ritme van bidden,
wandelen, lezen, maaltijden, en rust. Ook daar neemt hij het leven zoals
het komt.
Zelfs met zijn verminderende geestelijke vermogens. Zijn hoge leeftijd
brengt geen verandering in zijn levenshouding. Tenzij misschien op het
allerlaatst. Hij vond het nu wel genoeg geweest. In de vroege morgen
van 1 april, zes dagen voor zijn 98e verjaardag, is hij vredig gestorven.
Op 4 april is er afscheid genomen en is hij begraven op de
abdijbegraafplaats. Moge hij rusten in vrede.
Namens De familie Brouwer

MIDGETGOLF
Zaterdag 16 en zondag 17 mei is bij RMC “de Hole Ridders” uit
Ridderkerk het Nederlands Teamkampioenschap zestal midgetgolf voor
heren gespeeld. Aan het Nederlands kampioenschap doen zes
midgetgolfclubs mee, waaronder MGC “Appelscha”. Bij dit team spelen
Lolke en Zeno Folkertsma uit Sloten en oud-inwoner Eppie Paulusma
mee. Alle spelers doen tien wedstrijdrondes die verdeeld zijn over twee
toernooidagen. Een team bestaat uit zes spelers en één reserve. De
totaal scores van alle zes spelers per team over tien wedstrijdronden
worden bij elkaar opgeteld. Het team met de laagste score is Nederlands
teamkampioen zestallen midgetgolf. Nederlands kampioen is de
organiserende thuisclub “de Hole Ridders” uit Ridderkerk geworden. MGC
“Appelscha” eindigde als vierde.

Sneon 27 juny Sipelsneon
en
Sneon 5 juny

2010 Historisch Kijkfeest
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April 2009
Alvestêdenmoanne

Skeelerwedstrijd
8 fan Sleat

Syb van der Ploeg

Alvestêdenspultsje
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Shantykoar De Brûskoppen

Huldiging Skeelers

En foar de feiligens wiene der
motorbegelieders

Skadenspul fan Stifting Pylger
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EEN EVACUEE OVER HAAR ERVARINGEN IN DE
HONGERWINTER IN AMSTERDAM.
Earst in foarôf:
Yn it septimbernûmer fan 2008 fan “de Stedsomropper” lies ik op side 33
ûnder: ‘Geplaatst door de P.T.T. uit Amsterdam’ , trije nammen fan bern
út ien húshâlding.
It âldste bern, Rita, in famke fan 13 kaam by ús te wenjen, it jongere
suske Astrid, by de fam. de Kroon en Lester, it bruorke, by boargemaster
Bakker en syn frou. Alle trije op ‘e Heerenwâl. It wiene donkere bern. Ik
hie noch nea earder soksoarte minsken sjoen.
Ik herinnerje my noch goed as 7-jierrige dat ik op ‘e bank foar it rút siet
doe’t in frachtwein foar de bakkerij fan Kouwenhoven stoppe. (Mei de
fearboat “de Jan Nieveen” wiene se fan Amsterdam nei de Lemmer
kommen en dêrnei mei de frachtauto nei Sleat brocht.) Ut de laadromte
kamen allegearre sterk fermeagere bern wêrûnder de trije krekt neamd.
Se moasten nei de Herfoarme pastorij ta. Doe ’t se foar ús hûs oan ‘e
Heerenwâl foarby rûnen, skrok ik noch wol efkes.
Dat wie nuver “swarte” bern! Ik wie dan ek hiel ferheard doe ’t ús mem
mei Rita by ús de keamer yn kaam.
We wenden trouwens hiel fluch oan elkoar. It wie in tige leaf famke en it
is no noch in alleraardichste frou, dêr ‘t ik noch hieltyd kontakt mei
ûnderhâld. Tsjintwurdich wennet se yn Detroit en dêrfoar yn Suriname.
Ik neam har noch altyd myn brune suske.
No Rita har brief:
Detroit, april 2009.
Graag wil ik iets vertellen over de moeilijke oorlogstijd. Wat ik me kan
herinneren is dat mijn school werd bezet door de Duitsers. ’t Werd hun
verblijf en wij moesten naar een andere school. In Amsterdam werd het
steeds moeilijker. Na 19.00 uur mocht je niet meer naar buiten en de
ramen moesten met zwarte rolgordijnen volledig afgesloten worden,
zodat er geen licht door de ramen naar buiten kon schijnen.
In de winter was het koud. In de voorkamer brandde de kachel op
eierkolen. Onderin deed ma kranten en hout om hem aan te maken. De
pijp achter de kachel werd al gauw verwisseld door een brede, platte pijp
waarop het eten warm kon worden gehouden. Deze situatie duurde niet
lang, want er was geen brandstof meer en ook geen eten.
De fietsen kregen houten banden en daarop gingen de mensen naar het
platteland om bij de boeren wat melk, eieren, groente en aardappels te
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kopen. De boeren wilden later geen geld meer voor hun waar, maar
linnengoed, zilveren spullen etc…
Soms, onderweg nar huis, werd je fiets met alles erop en eraan in beslag
genomen door de Duitsers. Schoenen werden veranderd in een soort
kleppers met houten zool. Chique schoenen of kleppers (vanwege het
geluid dat ze maakten) hadden een zool in drie delen zodat ze konden
buigen. In de winter droegen we gele, beschilderde klompen.
Als kind vond je dat mooi!
Korenvelden in de polder in de buurt werden na het maaien, vrijgegeven
om korenaren die achter waren gebleven op te rapen. Ik heb dit ook
gedaan. De aren werden naar een oom die bakker was, gebracht. Hij
bakte er een heerlijk brood van!
Elektriciteit hadden we ook niet meer. ‘s Avonds zaten we bij kaarslicht
aan tafel. Die kaars was een staaf scheerzeep, geparfumeerd en hij gaf
een weeïge geur af. Je kreeg er een hongerig gevoel van………….
Later kregen we voedselbonnen (het aantal was afhankelijk van de
grootte van het gezin) Ik moest vaak “eten” ophalen met een grote pan
en bonnen en kreeg dan 12 scheppen rode, soepachtige brij, gemaakt
van suikerbieten, rode bieten of rode kool. Iedere dag hetzelfde.
Thee was er niet meer, ja surrogaat; ’t heette Santé. Je had ook geen
goede kleren meer en algauw had bijna iedereen last van winterhanden
en –voeten. Ik had wintervoeten. Ze jeukten erg en zetten op. (‘k Heb er
nog steeds last van). Mijn oudste zus had wintervoeten en
hongeroedeem. Haar ring moest ze stuk laten knippen omdat haar
handen erg waren opgezet. Het hele huis was koud, alleen de voorkamer
werd een beetje verwarmd. Vanwege de vorst stonden de ijsbloemen op
de ruiten in de slaapkamer. Mensen gingen de straat op om bomen om te
zagen, met alle gevolgen van dien. Sommige mensen die nog een fiets
hadden zetten die op de stander en lieten de kinderen er om de beurt op
trappen zodat ze ’s avonds licht hadden in huis.
In het laatste oorlogsjaar stierven veel mensen van uitputting en honger.
Mensen verzwakten heel erg. Doodgravers hadden geen kracht meer om
graven te delven. Lijken lagen in lakens gewikkeld in kerken.
Je had ook jodenwijken. De Joden moesten grote gele sterren waarop
“Jude” stond zichtbaar op hun kleding dragen.
Een vriend van mijn vader, jood, was een goede violist. Ik kreeg les van
hem. Hij en z’n hele familie zijn vergast. In onze buurt woonde ook een
joodse vrouw, getrouwd met een Surinamer die piloot was. Ze hadden
een zoon en een dochter. Niet één van dit gezin heeft de oorlog
overleefd. ’t Was een vreselijk moeilijke tijd.
Godzijdank ben ik er goed van af gekomen, mede dankzij jouw lieve
moeder. Bij jullie heb ik me echt thuis gevoeld. Dat ik Rooms Katholiek
was en jullie protestants gaf geen enkel probleem. Wat mijn
geloofsbeleving betrof, werd ik helemaal vrij gelaten. Verschil tussen
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blank en zwart(bruin) ken ik niet en in Sloten heb ik ook nooit iets van
discriminatie op dat punt gemerkt.
Aan de periode die ik in Sloten als evacué heb doorgebracht, heb ik heel
goede herinneringen overgehouden.
Groeten Rita.
Neiskrift redaksje;
De ynstjoerder fan dizze brief is by de redaksje bekend mar woe syn
namme net neamd ha. De âldere minsken yn Sleat witte it miskien noch
wol en oars docht it der net ta. It giet om it ferhaal yn de brief, dêr’t wy
yn de maaiedagen by stil stean.

DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD
De handige hannen fan Hielke Jan
Dit foarfal hearde de redaksje krekt nei it ferskinen fan ús lêste nûmer yn
maart ll. mar it wie dochs wol sa aardich dat wy it de lêzers net ûnthâlde
woene.
Op in sneintemoarn, it sil om en de by yn maart west ha, siet de famylje
de Jong fan de Lindegracht op harren plakje yn de PKN- tsjerke. Oars wie
it dat Tetsje har earm yn ‘e doek hie. Ferskate tsjerkegongers hiene har
al ris freegjend oansjoen mar seine neat want de tsjinst koe hast
begjinne. Mar dochs ien fan de minsken dy’t tichte by Tetsje siet, hie de
moed om te freegjen wat der mei har wie. Doe baarnde se los.
‘Dat sil ik dy krekt fertelle, sa sette Tetsje út ein; fan ‘e wike mei it bêd
opmeitsjen bin ik útgliden en raar fallen. Myn earm die sa ferskriklik sear
dat HJ my ûnder wol balten heare koe. Hy kaam doe boppe en frege wat
er wie. Myn earm raasde ik. No dan moatte wy mar efkes nei dokter ta
sei HJ. Dokter stjoerde ús fuortendaliks troch nei it sikehûs yn Snits foar
foto’s.
No wiene se op ‘e Strjitwei ek noch oan it snoeien mei de knotwylchjes
en de dyk wie opbrutsen, dat it skeat net op. Ik hie better yn ‘e
ambulânse ferfierd wurde kinnen want betiiden raasde ik it út fan ‘e pine.
Seit HJ ek noch: ’Minsk, do giest noch net dea wol? Rêstich oan mar we
komme der fansels’. ‘No as er fielt hie wat ik fielde dan hie er wol oars
pipe’.
‘Yn Snits die bliken dat myn earm stikken wie, dat dy moast yn it gips.
Wat moat dat moat mar ja no sit ik thús moai oanklaud want dy mannen
kinne net folle. Ik moat oeral mei holpen wurde: earpelskile, kofje sette,
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iten siede boadskipjen en gean sa mar troch. Gelokkich kin ús jongste
wol wat mear yn ‘e keuken as syn heit en op him wachtsje ik
middeis dan mar mei it iten sieden. Mar it is wol hiel ferfelend as je sels
neat kinne. It allerslimste is jûns it útklaaien. Eartiids hie HJ hielendal
gjin muoite mei it losmeitsen fan it heakje fan ‘e BH mar no duorret it
skoften’, sa fertelde Tetsje.
Om har hinne, dat kinne je wol betinke, prústen in tal minsken dy’t
meiharke hiene it út fan it laitsjen by de gedachte oan de wrakseljende
Hielke Jan en Tetsje. Sy sille grif wat minder oandacht foar de preek hân
ha dy sneintemoarn. De oare tsjerkegongers seagen harren suver wat
kiezzich oan by it meitsjen fan al dat leven.
En HJ? Dy seach foar him út en hold him wyslik stil.
Lokkich rint Tetsje no al lang wer sûnder gips en doek troch de stêd en
kin se har sels grif wer rêde mei alles yn en om ‘e hûs en is se net mear
ôfhinklik fan de handige hannen fan Hielke Jan.

GROETNIS UT IT FAR (2)
Als buren van Niek en Marijke Potma werden wij, Leo en Ria van den
Brom, gevraagd ons ook even voor te stellen aan de inwoners van ons
prachtige stadje Sleat.
Wij wonen hier sinds November 2002
en voelen ons zeer thuis! In 1981
leerden we elkaar kennen en woonden
vervolgens in Hulshorst, Epe en
Doornspijk allemaal mooie Veluwse
dorpen. Als scheepswerktuig
kundige was Leo hoofd technische
dienst van een zuivelgigant en Ria
werkte destijds als tandartsassistente. In 1990 kregen we de
kans een zwaar verwaarloosde
camping in Epe te kopen. 5 jaar lang
hebben we er heel hard gewerkt om er een gezond bedrijf van te maken
en toen was de uitdaging eraf. Leo heeft toen nog een succesvol project
met zomerhuizen ontwikkeld en verkocht. Omdat zich een koper voor de
camping meldde hebben we een volgende stap genomen. We zijn naar
Ierland geëmigreerd. We waren daar verschillende keren op de motor op
vakantie geweest en vielen voor “the simple way of life”.
We kochten een huis in Stradbally, Co Waterford. Stradbally was een
authentiek Iers dorp met 600 inwoners. Het leek of de tijd er had
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stilgestaan ………… heerlijk! Maar door de economische steun van de EEG
veranderde Ierland. De mentaliteit en de sfeer veranderde in negatieve
zin. Het werd een land zoals de rest van Europa!!! Langzaam maar zeker
voelden we ons er niet meer thuis, de charme van Ierland waarvoor we
gekomen waren was er niet meer.
Leo’s vader woonde in Sneek en na zijn sterfdag verbleven we langere
tijd in Friesland. Dat beviel zo goed en mede doordat we een zeilboot
hebben ging het steeds meer leven om hier te gaan wonen. Heerlijk de
boot achter het huis…….wat een luxe!
Na een “toevallig” bezoek aan Sleat vielen we voor dit prachtige stadje.
Gelukkig stond er op It far een huis te koop naar ons zin en al snel was
e.e.a. geregeld. Huis in Ierland verkocht en de boot via de Scilly
Islands, Engeland, Frankrijk en België naar Nederland teruggevaren.
Wonen in Ierland was een geweldige ervaring maar als opa en oma van 5
kleinkinderen zijn we blij dat we weer thuis in Nederland zijn! Leo is
inmiddels gepensioneerd en is druk met zijn passie: boten. Ria werkt af
en toe nog als tandartsassistente en zit in het bestuur van de Poarte.
Verder tennist ze bij TV Sleat.
Ook wij zullen met plezier de pen doorgeven aan een volgende It Far
bewoner, Oant sjen!
Leo en Ria

Foar in oersicht fan wat der yn de stêd te rêden is,
ferwize we jo nei de agenda op:
www.sloten.nl
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Het jaar 2009 is tot nu toe voor de tennisvereniging niet slecht. We
hebben een groeiend ledenbestand! Komt het misschien doordat we in de
Stadsomroeper schrijven? Dan blijven wij dat zeker doen. De
voorjaarswerkzaamheden zijn gedaan. De banen zijn voorzien van een
nieuwe laag dynatop, de lijnen zijn vervangen en liggen strak in de baan,
voor het vegen van de banen zijn twee prachtige nieuwe bezems
aangeschaft en het hok is weer spic en span gepoetst door Richtje en
Anskje. Laat de tennisspelers nu maar komen, alles is er klaar voor.
De tennislessen zijn begonnen en de beginners en gevorderden moeten
er van tennisleraar Rob stevig tegenaan. Dat belooft wat voor de
toernooien in de toekomst. Op 4 april was er een jubileumtoernooi in de
tennishal in Sneek, ter ere van het 15 jarig bestaan van de vereniging én
om het tennisseizoen te openen. Een welbekend en gewaardeerd
verslaggeefster van de Stadsomroeper maakte er, als enthousiast
deelneemster van het toernooi, onderstaand
verslag van.
Sport en spel horen bij elkaar, zo moet ook
het bestuur van de tennisvereniging “Sleat”
gedacht hebben bij de aanvang van het
jubileum indoortennistoernooi in Sneek.
Want
na
het
welkomstwoord
van
toernooileider Jos van Roosmalen, kwam er
een spel kaarten op tafel, waaruit een ieder
een kaart blind mocht pakken. Naar
aanleiding van je gekozen kaart kreeg je
een maatje toebedeeld voor het dubbelspel dat er tijdens dit
jubileumtoernooi gespeeld werd. Het was soms muisstil in de tennishal te
Sneek, je hoorde alleen het stuiten van de ballen op de grond en tegen
de rackets, zo geconcentreerd was een ieder bezig. Er werden 3 rondes
gespeeld van 40 minuten en bij elke ronde had je een ander maatje
tijdens het dubbelspel. Tussen de rondes door hadden we een kwartiertje
pauze om even op adem te komen. Helaas moest José Stas in de 2e
ronde uitvallen wegens een blessure, maar aan het eind van de avond
liep ze (bijna) al weer als een kievit. Ook gastspeelster Jannie Dijkkamp
moest eventjes gebruik maken van het ijs, maar ook dit viel gelukkig
mee. Een ieder speelde voor zich en zo kon aan het eind van de avond
de onlangs nieuw gekozen voorzitter Foeke de Boer, de prijzen uitdelen.
Zelf kwam hij als 1e uit de bus, 2e werd Piet Bron, 3e Jaap Lubach, 4e Jos,
5e Jannie Dijkkamp en 6e Beppie Brok. Alle prijswinnaars ontvingen “Een
pot koffie of thee”, aangeboden door een bekende fabriek uit Joure die
deze avond als sponsor optrad. Van alle leden van de tennisvereniging
deed slechts 25% mee aan dit jubileumtoernooi. Bij het volgende
toernooi, zijnde het barbecuetoernooi, hoopt de organisatie op een wat
betere deelname.
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KORENMOLEN DE KAAI
Om te beginnen eerst nog maar wat feiten over het jaar 2008. In dit jaar
is de molen 634 uren open geweest, waarvan er ongeveer 460 uren is
gedraaid. Tijdens 90 uren hiervan is er belast gedraaid, dat wil zeggen er
werd geplet, gemalen of gebuild. Tijdens de draaiuren hebben de wieken
158.873 slagen gedraaid.
Het jaar 2008 werd afgesloten met het bakken van oliebollen voor oud en
nieuw.
Maar liefst 700 oliebollen zijn er gebakken en verkocht.
In 2009 hebben al weer een aantal activiteiten plaatsgevonden
waaronder de “culturele Elfstedentocht” met de verkoop van koffie en
door Lolle Poepjes zelfgemaakte koek.
In het tweede weekend van mei waren de landelijke molendagen. Ook in
Sloten was de molen in dit weekend geopend.
Verder zullen we op Sipelsneon weer open zijn met de verkoop van koffie
en suikerbrood. Naast deze activiteiten is de molen op vaste tijden
geopend. In het seizoen, van 25 juni t/m 22 augustus, is de molen
opengesteld voor bezoekers van maandag t/m zaterdag van 13.00 uur
t/m 17.00 uur. Tijdens de geschutsdemonstraties is de molen ook
geopend. In de periode van april t/m september is de molen alleen op
zaterdag geopend. In de wintermaanden van oktober t/m maart is de
molen op zaterdag geopend van 10.00 uur t/m 12.00 uur.
De staat waarin de molen momenteel verkeert, is goed te noemen. Het
enige wat moet gebeuren aan groot onderhoud is het vervangen van het
stellingdek. Hier zal binnenkort dan ook mee worden gestart. Uiteraard is
het wel zo dat een molen met deze leeftijd, het nodige reguliere
onderhoud vergt. Het schilderwerk o.a. wordt jaarlijks bijgehouden
d.m.v. een onderhoudsplan wat is opgesteld in samenwerking met de
monumentenwacht.
In de molen zijn er diverse artikelen te koop. Zo is er een uitgebreid
assortiment aan meelproducten te krijgen maar kunnen er ook kleine
souvenirs worden gekocht.
Kom dus gerust eens langs in de molen om een kijkje te nemen. Mocht je
geïnteresseerd zijn geraakt en meer willen weten of als vrijwilliger je
steentje bij willen dragen dan kun je altijd op zaterdag even langskomen
op de molen.
Namens het bestuur, molenaars en vrijwilligers van de Korenmolen
“De Kaai”.
C.L.
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VAC Gaasterland
Wat kan de VAC, Voorlichting- en Advies Commissie
voor wonen en woonomgeving, voor u betekenen?
Deze commissie ( van oorsprong de Vrouwen Advies
Commissie) bestaat uit een aantal personen met een grote belangstelling
voor de leefbaarheid van nieuw te bouwen woningen en alles wat daar
mee annex is. Ze zijn (of worden) geschoold, zodat zij een deskundige
inbreng kunnen hebben bij de uitvoering van renovaties en nieuwbouw
projecten. Zij vormen in veel plaatsen door woningbouw verenigingen,
architecten en projectontwikkelaars een zeer gewaardeer de groep om
mee samen te werken.
Heeft u een nieuw te bouwen of te renoveren woning op het oog? U kunt
vrijblijvend voor vergaande adviezen terecht bij onze plaatselijke VAC
Gaasterland. Heeft u belangstelling om ons team te komen versterken?
Nieuwe vrijwilligers (m/v) zijn per september van harte welkom!
Inlichtingen: Thea de Vries, De Eker 26, 8561 EK Balk. Tel. 605654

In memoriam Philip Kuijpers
Dinsdag 26 mei ontvingen wij het droevige bericht dat onze zeer
gewaardeerde stadsgenoot Philip Kuijpers tijdens een motorvakantie in
Italië is overleden.
Philip en Marjan settelden zich zo’n 18 jaar geleden, samen met hun
kinderen Stan en Anna, aan de Dubbelstraat 211. Sindsdien is de familie
Kuijpers niet meer uit het stadsbeeld weg te denken.
Philip was een actieve en creatieve man, die zich voor de volle 100%
inzette voor de ‘Sleattemer’ gemeenschap. Onder andere voor de buurt
Kapelstreek en Stadsschans, was hij een belangrijke schakel in de
realisatie van het schuren- en garagecomplex dat op de plek van de
gemeenteloods is gebouwd.
Zijn laatste creatieve actie in Sloten is geweest tijdens de viering van het
100-jarig bestaan van de Friese schaats Elfstedentocht. Samen met een
speciaal voor deze gelegenheid samengesteld team heeft hij toen
gewerkt aan het kunstpodium “Snot voor de kop”. Dat podium vond op 4
en 5 april plaats op verschillende lokaties rond het Diep.
Een groot verlies voor de gemeenschap van Sloten en voor zijn dierbare,
Marjan, Stan, Anna en verdere familie.
Wij wensen hen veel sterkte met dit niet voor te stellen gemis.
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Eartiids

Hjoed-de-dei
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SKEELERWEDSTRIJD DE 8 FAN SLEAT
Onder bijna tropische omstandigheden is op zaterdag 11 april jl. de 8 fan Sleat op
skeelers verreden. ’s Morgens gingen ca. 120 toerrijders van start en ‘s middags
was het parcours vrij voor de 182 wedstrijdrijders, die uit het geheel Nederland
afkomstig waren.
Op de rondweg Sleat was de start van de ruim 11 km lange ronde, die
via de Lytse Jerden naar Wijckel, weer terug naar Sleat ging. Vervolgens
via grutte Jerden naar Tjerkgaast en dan weer terug naar de finish in
Sleat.

Om 13.30 uur was er het startschot van de 34 vrouwen en 52 veteranen. Bij
de vrouwen won Yvonne Spigt de race over vier ronden. De 21-jarige
Skeelerster uit Wervershoof reed in de laatste ronde solo naar haar eerste
overwinning. Nienke Stenekes uit Damwoude eindige in een sprint als
tweede voor Jolanda Langeland uit Bedum.
Bij de veteranen ontstond er na twee ronden een kopgroep van vijf man. Uit
deze kopgroep is via een sprint Rob Jager uit Utrecht winnaar geworden voor
Albert Bakker uit Scharmer.
Jan Grauss uit Brakel eindigde op de derde plaats. Iets over half vier gingen
92 A en B wedstrijdskeelers van start. Bijna de hele Nederlandse skeelertop
was aanwezig. De wedstrijd ging over zes ronden en kende nogal wat
uitvallers. Dit had te maken met het mooie (warme) weer en het toch vrij
zware parcours. Op wat kleine ontsnappingen na bleef het peloton tot in de
5e ronde bijeen. In deze ronde ontstond er een kopgroep van zes man die tot
ca. 7 km voor de finish bijeen bleven. Tussen Wijckel en Sleat gingen twee
ploeggenoten ervandoor. Eén van de ploeggenoten demarreerde via het
fietspad en de anderen via de weg. Een sterk staaltje en afgesproken
ploegentactiek van Habovo ploeg. Roy Boeve uit Kampen naam Jan Loon uit
de Haule mee op sleeptouw naar de finish. Echter was het voor het publiek
jammer dat na 66 km de mannen verzuimden om er nog een mooie
eindsprint van te maken.
Roy Boeve mocht van ploeggenoot Jan Loon winnen. Volgens een krant
gaven beiden na afloop van de huldiging toe dat de finish van een boeiende
8 fan Sleat in het kader van 100 jaar Elfstedentocht was geëindigd in een
anticlimax. Achter de twee koplopers probeerde Grispijn Ariens uit
Heerenveen tevergeefs nog aansluiting te krijgen. Hij werd derde op 48
seconden achter Roy Boeve. De eersten van het totaal, in de laatste ronde
(kilometers), uiteengeslagen peloton, kwamen ruim 3 minuten na de winnaar
binnen. Al met al waren zowel de Skeelerbond als de wedstrijdrijders zeer
tevreden over het parcours.
De organisatie was dat ook en men hoopt dat volgend jaar opnieuw de 8 fan
Sleat op skeelers verreden kan worden.
R.L.
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PAKES SLEATTEMER FERLINE.
Sommige Sleattemers en âld-Sleattemers hawwe noch âlde foto ’s fan Sleat.
Op guon hjirfan steane minsken, dêr ’t men de nammen net mear fan wit of
net mear wis fan is.
In tal jierren lyn is men dêrom yn “De Stadsomroeper” útein set mei de
rubryk “Pakes Sleattemer ferline”.
Fan Teatske Veen krigen we dizze foto tastjoerd.
It is in skoalfoto. Spitigernôch witte we net fan wannear.
Oan jo as lêzer no de fraach:

Wa binne de minsken op dizze foto?
En wannear is dizze foto makke?

Graach jo réaksjes oan ús redaksje.
Jo kinne belje mei Hanny Bergsma: 0514 531775.
In mail stjoere kin ek: info@destadsomroeper.nl
Of fansels gewoan in briefke nei:
Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556XE yn Sleat.
Mochten jo noch in ferhaal witte omtrint immen op de foto, dan hearre we
dat graach.
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Gaasterland Promotion-nieuws.
Nu we alweer op de grens zitten van voorjaar en zomer en een ieder wat
vaker de fiets of de kuierlatten pakt, lijkt het ons
goed om eens de LUISTERTOCHTEN
onder uw aandacht te brengen.
U heeft ze vast wel eens zien staan, die mooie
wit-blauwe paaltjes met een rood pompeblêd
erop. Hier in Sloten, maar ook in Wijckel, Balk of
verderop in onze gemeente. Als u zo’n paaltje
goed bekijkt, ziet u ook nog een klein zwart
rondje. Op dit rondje kun je een pick-up richten
en dan hoor je een prachtig verhaal over de
omgeving waarin dat paaltje staat. Het zijn hele bijzondere verhalen met
de volgende thema’s:
het rijke verleden van Sloten en/of Gaasterlân-Sleat,
kunst en geloof, natuur en kliffen.
De pick-up is een klein metalen staafje van plm. 15 cm. lang en die
huurt u bij museum Stedhûs Sleat of informatiecentrum Mar en Klif te
Oudemirdum. Dit systeem is eigenlijk veel handiger en juist daardoor
leuker, dan al die papieren routebeschrijvingen, waarbij de leesbril weer uit
de tas moet, terwijl je juist net de zonnebril opgezet hebt.
De pick-up vertelt u een verhaal en wijst u de weg, waar de tocht langs gaat!
Hier in Sloten is een hele leuke interessante wandelroute en van uit museum
Stedhûs Sleat kunnen ook leuke fietsroutes gemaakt worden met dit
bijzondere “verhalensysteem”. Vanuit informatiecentrum Mar en Klif kunnen
er weer andere fietstochten gemaakt worden en in het Rijsterbos is ook nog
een wandelroute uitgezet “samen” met de rijke jonker Jan van Swinderen,
welke de “God van Gaasterland” genoemd werd.
De routes zijn beslist niet alleen voor de toerist, want juist de inwoners willen
toch ook wel eens weten hoe dat vroeger in 1580 met de Spanjaarden ging
toen de kanonskogels door de stad vlogen en hoe het de beroemde
vestingbouwer Menno Baron van Coehoorn verging op Meerenstein in
Wijckel?
Maar, het moet gezegd worden, de toeristen kunnen deze routes ook fietsen
of wandelen, want in het verleden waren hier de fiets- of wandelroutes niet in
een buitenlandse taal, maar deze LUISTERTOCHTEN zijn ook in het Engels en
Duits. Weer een stukje p.r. in het belang van de toerist, welke naar ons
gebied toekomt!!
En, wat ook leuk is, er zijn speciale kinderroutes gemaakt, dus een tip voor
een kinderfeestje misschien?
Het enige wat u/je nodig hebt voor een leuke luistertocht is:
•
een (huur)fiets of de wandelschoenen;
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een pick-up, te huur bij museum Stedhûs Sleat te Sloten of
informatiecentrum Mar en Klif te Oudemirdum;
•
èn een paar vrije uurtjes;
•
de luistertochten zijn beschikbaar t/m 31 oktober;
Tenslotte wordt er een borg gevraagd en legitimatie is verplicht, maar de
borg krijgt u uiteraard aan het eind van de (mid)dag weer terug.
•

Openingstijden:
Museum Stedhûs Sleat is iedere dag geopend, behalve maandags.
Informatiecentrum Mar en Klif is iedere dag geopend.
Voor meer info zie onze website www.gaasterlandpromotion.nl
Hierop staat bv. ook een evenementenkalender. Wilt u dat de
evenementen van de feestcommissie, het muziekkorps, het koor, de
diverse sportverenigingen enz. voortaan er ook op staan, geef het zo
spoedig mogelijk door via de email info@gaasterlandpromotion.nl
Hoe meer mensen uw activiteit weten, des te meer publiek komt er
kijken of luisteren. Iedere week worden deze evenementen ook vermeld
via ons team op radio Gasterlân!
Een kleine moeite, maar heel veel plezier!!
Namens het team van Gaasterland Promotion,
Klaartje Lubach

PENSION -´T BRECHJE – BELEVENISSEN
Hillie vertelt:
Vorig jaar ging ik vol moed met het pension aan de slag.
De eerste gasten kwamen al, toen ik nog in Wyckel woonde. Een vader
met een dochter. Ze waren helemaal alleen in het pension. ’s Morgens
vroeg toog ik met een ontbijt in de auto naar ´t Brechje. Gelukkig, het
ging helemaal goed.
Toen kwam al snel de zomer.
Belgen, Fransen, Italianen, Chilenen en Duitsers kwamen langs; allemaal
vrolijk en gezellig.
Op een middag komt er een man uit Hoorn aan de deur. Jammer, maar
het pension is vol.
Hij was met zijn dochter en twee vrienden aan het zeilen. Ze konden niet
met z´n vieren in het Valkje slapen. Of ik een andere slaapplaats wist.
Meteen bood ik ze mijn bootje aan, dat bij de Lemsterpoort ligt. Na wat
heen en weer gepraat over wel of niet gemeend, kosteloos gebruik en
arme zwervers onder de brug, nam hij mijn aanbod met veel lof aan en
ging z´n spullen halen. Maar Wiebe v.d.B., allert als hij is, sloeg dit
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allemaal gade vanaf zijn bankje. ´s Avonds terwijl ik met de honden door
de stad loop, roept Wiebe me vanaf een bankje.
“ Ik zagge wat ´n onguurr type bie oen bootie met van dat halflange
hoarr, ik weet nie of oen bootie d´r murrgn nog wel lig!, hie gooin d´rr
een tasse in en een sloapzak.”
Hierop antwoordde ik hem, dat het pension vol zat en dat ik de boot er
nu ook bij verhuurde. “ Zo, zo, now, welterrustn dan marr .”
Later heb ik hem natuurlijk verteld, hoe het gegaan was!
Zo heb ik vorige zomer al van alles beleefd. Het tweede seizoen komt er
aan. Ik heb er alweer veel zin in. Mensen komen en gaan, lopen, fietsen
en varen. Ze vinden Sloten prachtig en de omgeving heerlijk.
Zo was ik eens de was aan het ophangen. Het is inmiddels wel bekend
dat ik naar de lijnen loop met de was in de kruiwagen. Wie niet sterk is,
moet slim zijn. Daar, bij het bolwerk vroegen enkele toeristen mij, waar
die palen met draden ertussen voor dienden.
Op mijn antwoord dat dat gewone waslijnen zijn, waren ze vol ongeloof.
Toen ik vervolgens ook nog de was daar ging ophangen, waren ze met
stomheid geslagen. Dat hadden ze nooit eerder gezien.
Dit zijn wat van mijn pensionbelevenissen. Verder wens ik iedereen een
goede zomer toe.
Tot ziens, groeten van Hillie.

Skûtsjesilen 2009.
Het SKS-skûtsjesilen is van 18 t/m 31 juli 2009.
Het IFKS-skûtsjesilen is van 1 t/m 8 augustus 2009.
In Sloten is de wedstrijddag op Woensdag 5 augustus a.s.
In enkele kranten (o.a. de Leeuwarder Courant) zijn per abuis verkeerde
data gepubliceerd. Bovenstaande data zijn de juiste.
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N.C.V.B - - - - - 60 jaar- - - - - Passage
afd. Sloten-Tjerkgaast
Op 28 april jl. vierde de christelijke maatschappelijke vrouwenorganisatie
Passage afd. Sloten-Tjerkgaast het feit dat hun voorgangsters in 1949
een afdeling oprichten van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond. Dit
60-jarig jubileum werd gevierd in de plaats Wijckel, waar destijds ook de
oprichtingsvergadering plaats vond.
Op 28 april 1949 zal het naar alle waarschijnlijkheid helder weer geweest
zijn, want vroeger werd er alleen bij volle maan bijeenkomsten
gehouden. Helaas was het op 28 april 2009 regenachtig weer, maar in
het theehúske van theeschenkerij De Dobbetún op de Iwert, was het
binnen gezellig en werd een ieder warm onthaald met lekkere thee en
een prachtig eigen gemaakte corsage. Na het welkomstwoord en het
meditatief moment gaf voorzitter, mw. Klaske Haga, het woord aan de
gastvrouw Annie de Jong en haar hulp Rensiena Huisman. Ze vertelden
ons, dat er deze middag een Engelse Aftenoon high-teaparty geserveerd
zou worden en hoe deze gewoonte in Engeland ontstaan was.
Na de uitleg was er natuurlijk nog volop “Warm-onthaal-thee” en werd er
in de theetuin een groepsfoto gemaakt door gelegenheidsfotograaf Ferry
Deinum. Binnen werd er een foto gemaakt van de 6 dames welke meer
dan 50 jaar lid waren en op dit moment ook nog steeds lid zijn! Dit
waren de dames Akkerman, Folkertsma, Haga, Risselada, Roffel en
Wynia.
Na een kop heerlijke soep werd er door de voorzitter herinneringen
opgehaald uit de oude notulenboeken. Een viertal jaren na de 2e Wereld
Oorlog waren er diverse vrouwen in Wijckel, Sloten en Tjerkgaast, die
vonden dat ze iets moesten doen aan hun persoonlijke ontwikkeling op
het gebied van kerk en maatschappij. Samen interessante lezingen
houden met sprekers/spreeksters uit waarschijnlijk de directe omgeving,
want het vervoer was natuurlijk toen heel anders geregeld dan vandaag
de dag.
Mw. Franken was de 1e presidente in Wijckel, want zo werd destijds de
voorzitter genoemd. In 1956 moest men constateren dat het ledenaantal
te groot en de consistorie in Wijckel te klein werd, zodat men besloot om
van één afdeling er twee te maken. Wijckel ging zelfstandig verder en
Sloten en Tjerkgaast trokken voortaan samen op als NCVB afd. SlotenTjerkgaast. Mw. Versteegh was de 1e presidente, daarna kwamen nog
vele presidentes en de huidige voorzitter is mw. Klaske Haga. De locaties
waar de afdeling haar bijeenkomsten hield in de afgelopen jaren waren:
(oude)bovenzaal van restaurant De Zeven Wouden, soc. cult. centrum
De Poarte en in het Lytse tsjerkje. In de
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bovenzaal van De Zeven Wouden was het gebruikelijk dat een ieder haar
eigen thee of koffiekopje meenam.
In 1999 was er een fusie van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond en
de Christelijke Plattelands Vrouwenbond. Voortaan heetten al deze
afdelingen tezamen:
Passage, een christelijke maatschappelijke vrouwenorganisatie.
Na de geschiedenisverhalen kregen we nog heerlijke sandwiches met
Drammerhagen-thee, hartige kaastaart, cocoscake en niet te vergeten
een kopje feestelijke “Hoera thee”. Tenslotte waren er nog enkele
mededelingen en sloot secretaris mw. Jenny Wynia af met een
toepasselijk gedicht.
Van de afd. Wijckel was er een felicitatiekaart binnengekomen.
KLW

FOTO’S GEZOCHT T.B.V. JUBILEUMBOEK
25 JAAR STADSBLAD ‘DE STADSOMROEPER’
Zoals u waarschijnlijk al weet wordt er momenteel hard gewerkt aan een
jubileum boek t.b.v het 25 jarig bestaan van ons stadsblad. Vele
verhalen van prominente Sleattemers zullen de revue passeren en een
beeld scheppen over hoe de jeugd van toen opgroeide in Sloten en
omstreken. Ook zij die hier niet geboren en getogen zijn laten in hun
verhalen blijken dat Sloten hun hart gestolen heeft.
Het boek is uniek voor elke Sleattemer en oud-Sleattemer en beslist de
moeite waard om te lezen, met herkenbare en leuke verhalen die een ‘oh
ja gevoel’ in u los zullen maken en u een kijkje geven in het leven van
toen en nu.
De verhalen worden voorzien van foto’s maar het is niet altijd even
makkelijk om deze te achterhalen. Vandaar deze oproep: zijn er mensen
die nog foto’s hebben van Age en Mien de Jong? Zij woonden aan de
Lindengracht 13. Mocht dit het geval zijn wilt u dan contact opnemen
met, of de foto’s sturen naar Corrie Leffertstra, Kapelstreek 215 8556 XJ
Sloten tel: 0514 531296. Eventueel kunt u de foto’s ook digitaal
verzenden naar: gerben@destadsomroeper.nl

Lees meer over het jubileumboek in het artikel van Germ
Stegenga elders in dit blad.
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MEDAILLES SCHAATSTOCHTEN IN SLOTEN
De Friesche IJsbond is bezig met een jubileumboek en wil daarin o.a.
de medailles afdrukken van de toertochten die in Sloten zijn
gehouden. Men zoekt nog de medailles van:
"De Acht fan Sleat" van 2 maart 1963, 1 maart 1986 en 4 januari
1996.
"De Slotermeertoertocht" van 19 januari 1985, 17 januari 1987 (Twee
Merentocht), 31 januari 1987 en 6 februari 1991.
Graag bezorgen bij: Gerben Stegenga, Heerenwal 65 te Sloten.
U krijgt de medailles z.s.m. terug.

HAR DEI
Moandeis komt er, ien kear yn 'e moanne,
mei in boskje blommen by har oan,
foar in praatsje en in bakje kofje;
ja hy is en bliuwt har eigen soan.
Moandeis stappe hja soms yn syn auto
en dan giet er meast gjin tel ferlern;
harren reisdoel is trochstrings it stedsje
wer 't hja jierren wenne hat as bern.
Moandeis docht er no en dan wat klusjes
by har yn 'e hûs of bûtendoar
en dat hoecht hja him earst net te freegjen,
want hja wit dêr is dy jonge foar.
Moandeis sjocht hja steefêst yn 'e keuken,
har kalinder altyd efkes nei;
en as hja syn namme dêr op tsjinkomt
seit hja glimkjend: "Hjoed is wer myn dei".
Jan Folmer
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