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FAKANSJE FOARBY, IT SIRKUS BEGJINT OPNIJ 
 
De simmerfakânsje is foar de measte minsken wer efter de rêch. In 
protte minsken ha der op út west om efkes ta rêst te kommen, los fan 
alle deistige beslommeringen.  En as je de measte minsken hearre ha se 
allegearre in moaie fakânsje hân, útsein in pear lytse akkefytsjes as  bg. 
in net al te skjin fakânsjehûske, in lek luchtbêd of in wiete tinte. 
Allegearre dinkjes dy’t gau fergetten binne. Ek de lange file en it net 
altyd lekkere iten binne gau út de holle as je de prachtige kykjes werom 
sjogge. 
De maitiid begûn op inkele dagen sa waarm dat je doe al hast tochten 
dat it heechsimmer wie. Begjin july hie de sinne der wat muoite mei en 
hie it reinwetter de oerhân. Dêrnei baarnde de simmer goed los en hiene 
we in flink oantal gleonhite dagen. Dizze simmer kin, as we de krante 
leauwe meie, byskreaun wurde yn it rychje fan topsimmers. Dat hat ek 
alles te krijen mei it ‘broeikaseffekt’ en dêr moatte we ús wol soargen oer 
meitsje. Mar dêr sille we it hjir fierder net oer ha. 

Sleat hie in prachtige simmer, dy’t úteinsette mei de 
jierlikse Sipelsneon. Dêrnei wiene der in tal fan 
festiviteiten organisearre troch de 
ûndernimmerferiening yn gearwurking mei de 
feestkommisje. Hja soargen der foar dat Sleattemers en 
toeristen harren wer bêst fermeitsje koene. Ek de 

‘lichtjesavond’ mei optredens fan Piter Wilkes as ôfsluting fan it seizoen 
wie in grut súkses mei in protte besikers. Ek dy jûn liet it waar him fan 
de bêste kant sjen en bleau it oant yn de lytse oerkes ta drok en 
gesellich yn Sleat. 
En dan is it septimber. De redaksje en har meiwurkers moatte wer oan 
de gong om “De Stadsomroeper” klear te meitsjen. Fergaderje, maile, 
trochlêze, ynelkoar sette, rûnbringe, stickerje en op de post dwaan. 
Genôch te dwaan om alles op ‘e tiid foarinoar te krijen. It hiele sirkus 
komt wer yn beweging. Gelokkich hat eltsenien syn bêst dyn om syn of 
har paadsje skjin te feien. It resultaat leit hjir no foar jo!  
Yn dit nûmer û.o. de ôfrûne simmer, nijs fan Pleatslik Belang. Der binne 
ek wer in pear Sleattemers, dy’t it net litte koene om nei in plakje yn de 
rubryk ‘Sleutelgaatjes’ te sollisitearjen; ien sels twa kear. De rubryk ‘de 
jeugdfoto’ is ‘terug van weggeweest’. Fierder ek noch 
oandacht foar ús jubileumboek, dêr’t hurd oan wurke 
wurdt troch in diel fan de redaksje. 
Mear fertelle we no net, der is genôch te lêzen. 
Reaksjes en ferhalen binne altyd wolkom by de redaksje. 
Wy ha  graach de skouders der wer ûnder set en winskje jo as lêzer in 
protte lêsnocht ta.                                         Hanny Bergsma-Sikkes 
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HJIR EN HJOED    

                            

      
     
 
Berne:   25 july ’09 Mare dochter fan René van Dijk en  

Andrea Bakker, Kapelstreek 217. 
   

24 maart ‘08 yn Colombia,  
Juan Gabriël, soan fan Willem en Tamara Haitjema, 
Menno van Coehoornstraat 21. 

 
? augustus ’09 Bauke Armin Lambertus soan fan 

   Bart E.Coppens en Tessa Krijgsman, It Far 13. 
   

25 augustus ’09 René soan fan 
Otto en Geeske de Vries, Voorstreek 107. 

 
Om utens:  26 maaie ’09 Maarten Theodorus soan fan 
   Bauke Brouwer en Yvonne Groen, Grijpskerk. 
    

 7 augustus ’09 Tristan Jan pake-beppesizzer fan Jan  
en Beth Breimer yn Kanada. 
 

Sa lang troud: 50 jier, 13 maaie ’09, fam. Hero en Hinke 
   de Winter-Kloosterman, Slotmakerssteeg 204; 
   40 jier, 26 septimber ’09 fam. Johannes en Annie  

van der Goot-van der Werff, Dubbelstraat 213. 
 
Nij ynkommen Truus van Dijk, Dubbelstraat 210 
     Kornelia A.Swart, Breedstraat 140. 
   fam. T.Vis, Jachthaven 6. 
 
Ofreizge:   fam. S.Andringa-Mellink nei Aerdenhout. 
   Annemarie Keiman nei De Jouwer. 
   Alisa Stekelenburg nei Aruba. 
 

Hawwe jo ynformaasje dy ’t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, 
jou dy dan efkes troch oan de redaksje. Allinnich op dy wize slagje wy 
deryn om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy ’t Sleat 
oanbelangje. Bern dy ’t om utens berne wurde, sille allinnich yn dizze 
rubryk pleatst wurde as dat efkes troch de âlders trochjûn wurdt of troch 
bygelyks in bertekaartsje te stjoeren.  
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THUIS 
 
 
Wij, Willem en Tamara Haitjema, hebben in 2003 onze adoptieprocedure 
opgestart en afgelopen 27 mei kregen we dan eindelijk het lang 
verwachte telefoontje. 
 

        We hebben een zoon! 
 

 
 
 
 
Juan (uitspraak Goean) 
Gabriel.  
 
Hij is op 24 maart 2008 
geboren in Pereira. 
 
 
 
 
 

 
Op 20 juni zijn wij voor 5 weken vertrokken naar Colombia. 
Dinsdag 23 juni kregen wij Juan voor het eerst in onze armen. 
Wat er dan door je heengaat is niet te beschrijven. 
We hebben in de weken dat we in Colombia zaten veel van het land 
gezien en ook konden we rustig aan elkaar wennen. 
We zijn 25 juli thuis gekomen en wat een warm welkom kregen we. 
We hebben vele kaarten en attenties gekregen. 
 
Het gaat ontzettend goed met Juan. 
Hij is al aardig gewend in ons koude kikkerland en Juan weet ook al goed 
wie heit en mem zijn. 
We zullen jullie vast nog wel tegenkomen in Sloten. 
 
We willen deze weg ook iedereen bedanken voor alle steun tijdens al het 
wachten en voor alle kaarten en attenties  die we hebben gekregen voor 
en na onze reis naar Juan. 
 
Groeten Willem,Tamara en Juan Haitjema. 
 



“De Stadsomroeper” Sloten, septimber 2009“De Stadsomroeper” Sloten, septimber 2009“De Stadsomroeper” Sloten, septimber 2009“De Stadsomroeper” Sloten, septimber 2009                                                                                            5555    

 
JUBILEUMBOEK ‘DE  STADSOMROEPER’ 

NOG  TE  BESTELLEN  TOT 15 OKTOBER  A.S. 
 
Sloten is vermaard om haar prachtige monumenten. Hoe vaak zijn de 
stadspoorten, molen, de Grutte Tsjerke en de fraaie gevels in het stedeke 
niet op de gevoelige plaat vastgelegd?  
Toch zijn het niet de uit hout en steen gefabriceerde elementen die 
Sloten kleur geven aan haar bestaan. Het zijn toch vooral de mensen die 
er leven of geleefd hebben, die aan al dat fraais wat het stadje op 
monumentaal gebied te bieden heeft, een extra dimensie geven. 
Stadsblad ‘De Stadsomroeper’ beschreef ze uitvoering tijdens haar 25-
jarig bestaan. 
In het jubileumboek staat een groot aantal Sleattemers en oud-inwoners 
van de kleinste der Friese elf steden beschreven. 
Zij geven in hun verhalen ook een duidelijk beeld van wat Sloten bezielde 
in de laatste 60 à 70 jaar. Verschillende Sleattemer terreinen komen aan 
de orde zoals: het onderwijs, de politiek, de middenstand, de 
sportbeleving, de recreatie, het kerkelijke leven, de visserij, het muzikale 
leven, etc. 
Ook worden de streken en anekdotes van de Sleattemers breedvoerig 
uitgemeten.  
Aan de hand van alle verhalen wordt ook duidelijk wat er allemaal uit 
Sloten is verdwenen en hoe het is veranderd in al die jaren. 
Eén ding hebben de geportretteerde Slotenaren gemeen: hun diepe, 
ontroerende liefde voor het stadje Sloten. 
Een stuk Sleattemer historie vliegt aan ieders oog voorbij bij het lezen 
van dit boek. 
Sleattemer monumenten van vlees en bloed beschreven in een uniek 
boekwerk. Dat moet toch bij u op de boekenplank terug te vinden zijn? 
 Het boek is opgesierd met 200 foto’s en is ca. 240 bladzijden dik.  

 
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. 
 
Het jubileumboek kost 25,00 euro per exemplaar.  
De verzendkosten bedragen 3,50 euro per boek.  

Inwoners van Tjerkgaast, Wijckel, Sondel, Balk en Sloten hoeven GEEN 
verzendkosten te betalen. 
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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) Vul de eenmalige machtiging (af te halen bij Corrie Leffertstra)  in 
of ga naar www.destadsomroeper.nl en download daar dit formulier t.b.v. 
het jubileumboek. 
In dit formulier leest u precies wat u moet doen. 
 
3) Stuur een briefje of e-mail naar onderstaande personen waarin u 
verklaart dat u het boek op 21 november as. tijdens  de presentatie van 
het jubileumboek in ‘De Mallemok’ in Sloten of bij één van de 
redactieleden vanaf die datum (in dat geval betaalt u niet eerder dan u 
het boek in ontvangst neemt) thuis komt afhalen: 

 
Gerben Stegenga, Heerenwal 65, 8556 XW Sloten 
e-mail:  gerben@destadsomroeper.nl     
of 

 Corrie Leffertstra, Kapelstreek 215, 8556 XJ Sloten 
e-mail:  corrie@destadsomroeper.nl 
 

 

 
 
 

Laat het duidelijk zijn, dat de redactie zoveel boeken laat 
drukken als er tot 15 oktober as. besteld zijn.  
De totale oplage bedraagt 400 stuks. 
Wees er dus op tijd bij! 
Er zullen GEEN extra jubileumboeken worden gedrukt, om de 
doodeenvoudige reden dat er geen geld voor handen is om dit 
te kunnen bekostigen. 
 
Om teleurstellingen te voorkomen:  
 
BESTEL VOOR 15 OKTOBER AS. HET JUBILEUMBOEK. 
 
Alvast een ideetje voor Sinterklaas? 
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POLITIEBUREAU BALK GESLOTEN. 
 
Het in 1972 geopende politiebureau Balk aan de Erasmusstraat is per 1 
juli 2009 dichtgegaan. Politie Fryslân heeft dit besloten na overleg met de 
burgemeester van Gaasterlan-Sleat. Het bureau was voor het publiek 
geopend op werkdagen van 9 tot 12 uur.  Een reden hiervoor is dat de 
aanloop te gering is. Daarnaast zijn de voorzieningen in het bureautje 
dusdanig dat er geen sprake meer is van een representatieve situatie. 
Het bureau voldoet niet meer aan de veiligheidseisen die voor een 
politiebureau gelden. Sinds 1 maart 2009 is de politie niet meer 
verantwoordelijk voor de gevonden en verloren voorwerpen, waaronder 
ook fietsen. Dit is thans een taak voor de gemeente. Mede hierdoor is er 
minder aanloop. Voor het doen van een aangifte kan men terecht op het 
politiebureau Koudum, Tjalke van de Walstraat 32. Dat bureau is op 
werkdagen geopend van 9 tot 17 uur. In principe is het mogelijk op elk 
bureau in Fryslân aangifte te doen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid 
om voor eenvoudige zaken via Internet aangifte te doen. (www.politie.nl) 
Bent u niet in de gelegenheid om naar het politiebureau te komen, dan 
kunt u eventueel een afspraak maken via 0900-8844 zodat de politie bij 
u thuis komt. De buurtagent houdt iedere maandag van 9 tot 10 uur 
wijkspreekuur in het gemeentehuis te Balk. Dit is voor een rechtstreeks 
contact burger – politie, voor structurele problemen, vragen, adviezen 
etc. In principe worden hier geen aangiftes opgenomen daar het 
gemeentehuis niet is aangesloten op het politie computernet. 
 
Tjeerd.hofstra@friesland.politie.nl 
Buurtagent Gaasterlan-Sleat. 
 

 
VOLLEYBALVERENIGING SLEAT ZOEKT NIEUWE LEDEN! 
In de vorige Stadsomroeper schreven we dat Volleybalvereniging Sleat al 

bijna 30 jaar bestaat. 
Als er geen nieuwe leden bij komen, zou dit wel eens het  

laatste seizoen kunnen zijn voor ons. 
Dat zou wel heel jammer zijn, want volleybal is zo leuk. 

Kom bij ons VOLLEYBALLEN! 
 De eerste trainingsavond is dinsdag 1 september van  

19.30 tot 20.45 uur. 
Zegt het voort, zegt het voort ! 

Kom gerust een kijkje nemen in sporthal De Foarmeling! 
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COLLLEGES VAN GAASTERLAN-SLEAT, 
LEMSTERLAND EN SKARSTERLAN ZETTEN EEN 
VOLGENDE STAP IN DE VORMING VAN DE 

NIEUWE GEMEENTE IN SLOTEN. 
 

 

Op 2 juni vergaderde de drie colleges van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland 
en Skarsterlân  in Sloten. Naar horen zeggen ging het over alle 
voorbereidingen die getroffen moeten worden in de op te heffen 
gemeenten en de aanloop tot het nieuw inrichten van een nieuwe 
gemeenten. 

 In de Raadszaal van 
ons stadhuis 
nuttigden zij  eerst 
een hapje en een 
drankje waarna zij 
daarna aan de slag 
gingen met allerlei 
activiteiten, die 
ondernomen moeten 
worden om te zorgen 
dat de nieuwe 
gemeente van start 
kan gaan zoals: welke 
taken vallen onder de 
nieuwe gemeente, 
het harmoniseren van 
ozb tarieven, het 

ontwerpen van een nieuwe ambtelijke organisatie, harmoniseren van 
subsidies aan sport- en andere verenigingen. Maar ook heel belangrijk 
voor ons:  welke ruimtelijke visie gaan wij met elkaar ontwikkelen voor 
de nieuwe gemeente?  De stadsomroeper mocht bij dit historisch 
moment aanwezig zijn om een foto te nemen. 
 

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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ALTIJD AL GEWILD. 
 
Toen wij in december 2007 in Sloten kwamen te wonen, bleef ik 
aanvankelijk braaf mijn rondjes hardlopen. Maar aangezien ik wel iets 
verder wou dan het voetbalveld en het bolwerk om, en ook het kleinste 
rondje dan al gauw zo´n vier kilometer over asfalt is (wat dan weer te 
ver is), en het wel overal prachtig is maar er toch niet veel variatie is in 
mogelijke routes, was er altijd wel een excuus om maar thuis te blijven.  
 

Misschien kon ik beter gaan tennissen. Ik 
had dat immers als kind ook wel gewild, 
maar toen was daar geen geld voor. Zou 
het op mijn 51e nog te leren zijn?  
Het viel in ieder geval niet mee. 
Tennisleraar Rob legt uit: eerst naar 
achteren zwaaien, niet te hoog zwaaien, 
goed doorzwaaien, je pols stijf houden, 
anticiperen, met het goede been uitkomen 
– alsof je tijd hebt om dat allemaal te 
bedenken. Proberen de bal 10 slagen in het 
spel te houden? Met mij als partner was 
dat onhaalbaar. Het wedstrijdje aan het 
eind van de les? Altijd alles verloren. Het 
was gezellig, het was lekker om buiten 

bezig te zijn en ik werd er flink moe van, maar leuk … nee.  
Toch dit seizoen een tweede poging gewaagd. En opeens gebeurde het: 
het ging beter. Het blijkt leuk om een punt te scoren, en zelfs om af en 
toe een wedstrijdje te spelen. Weliswaar ben ik dan na één set bekaf 
zodat het daarbij blijft. Ook verlies ik nog steeds, maar niet met 6-0, 
want ik heb dan toch wat puntjes kunnen maken, en als dan mijn 
tegenstander nog zo aardig is om wat foutjes te maken, heb ik zomaar 1 
of 2 games op mijn naam staan!  
 
Kortom: heb je ook wel eens overwogen alsnog te gaan tennissen? Het is 
even doorbijten, maar het kan!  
 
Margriet Agricola (lid en les sinds voorjaar 2008) 
 
 

Met dank aan de gevers en de collectanten: 
De collecte van de Maag Lever Darm Stichting heeft in 

Sloten € 460.77 opgebracht.   
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DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD…….. 
 
Ek yn dizze edysje is it in tal Sleattemmers wer slagge yn de rubryk ‘de 
sleutelgaatjes’ te lâne te kommen. Ien fan harren sels dûbel. It wie wer 
te aardich om jo as lêzer der gjin dielgenoat fan  te meitsjen. Gniis mei 
en ferjit net dat as der wat yn jo omkriten bart wat eins net yn dizze 
rubryk  ûntbrekke mei, troch te jaan oan de redaksje. Want de siswize  
‘geen mooier vermaak dan leedvermaak’ giet noch hieltyd  op foar 
elkenien, oant it fansels om jinsels giet..  Wat opfalt dizze kear is, dat alle 
fiten te krijen ha mei bisten. 
 
 
DE MESSEN OP SKERP 
Sa as de measte minsken wol witte hat ús pleatslike bankier Tjibbe 
Hoekstra in stikje tún op Wikel by de firma Roffel.  Hy docht der ek wol 
ris in hântaast foar de firma as sy it tige drok ha. Sa ek dizze kear.  
 
Piter hie oan Tjibbe frege oft hy efkes gersmeane woe op de ‘zitmaaier’. 
Dat woe Tjibbe wol, omt er it omkarkjen op dat ding in tige aardich 
tiidferdriuw fynt. Sa sein, sa dyn.  
Dochs gie it dizze kear wer net moai strak. De masine smoarde suver yn 
it gers. Piter hie de lêste kearen ek al prottele dat it gers der sa 
‘ôffretten’ útseach. It hobbele wat nuver troch, oant in goeie kunde stie 
te sjen nei de ‘meankeunsten’ fan Tjibbe. Dizze man seach fuort dat er 
wat oan mankearre en frege Tjibbe fan de masine ôf te kommen. Tjibbe 
wie ferheard, mar wist ek dat dizze man doel hie oer it wurkjen fan 
masines en motoren. Sadwaande stapte hy dochs mar ôf. 
De man seach ûnder de meanmasine en sei: “Krekt wat ik tocht, de 
messen sitte ferkeard om. Ik wol wol leauwe dat it gers hjir de lêste 
jierren wol in stikken trape fuotbalfjild liket. En oan de messen te sjen, 
sit dit ek net sa sûnt juster”. 
Wylst de messen goed yn de masine setten waarden, groeide Tjibbe syn 
argewaasje. ‘Wat hie Piter no noch te protteljen oer it gers wylst er sels 
de messen ferkeard om yn de masine setten hie? Hy docht by einbeslút it 
ûnderhâld fan de masine’, sa tocht Tjibbe kiezzich. 
Doe’t er by  Piter ferhaal helle, sei dizze: “Ik hie de ezels fan Jan 
Oenema, dyt hjir efter om rinne, al de skuld jûn dat it gers der sa 
ôffretten útseach. Mar do bist noch folle minder as dy bisten datst’ sa 
lang omfljochst op ark wat net doocht.” Oer wa’t de messen der ûnder 
setten hie, sei Piter  neat. Oft Tjibbe dêrnei noch meand hat, fertelt it 
ferhaal net. En wa ’t no echt de ezel is, litte wy mar yn it midden. 
Mar dat de messen op skerp steane, is wol dúdlik. 
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PAPEGAAITJE LEEF JE NOG? 
 
 
Ja, dat tocht Christiaan Pander ek?  

 
It wie op in moaie sneintejûn.  
Gerrit en Janny Haringsma sieten nei in dei 
farren noch efkes noflik oan it wetter te 
genietsjen fan in prachtige dei, doe’t buorman 
Christiaan Pander der op ‘e fyts oanfleanen 
kaam. “Ik seach krekt in pappegaai fleanen en 
moast fuort oan dy fan Wieban tinke. It sil 
dochs sines net wêze wol?”, frege Christiaan. 
Op it antwurd fan Gerrit en Janny dat Sterre 
gewoan thús yn ‘e koai siet, sette Christiaan 

dochs wat fernuvere wer ôf. Hy wie der net hielendal gerêst op. It wuolle 
de Haringsma’s ek wat frjemd yn de mage om. Uteinlik giene se mar nei 
hûs ta om te sjen oft Sterre noch yn de koai siet. En lêzers, jimme riede 
it al, dat wie net sa. Christiaan hie it wol goed sjoen.  
‘Wat no?…. Wieban is net thús, we moatte sels mar sykje’, sa tochten 
Gerrit en Janny. Ek dochter Hanneke waard ynskeakele en Wieban waard 
ynljochte. Dy kaam fansels dea ûngerêst thús en begûn ek fuortendaliks 
te sykjen. Oeral op en yn de buert fregen en seagen se nei Sterre om. Se 
besochten it bist te roppen, yn de hoop dat er miskien wol antwurdzje 
soe, want Sterre kin goed prate. 
Mar nee hear. Sterre liet him net hearre en wie net te finen. 
Hanneke, net wurch te krijen, socht troch en frege ek oan omke Peter en 
muoike Tjitske Punter, dy’t mei it moaie waar ek noch oan it wetter 
sieten, oft se Sterre, de pappegaai, sjoen hiene.  „ Ja“, seine se beide. 
„Fannemiddei hearden wy in ploechje toeristen yn in boatsje fan 
sylskoalle ‘de Kikkert’ praten oer in pappegaai,  dy’t ûnder de brêge hong 
en net mear omheech doarst. Wy ha noch al efkes oan jimme tocht, mar 
giene der fanút dat Sterre feilich thús yn de koai sitte soe. Se ha de 
pappegaai, dy’t noch al wat biet, meinommen en soene de ‘biste-
ambulânse’  skilje.  
Om in lang ferhaal koart te meitsen, de biste-ambulânse waard skille en 
Wieban koe Sterre sa goed beskriuwe, dat der fuort oannaam waard,  dat 
it hjir om in eigen pappegaai gie. Undertusken wie de pappegaai wol 
fuortbrocht nei de opfang yn Drachten. Lokkich moasten de 
ambulânseminsken nochris nei de Lemmer ta. Sa koe Wieban letter op de 
jûn mei syn famylje, de pappegaai ophelje út De Lemmer wei. De oare 
deis hat Wieban fuort in nije koai kocht. Mar, sa hearde de redaksje, 
Sterre kin mei de kaai de nije koai ek wer sels iepen krije.  
As Wieban syn pappegaai hâlde wol, kin er miskien dochs better de kaai 
út de koai helje.  
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DE KIKKERT IS PLEITE, HEITE!!!!!!! 

 
In het afgelopen voorjaar werden Tjibbe en Pim 
Hoekstra verblijd met de komst van een wel heel 
bijzondere gast. In de vijver in de achtertuin had 
namelijk een poelkikker zijn intrek genomen. Dit 
diertje, in wetenschappelijke kringen beter bekend als 

de ‘rasa lessonae’, had het best naar de zin bij de Hoekstra’s. Het 
vijverwater was schoon, de voorraadkasten overvol en natuurlijke 
vijanden zoals reigers waren in geen velden of wegen te bekennen. Een 
idyllisch plekje voor een poelkikker. Het enige dat ontbrak was vrouwelijk 
schoon. Maar daar hebben kikkers het kwaken voor uitgevonden. 
Vrouwtjeskikkers vallen namelijk als een blok voor mannetjeskikkers die 
luid en duidelijk kwaken. Vooral luid. En deze kikker was op kwaakgebied 
een vakmannetje. Hij kwaakte dat het lieve lust was, op alle momenten 
van de dag en de nacht, met veranderingen in toonhoogte en timbre. Hij 
kwaakte zich zogezegd scheel maar veel zoden zette het al met al niet 
aan de dijk. Hij bleef alleen. 
Tjibbe, s`avonds op de patio genietend van het sonore, natuurlijke 
gekwaak en een goed glas wijn, moest met lede ogen aanzien hoe zijn 
nieuw verworven vriend van gezelschap verstoken bleef. “Wat hieraan te 
doen?”, zo vroeg hij zich meermaals af. Je kan moeilijk naar een 
huisdierwinkel gaan en bestel een beschermd dier als de poelkikker. En 
een bankier die met een vlindernetje langs de slootkant huppelt om een 
poelkikker te vangen is ook zoiets. Na consultatie van vrouw Pim werd 
besloten de vijver grondig schoon te maken, het water te verversen, de 
waterlelies te snoeien en zodoende de vijver aantrekkelijker te maken 
voor een eventueel aanstaande mevrouw kikker. Zo gezegd, zo gedaan. 
De volgende morgen toog Tjibbe met snoeischaar en schepnet naar de 
vijver. Vriend kikker zag hem aankomen en 
dook schielijk naar duistere diepten om aldaar 
te wachten op wat komen ging. Heel voorzichtig 
werden overtollige planten, bladeren, kroos e.d. 
met het netje weggeschept, grote lelies 
ingekort en schoon water toegevoegd. Die 
avond zat Tjibbe voldaan op de patio om maar 
weer eens naar het privé concert van vriend 
kikker te luisteren. Hij werd getroffen door een 
oorverdovende stilte. Ook de dagen erna liet vriend kikker niks, maar 
dan ook helemaal niks van zich horen. Geen kwaakje laat staan een 
echte KOEWAAKKK!! 
In huize Hoekstra was het droefenis troef. Vlaggen halfstok, gordijnen 
dicht, buisjes aspirine, u kent het wel. Alle goede bedoelingen ten spijt, 
de grondige schoonmaakbeurt was de vrijgezelle kwaker in het  
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verkeerde keelsgat geschoten. Vriend kikker was op hoge poten en met 
dito sprongen het vrije veld ingetrokken, de kikker is pleite, heite 
Een dag of vier nadien, een mens moet toch verder nietwaar, gooide 
Tjibbe de aardappelschillen in de groene container. Bij het openen van 
het deksel klonk een armetierig koewaakje. Bovenop een bult half 
vergane waterlelies, kroos en andere vijverplantjes zat vriend kikker. Half 
uitgedroogd keek hij Tjibbe uiterst misprijzend aan. Tjibbe, gevoed door 
een overweldigend schuldgevoel, bracht vriend kikker met gezwinde 
spoed terug naar de vijver. Mond op mond beademing werd overwogen 
maar bleek gelukkig niet nodig. Enkele dagen daarna was Tjibbe’s  
schuldgevoel als sneeuw voor de zon verdwenen toen bleek dat een 
volledig herstelde vriend kikker samen met zijn nieuwe partner een 
tweestemmig lied ten gehore bracht. Eind goed, al goed. 
 
 
LICHTJESAVOND SLOTEN 2009 WARME AFLOOP. 
  
Na een geslaagde lichtjesavond in Sloten komt de volgende dag het 
onvermijdelijke opruimen. Zo ook werk aan de winkel voor onze altijd 
actieve plaatsgenoot Jan Oenema. 
Zaterdagmorgen waren hij en 
enkele maten al vroeg op pad met 
een busje met aanhanger om de 
stad weer proper tevoorschijn te 
toveren. Het opruimen van de 
restanten van de onvermijdelijke 
vuurkorf, die de avond ervoor 
zoveel gezelligheid bood, hoort 
hierbij. Tot zover, niks nieuws 
onder de zon, zult u zeggen. 
Nee, inderdaad. Maar toen alles 
opgeladen was en Jan met de bus 
en de aanhanger weg reed, kwam hij over “de Hoek” in het centrum. 
Daar probeerde Klasien van Stadswaagh  Laanstra zwaaiend en roepend 
de aandacht van Jan te trekken. Kijk, dacht Jan, ik ben toch wel erg 
populair. Maar het bleek anders te zijn! 
Klasien dacht dat ze rooksignalen zag, die uit de aanhanger van onze  
 
timmerman opstegen. Geen rooksignalen echter, maar iets anders. De 
restanten van de vuurkorfen waren weer een eigen leven gaan leiden en 
waren bezig de aanhanger van Jan te verkleinen. 
Onze brandweerman, koelbloedig als altijd, bekeek de zaak rustig. Maar 
daar wachtte Klasien niet op. Altijd schoonmakend, had zij ook deze keer 
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een emmer met sop bij zich, die zij met uiterste precisie over de 
smeulende massa uitgoot.   “Brand meester !”,  was de conclusie. 
Zo liep alles met een “Sisser” af. 
Op de foto (gemaakt door Auke Bergsma) Jan Oenema met de restanten 
van de lichtjesavond.                                       

 P.A. 
 
 

   Vissteiger, of toch……? 
 
’s Ochtends vroeg op de Spanjaardsdijk te Sloten. 
De gordijnen gaan open bij Anke en Tine Pander. Anke kijkt door het 
raam en kan niet geloven wat hij daar ziet. Werklui zijn buiten met een 
soort van hekwerk bezig, dat Anke nog niet helemaal thuis kan brengen. 
Dan dringt het opeens tot hem door…… “Ze bouwen een vissteiger voor 
de deur, speciaal voor mij!” Anke gaat snel naar buiten en trommelt zijn 
buurmannen Tie de Jong en Jan Leegstra op. Ze pakken de hengels en 
het visnet en…..         

    …………………….vissen maar! 
 

Op de foto boven staat het drietal zowaar 
grote palingen, gerookt en wel, omhoog te 
hengelen. Op de foto links ziet u een 
likkebaardende Foeke de Boer met een 
gerookte paling voor zijn neus. Of Foeke deze 
lekkernij ook daadwerkelijk naar binnen 
gewerkt heeft, is bij de redactie niet bekend. 
Foto ’s en tekst Pieter Albada. 
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HENK BROUWER EN KEES DE GROOT OVER 25 
JAAR GELEDEN TIJDENS DE HERINDELING 

De herindeling in 1984 ging gepaard met veel emotie. Voorstanders 

waren er nauwelijks. Tegenstanders des te meer. Zij  wezen op de 

geschiedenis, de afnemende betrokkenheid van Slotenaren  bij hun 

gemeente en het feit dat alles van bovenaf werd beslist. Toch waren er 

ook wel degelijk voorstanders. Zij zagen na de samenvoeging nieuwe 

mogelijkheden:  meer afstand, meer ruimte voor besluitvorming én een 

sterkere positie bij woningtoewijzing en nieuwbouw.  Destijds waren ze in 

de samenvoeging kwestie elkaars politieke tegenstanders:  Henk Brouwer 

en Kees de Groot.  Het CDA verloor destijds een zetel door haar 

standpunt over de gemeentelijke herindeling. Maar ze maakte ook plaats 

voor vernieuwing in de Sleattemer politiek van destijds. FNP en 

Gemeentebelangen voor de eerste keer zonder CDA op het 

bestuurderspluche.  Achterom kijkend met de vraag: wie heeft er nu 

gelijk gehad?  Terugkijkend wordt duidelijk dat beide heren wel degelijk 

oog hadden voor de vele nuances en grijstinten, die een herindeling 

wenselijk maakte. 

“Eén familie tegen en je was een zetel kwijt. Een kunstenaar 

moest je haast zijn om zaken voor elkaar te krijgen” 

Henk Brouwer had zich terdege voorbereid en alle feiten nog eens op een 

rijtje gezet, nu hij met wat meer afstand terugkijkt naar de herindeling 

van toen. Hij moest zijn zetel als wethouder in die laatste periode afstaan 

aan “een jonge hond van Gemeentebelangen”. Wij nemen de 

gebeurtenissen, die hebben geleid tot het zetelverlies van het CDA nog 

eens door. Brouwer “It wie miskien wol in ôfrekken mei it CDA. It beslút 

ta weryndieling wie ek al yn 1977 nommen troch de regering en de beide 

Keamers”. Daarna volgde nog een verkiezingsronde waar hij zijn functie 

als wethouder moest inleveren.  Hij kwam later in de nieuwe gemeente 

weer terug als wethouder. 

Het was moedig om voor een herindeling te zijn, vooral omdat er 

veel emotie bij kwam kijken? 
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Brouwer: “Ja, de algemiene sfear wie fansels tsjin. Mar sa ’n lytse 

mienskip hie fansels gjin besteansrjocht. We wurken al in hiel soad gear  

mei oare gemeenten, bg. by gemeentewurken en de sosjale tsjinst yn 

Balk. Letter ha we finansjele saken ûnderbrocht by in oare gemeente. It 

wie sjarmant, in lytse mienskip. Der wiene koarte linen en ek op de dyk 

waard men oanspruten op bepaalde stânpunten of op besluten, dy’t 

nommen waarden. It beneamen fan bepaalde persoanen yn bepaalde 

funksjes wie in dreech kerwei. In elk bemuoide him der mei. De hiele 

mienskip wie tige belutsen”. 

Weer overgaand weer op het Nederlands “Wij keken kritisch naar goede 

kwaliteit van medewerkers en dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Ik 

moet echter wel eerlijk bekennen dat wij als zelfstandige gemeente ook 

veel zelf tot stand hebben gebracht zoals bijvoorbeeld de samenvoeging 

van het openbaar en christelijk onderwijs; Sloten is in die tijd beschermd 

Stadsgezicht geworden en wij hebben een deugdelijk Saneringsplan tot 

stand gebracht.” Destijds lagen er al plannen om de fabriek te 

verplaatsen, maar ja dat ging zoveel kosten, dat je beter de stad Sloten 

kon verplaatsen dan de fabriek. Met Ginjaar is destijds uitgerekend dat 

het wel 85 miljoen ging kosten” 

Heeft het voordelen gebracht? 

Brouwer: “Zeer zeker, er was minder dagelijkse betrokkenheid en meer 

afstand. Dit maakte het besturen voor mij als bestuurder  en voor de 

ambtenaren veel gemakkelijker. De besluitvorming verliep wel eens 

rommelig (1. Red. Dit heb ik later ook kunnen lezen in de Balkster 

Courant. Zie ook kader)  Er was in de nieuwe gemeente ook veel oog 

voor Sloten. Natuurlijk hebben Sleattemers daar ook hard voor gewerkt. 

Iedereen was wel lid van een politieke partij en in alle partijen was Sloten 

goed vertegenwoordigd. Wy hawwe yn de ôfrûne 25 jier in soad ta stân 

brocht foar Sleat, sa as it van der Walfonds foar Sleat, de fyzje Sloten 

Ideale Stad, de renovaasje fan it Stêdhûs ta Muséum; de planologyske 

plannen om It Far en de IIsbaan hinne, it Swimmersplakje en it 

tunneltsje.  Lokkich wie der yn Balk gjin iepenbiere ynskriuwing, sadat 

Schotanus alles noch herstrate mocht. De opskaling hat in soad positieve 

effekten hân. Wy koene meilifte mei it wenplan Gaasterlân - Sleat en op 
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dy manier 70 oant 75 wenningen réaliseare. Dat wie as selsstannige 

mienskip  net slagge”.  

Kees de Groot dacht daar heel anders over. Hij verzette zich fel tegen 

de samenvoeging met Balk. “It hie ek te meitsjen mei Balk”. Hij 

voeldezich niet zo Balk minded. Hij refereert daarbij aan de woorden van 

wijlen Tjipke de Jong. “Sleat moat der om tinke, straks hat Balk alles wat 

wy hjir hawwe moatte.” Daarbij ging het vooral om het realiseren van 

recreatieve voorzieningen. 

Wat waren dan voor jou de belangrijkste bezwaren? 

De Groot: “It waard net droegen troch de minsken fan Sleat. We koenen 

ús goed rêde, we hiene jild genôch, mar it wie net sa goed organisearre. 

We ferwûnderen ús wol ris, dat der ynienen wer jild wie. Mar ik wie ek 

tsjin fanút it histoarysk besef dat Sleat altyd in eigen mienskip west hie. 

It soe spitich wêze as alles ferdwine soe as we by Balk kamen. Der giene 

ek stimmen op om nei Skarsterlân te sjen. De foarkar fan de eigen 

mienskip wie net ûndersocht. It lytse kernen belied seach men goed as 

men troch de kernen van Skarsterlân ried. Dan foel it op, dat it der 

allegear sa goed hinne lei. It iennige dêr ’t ik teloarsteld oer bin is, hoe’t 

it behear fan de jachthaven regele is. Ik wie der in sterk foarstanner fan 

dat de revenuen – krekt as by it van der Walfonds – ten goede kamen 

oan de mienskip en oan de ferienings. De diskuzje wie tige emosjoneel 

en is yn myn eagen net goed gien”.  

Voerde de emotie niet teveel de boven toon? Zijn de bezwaren 

ook uitgekomen? 

De Groot nu nadenkend en overpeizend: “ Tsja, we binne der net op 

efterút gien. Ik fielde my yn de nije rie ek wol thús. En ach ja, Pitlo dy 

fielde foar de mienskip. It wie in hiel oare boargemaster as Faber. Dat 

koest ek net fergelykje. It gie ek folle strikter om en ta. It fergaderjen 

gie ek better en oarderliker. Dat hawwe we te tankjen oan Pitlo. It wie in 

gestruktureard man. Hy wie dúdlik. Tsja, miskien in bytsje bot. Mar wol 

in goede boargemaster. De ambtners stiene ek foar ús iepen. Maar ja 

Balk en Sleat…. dy kultueren wiene ferskillend. Soks bliuwt in skoft sa. 

Balksters binne oars”. 

Hoe kijken de heren nu naar de nieuwe herindeling? 
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Brouwer: “It giet mei minder emoasje en de diskuzje is folle saakliker. 

 Ik bin bliid mei de oergong nei Skarstelân. It proces is ek fan ûnder op 

kommen. Wy hawwe yn Sleat de beperkte bestjoerskrêft oan de oarder 

steld. Ik tink dat it wichtich is dat de foarsjennings goed bliuwe en ik tink 

dat dat goed gean sil mei in plattelânsmienskip as Skarstelân”.   

De Groot:  “Ik bin sa bliid dat wat we 25 jier werom al tochten, no wêze 

sil. Ik hoopje fan herte dat Sleat de oandacht krijt, dy ’t se fertsjinnet. It 

jout my in goed gefoel dat no gebeure sil, wat we doe al betocht hiene. It 

giet om wat Sleat is en dat dit behâlden bliuwt. Mar we moatte foarút 

sjen en ik bin benijd wat de takomst ús bringe sil”.   

                                                                                                HdH                                                      

(1) Zie Kader Keurig bijgehouden en verzameld door S. Leffertstra 
Op donderdag 8 september kon ik in de Balkster Courant lezen: 
 
Het napraatje is een belangrijke zaak voor de vroede vaderen van Sloten bleek tijdens 
deze vergadering. Tijdens het napraatje op 11 juli 1983 was op aandringen van de 
raadsleden een advertentie opgesteld  
waarin men opriep tot het solliciteren naar een tijdelijke baan voor drie maanden voor 
een gemeentewerker. Dit i.v.m. de vakantieperiode. Dan is er veel meer werk en er 
was een potje voor. Zo gezegd, zo gedaan. 
Van napraatjes worden geen notulen gemaakt. Ook wordt daarvan niets op de band 
gezet. Wat er precies besloten is zal daarom wel nooit duidelijk worden. Volgens het 
CDA een langdurige werkloze met als voorkeur een kostwinner, volgens de rest van de 
raad en het college een kans geven aan een jeugdige werkloze. 

 
FRYSKE LES: 

                
 De redaksje fan De Stadsomroeper hat betocht om dit 
winterskoft in koarte kursus Fryske stavering oan te bieden 

oan wa ’t leare wol Frysk te skriuwen. 
It doel is om de minsken yn 10 lesjûnen in stikje     
 fan de Fryske stavering te learen.  
  Atsje Boersma is ree om de lessen te jaan. 
 
De lessen sille jûn wurde yn de lytse tsjerke.  
 Acht kear op in tiisdei-te-jûn en twa kear op in 
tongersdei-te-jûn fan 19.30 oere oant 21.45 oere.   
13 en 29 oktober; 10 en 24 novimber; 14 en 
26jannewaris; 9 en 23 febrewaris; 9 en 23 maart. 
 
  !!!! By elke les heart in stikje húswurk!!!! 
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DE JEUGDFOTO 
 
 
Wat wit dit machtige keardeltsje noch fan de neipraatsjes? 
 
 

 
As Sleattemer yn ieren en 
sinen, komt er faak fier 
fan de pôle. 
 
 
 
 
 
Yn de Stadsomroeper fan 
desimber sille jo in:   Yn 
petear mei…….  
oer dit alderaardichste 
fintsje fine. 
 
 
 
Witto jo wa ’t it is? 
Jo meie de namme stjoere 
nei de redaksje en wa wit 
winne jo de priis. 
 
 
 

 
 

ACTIVITEITEN FEESTCOMMISSIE ZOMER 2009 
 
 
Op het moment van dit schrijven is het hoog (na)zomer en genieten we 
met z’n allen nog volop van het mooie weer van de afgelopen maanden. 
Maar ja vakantie vieren kunnen we niet eeuwig. Een nadeel is dat jemaar 
moeilijk op gang komt op school en werk met dit prachtige weer. Maar 
goed, dit weer kwam ons als Feest Commissie goed uit voor het 
organiseren van onze activiteiten.  
Het begon voor ons op donderdag 30 april, Koninginnedag. Het was een 
stralende dag. We hadden bedacht om een survival (beetje lichter dan de 
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Foto Wytse Muller 

vorige versie - Bevrijdingssurvival van 2007) te houden rondom de 
gracht. Het moest in het thema van de viering van 100 jaar 
Elfstedentocht passen, waarbij in april de stad Sloten centraal stond. Dus 
de “Hel van 2009” was al gauw verzonnen; in bjusterbaarlik barren.  
In totaal hebben er 6 ploegen meegedaan aan deze barre tocht. Uit elke 
buurt hebben we een captain gestrikt, die in zijn of haar eigen buurt een 
ploeg bij elkaar moest zoeken. De ploeg moest bestaan uit 15 – 20 
personen van jong tot oud. De ploegen moesten zelf een naam 
verzinnen. Natuurlijk wel in stijl van het thema. Ook de kleding moest 
aangepast worden aan het thema. Wijckel en Tjerkgaast hadden we ook 
uitgenodigd. Helaas lukte het onze buurdorpen dit keer niet om ploegen 
samen te stellen, vanwege andere activiteiten. Geen nood, volgende keer 
beter. De ploegen die meededen waren “Swartriders” o.l.v. Jaap le Grand 
(Heerenwal e.o.), “Kluners” o.l.v. Rene van Dijk, (Kapelstreek e.o.), 
“Alde iisbaankluners” o.l.v. Dirkje Alting (Van Coehoornstaat & It Var), 
“Snertploeg” o.l.v. Marijke Haga (Voorstreek e.o.), “De wakzakkers” 
o.l.v. Feikje Seffinga (Voorstreek e.o.) en de “ Sipelriders” o.l.v. Jannie 
Haringsma (B.H. Mulierstraat e.o.). Iedereen zag er geweldig uit en de 

sfeer was zeer goed. Voor de 
deelnemers en toe-schouwers was 
er gratis chocomel, limonade en 
broodje worst te krijgen bij de 
koek-en zopietent. Net als bij een 
echte Elfstedentocht werd er 
vanuit een kooi gestart. Uiteraard 
moest er eerst “geschaatst” 
worden. Alle deelnemers kregen 
“houtjes” onder en moesten die 
het hele parcours onder houden. 
De FC heeft avonden staan 

klussen om o.a. alle schaatsen te maken. Zagen, gaten boren en veters 
erdoor halen. Al klunend moest de rest van het parcours worden 
afgelegd. Natuurlijk vanaf de berg met een kontslee, door een bak water 
met ijsschotsen, worst happen, sneeuwballen gooien, een reuze 
sneeuwpop versieren. Iedereen was laaiend enthousiast en nadat alle 
kluners gefinisht waren, kon de huldiging plaats vinden op de Voorstreek. 
De winnaar was de Snertploeg van Marijke. Zo snertig waren ze dus niet. 
Voor de peuters en kleuters die niet mee mochten/konden doen, was er  
sneeuwpret op het molenerf. Ook hier winnaars alom. Nadat alle kleintjes 
de spelletjes hadden gedaan, kregen ze allemaal een medaille. Tussen de 
spellen door hebben ze ook nog met z’n allen snert-snoep gemaakt. Dit 
moest natuurlijk wel eerst even op het vuur, want dan smaakte het 
beter. Overal sneeuw-en snoeppret voor jong en oud. Wat een super 
leuke afsluiting van `100 jaar Elfstedentocht` in Sloten. Helaas kon de 
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Foto Wytse Muller 

fakkelvaartocht niet doorgaan, door de verschrikkelijke gebeurtenissen in 
Apeldoorn. Wat een anti-climax op de verder voor ons zo geslaagde dag.  
Na de activiteiten op koninginnedag, kunnen we twee maanden later 
weer volop aan de bak op de laatste zaterdag van juni. Overdag de 
jaarmarkt Sipelsneon en ’s avonds het Tuinfeest. Na maanden van 
voorbereiding door ons team van marktmeesters (Hinderike Oenema, 
Hendrika Risselade en Andrea Bakker) kon de markt weer opgebouwd 
worden. De weerberichten waren goed en ’s ochtends om zeven uur zijn 
de eerste geluiden in de stad alweer te horen van arriverende 
marktkooplui en onze straatcaptains. Het valt niet mee om iedereen weer 
goed op z’n plaats te krijgen en aan ieders wensen te voldoen. Om tien 
uur kan de markt beginnen. Sloten staat vol met zo’n 70 kramen en 
stands. Op het evenemententerrein stond de vereniging van de Krukas 
met o.a. al z’n nostalgische tractoren, boten en machines. En zoals 
gewoonlijk is het ’s middags om één uur ellebogenwerk bij de 

fabrieksloods. De rommelmarkt trekt veel 
opkopers en belangstellenden uit alle 
windstreken. Het is een gezellige boel in de 
stad, ook dankzij de muziek. Het einde is 
officieel om vijf uur. Maar door het prachtige 
weer, blijft het nog lang druk en ruimt 
iedereen wat later op dan anders. Iedereen is 
tevreden en heeft goede zaken gedaan. Na het 
opruimen van de jaarmarkt, maken wij van de 
FC ons weer op voor een lange avond vol met 
muziek. Het tuinfeest op het grasveld bij de 
R.K. Kerk staat nog op het programma. Ook 
hier is maanden van voorbereiding aan vooraf 
gegaan. De laatste week is er met man en 
macht gewerkt om alles voor zaterdagavond 
voor elkaar te krijgen. Het terrein ligt er  

 
schitterend bij en iedereen is er klaar voor. Tussen 19.00-20.00 uur valt 
de regen met bakken naar beneden. Gelukkig wijst de buienradar geen 
onheil meer aan over Sloten. Dus Big Apple en Jan Joost kunnen hun 
optreden doen en de vele aanwezige bezoekers vermaken. Het is een 
drukke, maar super gezellige en geslaagde avond. En zo kunnen we 
positief op de zomer 2009 terugzien. Ondertussen maken we ons weer 
op voor het laatste hoogtepunt van 2009:  
 
De intocht van de goedheiligman op zaterdag 28 november. 

 
Trea Leegstra, secretaris Feestcommissie Sloten 
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RENOVATIE LEMSTERPOORT VAN START. 
 
 
Begin september 2009 is de renovatie van één van de waterpoorten van 
de stad van start gegaan. 
De poorten zijn in een 
dusdanige staat van 
verval dat renovatie 
onvermijdelijk is om deze 
monumenten te 
behouden. Behoud is wat 
wij allemaal willen 
tenslotte. 
Na afloop van de 
werkzaamheden zal het 
bouwwerk er weer 
uitmuntend bij staan. 
 
 
 
Op de foto’s van Pieter Albada: de werkzaamheden in volle gang. 
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Passage afd. Sloten-Tjerkgaast 
 

 
 
Op donderdag 24 september a.s. start de afd. Sloten-Tjerkgaast weer 
met haar maandelijkse bijeenkomsten. De avonden worden gehouden in 
de Lytse tsjerke aan het Achterom in Sloten en beginnen om 19.45 uur, 
tenzij anders aangegeven. 
 
Wilt u ook eens een avondje bijwonen en bent u nieuwsgierig geworden 
naar de overige bijeenkomsten, dan volgt hier het programma overzicht 
voor het a.s. winterseizoen 2009/2010. 
 
datum activiteit spreekster locatie 
24  sept. lezing: Women to women mw. De Ruiter Lytse tsjerke 
14 okt. rayonavond Zuidwesthoek org. 

afd.Koudum 
De Klink  
Koudum 

3 nov. ontmoetingsdag org. 
prov.bestuur 

Drachten 

19 nov. lezing: Adoptie duurt een 
leven lang. 
(boekbespreking) 

mw. 
Bastiaanse 

Lytse tsjerke 

17 dec. kerstviering  De Poarte 
7 jan. Nieuwjaarsreceptie 

( ’s morgens) 
 Lytse tsjerke 

21 jan. Dia-avond over zorgboerderij mw.Altena Lytse tsjerke 
18 febr. jaarvergadering  Lytse tsjerke 
25 mrt. Liturgische  bloemsier kunst, 

thema Pasen 
 Lytse tsjerke 

14 apr. gezamenlijke avond met de 
afd.Wijckel. Onderwerp: 
Klederdracht, gewoontes en 
gebruiken in Staphorst van 
baby tot oude dag. 

dames De 
Boer 

gebouw 
Irene? 

 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter, mw. Klaske 
Haga, tel.nr.0514-531526.  
Het bestuur van Passage zal u hartelijk ontvangen. 
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“ALS BURGEMEESTER HEB JE EEN BELANGRIJKE TAAK 

VOOR DE HELE GEMEENSCHAP” 

EN PERSOONLIJK: “ALS JE VAN HET LEVEN EEN FEEST 

WILT MAKEN, MOET JE ZELF DE SLINGERS OP HANGEN” 

 

Hij kreeg de ambtsketen overgedragen van tijdelijk burgemeester 
Aalbers, op de vooravond van een nieuwe herindeling. Hij had al vaker 
met het bijltje gehakt, zowel de herindeling van Doniawerstal – nu 
Skarsterlân – en  Brakel – nu Zaltbommel – heeft hij meegemaakt. Met 
zijn vrouw had hij bij pensionering besloten om terug te gaan naar 
Friesland. Toen hij de vacature onder ogen kreeg was de keus al snel 
gemaakt. Zijn vrouw  overleed kort nadat hij was aangetreden “Beelden 
over de toekomst kunnen op zo’n moment heel snel veranderen. Je leeft 
je leven en je gaat door”, sprak hij vervolgens bedachtzaam. 

Willem Hoornstra, in 1948 geboren in Zwolle  

Hij had een 
Friese vader. 
Toen hij 13 
jaar was, 
verhuisde het 
gezin naar 
Stellingwerf. 
Willem 
Hoornstra 
kwam in 
Langweer – 
zonder huis, 
maar met 
boot - te 
werken bij 
het 
provinciaal 

elektriciteitsbedrijf na een niet afgemaakte studie.  Noemt zichzelf in dat 
opzicht  een drop-out en een tweede kanser die later in de avonduren MO 
Economie studeerde en vervolgens parttime Sociologie. Voor die studie 
werd hij uiteindelijk uitgeschreven vanwege zijn benoeming als 
burgemeester. 
In deze stadsomroeper  aan het woord over zijn  drijfveren, zijn 
werkveld: de gemeente Gaasterlân-Sleat en zijn ambitie om van een 
klein lelijk eendje een prachtige zwaan te maken. Een bevlogen en  
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enthousiaste man aan het woord. Natuurlijk ook over de toekomst van de 
gemeente die dit jaar 25 jaar bestaat. 
 
Hoe bent u in het ambt van burgemeester terecht gekomen? 
 
Hoornstra: “Hans Wiegel heeft mij op het spoor gezet. Hij vond destijds 
dat er maar weinig bestuurders waren, die overeind konden blijven en 
adviseerde mij om te solliciteren naar de functie van burgemeester in 
Brakel. Ik ben mijn politieke carrière begonnen in 1978 in Doniawerstal 
als raadslid en werd in 1979 wethouder. In 1984 werd ik ook wethouder 
in de nieuw gevormde gemeente Skarsterlân. Toen Wiegel mij dit zo 
voorhield, dacht ik waarom ook niet. Ik kwam dus in 1988 terecht in 
Brakel en heb de herindeling met Zaltbommel meegemaakt. In 1997 
kwam ik vervolgens in Heerde terecht. Mijn vrouw en ik hadden besloten 
om weer naar Friesland terug te gaan en toen ik geattendeerd werd op 
deze functie heb ik gesolliciteerd. “Het is een drukke, maar ook heel 
leuke en boeiende baan. Je hebt aan de ene kant bestuurlijke taken als 
voorzitter van het College en de gemeenteraad, met een eigen 
portefeuille. Aan de andere kant sta je tussen de mensen in de 
gemeenschap. Ik kan mij weer veel meer met de inhoud van het beleid 
bezig houden. Ik ontmoet heel veel mensen en kom op zo veel plaatsen. 
Dat hoort bij mijn representatieve taak voor de gemeente. Dat is vooral 
ook heel erg leuk en interessant. Ik realiseer me dan steeds dat ik een 
belangrijke taak heb voor de gemeenschap in zijn geheel”. 
 
De start was niet gemakkelijk? 
 

Hoornstra: “Nee, zeker niet. Mijn vrouw overleed snel na een 
kortdurend ziekbed. Een spierziekte en dat overkomt je. Ik heb geleerd 
dat je je leven gewoon moet leven. Je toekomst ziet er ineens heel 
anders uit.”Als je van je leven een feestje wilt maken, moet je wel je 
eigen slingers ophangen,” zo spreekt hij bewogen over die periode. “ Ik 
ben overigens blij dat ik hier woon en niet in Heerde. Daar kenden ze 
haar al zo lang als burgemeestersvrouw en hier moesten wij nog alles 
opbouwen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het daarom voor mij ook weer 
gemakkelijker was.” Vervolgens weer enthousiast over deze gemeente en 
Sleat: “ Friezen stug? Absoluut niet. Als je jezelf geeft, dan merk je hoe 
snel je wordt opgenomen. Het verbaast mij hoe snel ik een deel van de 
gemeenschap ben geworden”.   
 

Maar Gaasterlan Sleat stond niet zo heel goed bekend en dan ook 
nog een eigenzinnige stad? 
 
 
Hoornstra gaat recht op zitten en knoopt zijn jas open: “Mijn ambitie is 
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om van dat lelijke eendje een prachtig mooie zwaan te maken, die in de 
regio één van de beste is. Wat natuurlijk helpt is dat de gemeenteraad 
een paar verstandige besluiten heeft genomen. Kijk je moet ook 
besluiten durven nemen, die soms pijnlijk zijn. Aan de andere  
kant moet je ook beslissingen voor de toekomst durven nemen. Voor  
Sloten Ideale stad is heel bewust gekozen, om hiervoor geld te  
 
reserveren. Dat maakt het besturen ook weer leuk, namelijk dat je een 
gemeenschap een perspectief kunt bieden. Dan straal je ook 
zelfvertrouwen uit naar andere subsidiënten. Dan kun je de gemeente 
weer goed op de kaart zetten. Ik heb hard gewerkt aan een goede 
onderlinge verstandhouding. Een goede sfeer tussen Raad en College 
straalt ook uit naar de ambtelijke organisatie en op de bevolking.” 
 
Nog een herindeling nodig? Als het allemaal goed gaat? waarom 
zouden we het dan nog doen? 
 
Hoornstra: “Nou ja, gelet op alle taken die er zijn, merk je dat de 
organisatie heel erg kwetsbaar is. Je hebt een grotere kritische massa 
nodig van zo’n 35.000 inwoners. Uit alle studies over bestuurskracht 
metingen ( redactie: dit zijn onderzoeken naar de kwaliteit van besturen 
en ambtelijke organisatie) zie je dat ook te grote gemeenten niet altijd 
even goed functioneren. Kijk: bestuurders zijn mensen en het blijft 
mensenwerk en of je groot of klein bent. Het heeft met mensen te 
maken. Wat wel zo is dat wij nu een aantal primaire taken zoals de zorg 
voor de zwakkeren (redactie: sociale zaken) hebben ondergebracht in 
een gemeenschappelijke regeling. Dat kan natuurlijk niet. Je hebt op die 
manier geen greep meer op het beleid. Dit zijn primaire taken van de 
gemeente die je onder eigen bestuur moet houden en dat gaan wij weer 
onder het toekomstig gemeente bestuur plaatsen”. 
 
Blij met de uitkomst? 
 
 Hoornstra: “Ja de variant met Skarsterlân is uit de petearen met de 
bevolking naar voren gekomen. Je moet niet gaan overschalen zoals in 
Zuidwest Friesland gebeurt. In de petearen benadrukten veel inwoners 
de toegevoegde waarde van een sterke plattelandsgemeente en dat was 
ook jullie inbreng namelijk: kijk eens de andere kant op. Dit gebied heeft 
voldoende economische potentie, het is een prachtig toeristisch gebied 
met een mooie IJsselmeerhaven en het is bestuurlijk te behappen. Ik heb 
onlangs gelezen dat de bestuurskracht in een grote gemeente was 
afgenomen, omdat de sociale samenhang ontbrak. Dat proces van 
onderop yn petear met de bevolking, is ons zeer goed bevallen en dat 
blijven wij ook in de toekomst zo doen”. 
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Naam nieuwe gemeente? 
 
Hoornstra duidelijk en direct: “de Friese Meren”. 
“Wist je dat 75% van het Sneekermeer in de gemeente Skarsterlân ligt? 
Wij hebben dan het Tjeukemeer en “de Sleattemermar” en dan kom je 
op deze naam”.  
 
Sloten ligt mooi centraal? 
 
Hoornstra lachend: “Natuurlijk komt dan het stadhuis in Sloten. Zo’n 
actieve gemeenschap en zo ‘n mooie stad verdient het stadhuis. Andere 
colleges zien ook wel dat een stad in je gemeente heel bijzonder is. 
Overstappend naar de organisatie 100 jaar Elfstedentocht: “Ik ben 
verbaasd wat jullie allemaal tot stand kunnen brengen. Een uitstekende 
organisatie met Tryater, iedereen hielp mee. De IJswegencentrale, de 
culturele werkgroep, de kerkbesturen, de ondernemersvereniging, de 
feestcommissie, het Museum.  Sloten heeft zich zelf in deze maand goed 
op de kaart gezet en met de helft van het budget van IJlst en elk 
weekend was er iets. Jullie hebben actief burgerschap laten zien. Een 
voorbeeld van hoe de samenwerking goed kan verlopen.” 

 
HdH 

 
 
 

THOR GAAT WEER VAN START! 
 
Voor iedereen die weer wat extra zomerkilo’s wil verbranden en na de 
zomer weer in conditie wil komen. 
 
Maandag 7 september: Dames aerobics/steps             19.30-20.30 

   Heren conditie                        20.30-21.30 
    
Vrijdag 4 september:   Gym voor groep 1 t/m 3          16.00-17.00 

  Gym voor groep 4 t/m 8          17.00-18.00 
  Streetdance  nieuw!!!              18.00-19.00  
  Dames aerobics/steps             19.00-20.00 
 

Streetdance (vanaf 10 jaar) wordt opgezet als een proef. Bij voldoende 
deelname blijft het. Heb je zin om mee te doen kom dan gerust een 
keertje meedoen in de gymzaal te Sloten. 
Namens het bestuur van THOR:  
M. Haga,voor inlichtingen: 0514 531582 
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DE LINDEGRACHT: EARTIIDS EN HJOED-DE-DEI 
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SKUTSJESILEN OP DE SLEATTEMERMAR 
 
Onder mooie weersomstandigheden was het woensdag 5 augustus ideaal 
zeilweer. Toch had  er voor enkele schippers best wel wat meer wind 
mogen zijn. Het was te zien dat het deze dag mooi en zonnig was. Het 
was namelijk, vooral ‘s middags, (zeer) druk op en rondom de 
Sleattemer Mar.  
 
A- klein: 
Doordat er in de a-klein een wedstrijd is afgelast, werden er op de 
Sleattemer Mar twee wedstrijden gezeild. De eerste wedstrijd is 
gewonnen door Arnold  Veenema met “De Hoop op Welvaart”. In de 
tweede wedstrijd was Jurjen Posthuma met “De Trije Doarpen” de 
snelste. Opvallend is dat in beide wedstrijden Rinze Herrema  met “De 
Engelina” tweede is geworden en Sietse Broersma met de “Avontuur” 
derde. Na 7 zeildagen mocht Rinze Herrema zich de kampioen noemen. 
 
C- klasse: 
In de deze klasse won debutant, zoals de 3 voorgaande wedstrijden  
Jilles Brandstra met de “Lonneke”. De latere kampioen Jilles Brandstra 
wist van de 7 wedstrijden er 5 te winnen    

 
B- klasse 
Lolle Schakel met de Yde is met groot overmacht winnaar geworden op 
Sleattemer Mar. Tweede was Erik Jonker met “De Jonge Rein” en als 
derde kwam Kees Jonker met de “Driuwpolle” binnen. Lolle Schakel wist 
van de 7 wedstrijden er 6 winnend af te sluiten. Hiermee keert Lolle 
Schakel na een jaar weer terug in de A- klasse. Hilbrand de Vries met de 
“Stêd Sleat” werd op de Sleattemer Mar in de B- klasse 14-de. Echt een 
goed seizoen kent de “Stêd Sleat” niet met een twaalfde, 2x een 
dertiende, 3x een veertiende en een laatste plaats. Hilbrand de Vries 
eindigde hiermee in het eindklassement, van de 18 deelnemende 
Skûtsjes, met 80 punten op een 15-de plaats. 

 
A- klasse 
Onder grote publieke 
belangstelling en in een 
spannende wedstrijd, waarbij 6 
Skûtsjes tot en met de laatste 
ronden streden voor een goeie 
klassering. Uiteindelijk wist 
Delmer Los met de “Grutte Pier” 
de wedstrijd winnend af te 
sluiten. De strijd om de tweede 

plek is gewonnen in het voordeel van Tonny Brundel ten koste van Peter 
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de Koe. Sleattemer Walter de Vries met “De Goede Verwachting” en toch 
ook een beetje de favoriet op het thuiswater had tot aan de 3e ronde 
uitzicht op een hoge klassering. Echter in de 3e ronde maakte Walter een 
voorrangsfout  in een duel met Henk Regts waardoor “De Goede 
Verwachting” afzakte naar een 11-de plek. Toch wist Walter in een halve 
rond het schip nog naar een zesde plek te sturen. In het eindklassement 
zijn Walter en zijn bemanning met 39 punten als 6-de geëindigd. Volgens 
eigen zeggen had Walter er dit jaar iets meer van verwacht, maar 
teleurgesteld is hij niet. Volgend jaar met iets meer wind hoopt hij hoger 
te kunnen eindigen. Opvallend is dat Jelle Talsma met “De Jonge Jan” uit 
Warten een ongekende prestatie behaalde. Namelijk in 3 jaar tijd wist hij 
vanuit C- klasse via de B- klasse naar de A- klasse 3x  oprij kampioen te 
worden.  
 
        RL 

 
BERICHT VANUIT MUSEUM STEDHUS SLEAT 
 

Expositie ‘De betovering van 
Elfstedenstad Sloten’ 
In de expositieruimte een fraai panorama te 
zien van Sloten tijdens een strenge winter. 
In de bijbehorende tentoonstelling in het 
museum zijn foto’s en verhalen te zien die 
de beleving van de Elfstedentocht (op de 
schaats) tot onderwerp hebben. Inwoners 

van Sloten werkten mee door het insturen van foto’s en verhalen, 
waarvoor onze hartelijke dank!   Tot en met 31 oktober 2009 kunt u dit 
wintergezicht nog bewonderen en alvast een voorproefje nemen op de 
komende winter. 
 
Expositie Gerhild van Rooy,  11 steden Chapeau 
In het trappenhuis van Museum Stedhûs Sleat  was een installatie te zien  
van 50 ijsmutsen en citaten  over IJs en Schaatsen ter ere van de viering 
van 100 jaar Vereniging De Friesche Elfsteden. De mutsen die Gerhild 
van Rooij voor deze installatie heeft gebruikt zijn gemaakt voor de 
theatrale 11-stêdetocht van Tryater 2008-2009, die zich voor een deel in 
Sloten afspeelde.  Op de eerste verdieping van Museum Stedhûs Sleat 
was in de Vertrekkamer, de kamer met de lichtblauwe wanden,  het 
analoog gefotografeerde drieluik “Bevroren” te zien.  Dit waren drie 
verstilde beelden die in een subtiel kleurenpalet onverwachte diepte in 
bijzondere ijssporen zichtbaar maakten. Het drieluik werd aangevuld met 
het gedicht “Bevroren” geschreven door Aleid Swierenga.  Deze expositie 
loopt in september 2009 ten einde.   



“De Stadsomroeper” Sloten, septimber 2009“De Stadsomroeper” Sloten, septimber 2009“De Stadsomroeper” Sloten, septimber 2009“De Stadsomroeper” Sloten, septimber 2009                                                                                            31313131    

 
Zomerarrangement 2009: 
Vanaf 25 juni a.s. hebben 
dagjesmensen en 
vakantiegangers in de maanden 
juni, juli en augustus iedere 
donderdagmiddag kunnen 
deelnemen aan een 
stadswandeling door de straten 
van het pittoreske stadje Sloten 
onder leiding van stadsomroeper 
Pieter Haringsma. Tijdens de 
stadswandeling werd het museum 
en de Grote Kerk bezocht. De 
deel nemers konden desgewenst 
ook een bezoek brengen aan 
Korenmolen  ‘De Kaai’.  Daarna 
was er een rondvaart door de 

schippers van de open boot ‘Jantina’,  door de stadsgrachten.  
Dit zomerarrangement 2009 was een  succes; er waren 112 deelnemers 
(99 volwassenen en 13 kinderen).  We zullen proberen om het zomer 
arrangement ook in  
2010 aan te bieden. 
 
Nazomeren: 
Wilt u nog even van 
het mooie nazomer of 
herfstweer genieten? 
Museum Stedhûs 
Sleat biedt 
interactieve 
audiotours aan door 
Gaasterland. Het zijn  
luistertochten - 
wandel- en 
fietstochten -, die 
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.  In het museum is het boekje ‘Zwerven 
door Gaasterland’ à € 12,50 verkrijgbaar,  (ook in het  
 
Duits). Tijdens de luistertochten kunt u  de sfeer van Gaasterland 
proeven. Gewapend met een koptelefoon en een kleine afstandsbediening  
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kunt u  op pad en hoort u gesproken verhalen, maar ook gedichten, 
liederen, hoorspelen en geluiden. Met de luistertocht wordt een 
wandeling door Sloten tot een historische belevenis.   Info:Museum 

Stedhûs Sleat, tel.:0514 531541 www.museumsloten.nl 
 
 
 

NIEUWS VAN GAASTERLAND-PROMOTION 
 
In het 2e kwartaal hebben we het gehad over de Luistertochten. Velen 
van u zullen deze zomer wel eens mensen in Sloten hebben gezien  met 
zo’n koptelefoon op. Een prachtige stadswandeling, die zeer geschikt is 
voor individuele wandelaars. Ook in de media is er ruimschoots aandacht 
aan besteed, zowel op de Fryske t.v. als in de “Sneon en snein” bijlage 
van de Leeuwarder Courant. Tevens is er een boek verschenen over dit 
project van de schrijvers Marcel Hectors en Bauke Boersma. Het boek is 
verkrijgbaar in museum Stedhûs Sleat en bij informatiecentrum Mar en 
Klif.    
 
In deze editie willen we graag even “nazomeren” met u en de activiteiten 
onder de aandacht brengen, die in de herfstvakantie gepland staan. Dit 
jaar wordt voor de 22e keer al weer de Gaasterlandse Natuurweek 
gehouden.    

 

 

 

 

 

 

 
De samenwerkende natuurorganisaties, t.w. Stichting Gaasterlân 
Natuerlân, Vereniging Natuurmonumenten, It Fryske Gea, 
Staatsbosbeheer, IVN-Súdwesthoeke, Informatiecentrum en NME 
steunpunt Mar en Klif pakken flink uit met een uniek en gevarieerd 
programma. De week staat bol van activiteiten, zoals vaartochten, 
wandelingen, een bustocht, een foto workshop, een grote groene markt 
in het prachtige Rijsterbos, een lezing door Govert Schilling, een speciale 
tentoonstelling bij Mar en Klif en kinderactiviteiten zoals  
tekenworkshops en circusworkshops. Tijdens deze week is het thema:  
 
‘Natura artis magistra’,wat ‘De natuur is de leermeesteres van de kunst’ 
betekent.  

De Gaasterlandse 

17 tot 25 0ktober 2009 
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De activiteiten, waarin het thema in zijn volle breedte aan bod komt, 
vinden plaats op diverse locaties.  
 

Programmaoverzicht 
da
g 

datum tijd activiteit locatie startplaats 

za. 17 
okt. 

11.30 uur opening 
tentoonstelling 
“Natuur en ambacht” 

Mar en Klif 
 

De Brink 4, 
Oudemirdum 

za. 17 
okt. 

afvaarten 
om:13.00, 
14.00 en 
15.00 uur 

vaartocht met 
wandeling door 
Wyldemerk olv. gids 

Kippenburg-
Wyldemerk 

Kippenburg 

zo. 18 
okt. 

10.00-
16.00 uur 

Groene markt Rijsterbos nabij 
Vredestempeltje 

 

zo. 18 
okt. 

10.30 en 
13.30 uur 

Mobile’s maken 
tijdens de markt 

Rijsterbos nabij 
Vredestempeltje 

 

wo. 21 
okt. 

14.00-
16.00 uur 

Wandeling naar het 
Oudemirdu- 
mer Klif olv. gids 

Oudemirdumer 
Klif 

ingang De 
Dollen, 
Oudemirdum 

do. 22 
okt. 

20.00 uur Lezing “De echte  
natuur-liefhebber 
kijkt verder dan de 
horizon”, spreker 
Govert Schilling. 

Mar en Klif De Brink 4, 
Oudemirdum 

vr. 23 
okt. 

13.00-
16.30 uur 

workshop 
natuurfotografie met 
eigen camera 

Mar en Klif De Brink 4, 
Oudemirdum 

za. 24 
okt. 

10.00-
17.00 uur 

zaagdag met o.a.  
demonstraties 
figuurzagen uit 
stammen, bomen 
slepen met paarden 
uit het bos. Tevens 
verkoop van hout. 

Buitenmanege 
Elfbergen 

Beukenlaan, 
Oudemirdum 

za.  24 
okt. 

13.30 uur Houtzaag-excursie 
met bus naar 
houtzaagmolens 

’t Lam, 
Woudsend en De 
Rat in IJlst 

buitenmanege 
Elfbergen, 
excursie is incl. 
vervoer en 
entree molens 

za. 24 
okt. 

20.00 uur Nacht van de Nacht-
wandeling 

Rijsterbos hoofdingang 
Rijsterbos 

 
 
Voor meer uitgebreide info zie op www.marenklif.nl of op de 
evenementenkalender van www.gaasterlandpromotion.nl , maar voor de 
kinderactiviteiten maken we graag een uitzondering. 
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De kalender voor de kinderactiviteiten is als volgt: 
 
Op zondag 18 oktober, tijdens de Groene markt van 10.00-16.00 uur, 
is er een grabbelton, button maken en het activiteitenpad “Zintuigen”. 
Tevens kunnen er om 10.30 uur en 13.30 uur, mobile’s gemaakt worden 
van natuurlijke materialen. (Alle leeftijden) 
 
Maandag 19 oktober is er van 14.00 uur tot 16.00 uur voor kinderen 
van 3 - 6 jaar een speciaal Egeltjespad uitgezet met speelse opdrachten 
in bos Elfbergen. 
 
Dinsdag 20 oktober kunnen kinderen van 6 - 12 jaar om 13.30 uur 
terecht in de Treemter te Balk voor circusworkshops. Onder deskundige 
begeleiding leren kinderen jongleren met balletjes en ringen, éénwielers 
berijden, op tonnetjes lopen en nog veel meer circusacts uitvoeren.  
 
Woensdag 21 oktober is er voor kinderen van 8 - 11 jaar het 
activiteitencircuit ‘Bas de Boswachtershond’ in het Rijsterbos. Wanneer 
de activiteiten goed volbracht worden, krijgen de kinderen een heus 
boswachtersdiploma! 
 
Donderdag 22 oktober is er voor kinderen van 6 - 12 jaar van 14.00 
uur tot 15.00 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur bij Mar en Klif een 
tekenworkshop onder deskundige begeleiding. Kinderen tekenen als een 
echte beroepstekenaar achter een echte schildersezel opgezette dieren 
na. De schildersezels zullen op verschillende plaatsen in het centrum 
neergezet worden, zodat ook ouders, pakes en beppes en andere 
belangstellenden de kunsten van de jeugd kunnen bewonderen. 
 
Op vrijdag 23 oktober is er in het Rijsterbos een activiteitencircuit voor 
‘Natuurcommando’s’ voor de 11 - 13 jarigen. Kolonel Bliksem vertelt wat 
we voor kleurgebruik en camouflage van de natuur kunnen leren. De 
kolonel verwacht dat de deelnemers in zelfgemaakte camouflagekleren 
komen en hij zorgt ervoor dat ze in het bos worden geschminkt. Dan 
gaan ze natuur-commando-opdrachten uitvoeren, onder andere 
verstoppen en zoeken. Wanneer deze goed volbracht worden, krijgen ze 
een herinnering mee naar huis, voor de beste is er een onderscheiding! 
 
Tijdens de zaagdag op zaterdag 24 oktober is er broodjes bakken en 
nestkastjes timmeren voor de kinderen. Deze activiteit vind plaats bij de 
buitenmanege “Elfbergen” aan de Beukenlaan. 
 
 
Zoals u ziet is er volop variatie aan activiteiten zowel voor de ouderen  
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als de jongeren. Voor alle activiteiten wordt een bijdrage gevraagd en 
dient men zich wel op te geven bij informatiecentrum Mar en Klif, Brink 
4 te Oudemirdum. Het tel.nr. is 0514-571777. Wees er snel bij, want 
VOL=VOL  
De tentoonstelling, de groene markt, de zaagdag en de Nacht van de 
Nacht zijn gratis toegankelijk, dus daarvoor is geen opgave 
noodzakelijk. 
 
Voor overige evenementen, concerten e.d. kunt u de 
evenementenkalender raadplegen van het Toeristische Informatie 
Punt(TIP) van Gaasterlân-Sleat, zie op www.gaasterlandpromotion.nl  
 
informatiecentrum Mar en Klif, afd. Gaasterland Promotion,  
De Brink 4 te Oudemirdum. openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur;                                  
  zondag 11.00-17.00 uur; 
 
Het programma-overzicht van de herfstvakantie kunt u ook afhalen bij 
museum Stedhûs Sleat aan de Heerenwal. 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 11.00-17.00 uur; 
   zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur; 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Wês jimsels 

 
De bûtenkant wurdt almeast wichtich achte 
en de reklame giet dêr graach en faak op yn 
om ús betûft oan ‘t hantsje mei te nimmen 
nei harren wrâld fan glitter, show en skyn. 

 
It Wês Jimsels mei yn ‘e hûs noch libje, 

mar krijt it syn gerak ek bûtendoar 
of soargje kapper, drogist en moadewinkel 

dêr neffens harren helte better foar. 
 

Och minsken lit jim net te flot misliede 
en rin net bij dy grutte kliber yn ‘e pas 

mar bliuw as man of frou sa’t jim echt binne 
en dat wol sizze : draach jim eigen jas. 

Jan Folmer          
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UT PAKES SLEATTEMER FERLINE 
 
Naar aanleiding van de foto van Teatske Veen zijn er diverse reacties 
binnengekomen.  
Uit de reacties is naar voren gekomen dat de foto gemaakt is in 1958 of 
1959 voor de School met den Bijbel. 
 

 
 
 
1. Ido Klijnsma  9. Stoffel de Boer  17. Lize Klijnstra 
2. Willem Spoelstra 10. Ferry Deinum  18. Jenny IJkema 
3. Jippe Tinga  11. Jan Breimer  19. Annie Schotanus 
4. Hilbrand de Vries 12. Auke Zandstra  20. Ria Visser 
5. Sikke Koopmans 13. Andries Schotanus  21. Geertje Zijlstra 
6. Bennie Hogeterp 14. Lodewijk Albada  22. Tilly Groenhof 
7. Henk van Dijk 15. Hielke Schotanus  23. Meester Kolhoff 
8. Hains Walstra 16. Klaske Tromp  24.Teatske Stegega 
 
 
Reakties van lezers: 

Tilly Groenhof, De Lemmer:  
Ik siet yn dizze klasse en Teatske dy't dizze foto ynstjoerde wie (en is 
noch) myn freondinne. Dit wiene de 5e en 6e klasse fan "de School met 
den Bijbel" en dizze foto is makke yn 1959 neffens my.  
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Annie fan Anske en Geeske: De foto yn it junynûmer is fan skoaljier 
sept.58/59 fan "de School met den Bijbel".Yn dat skoaljier wie master 
Kolhoff lange tiid siik: oerspand. Wy krigen doe les fan ynfallers: Master 
van der Zwaag en ik leau fan in Master Faber, mar it stiet my by dat 
Tseard Smits, yn dy tiid foarsitter fan skoalle, ek wolris in dei foar de 
klasse stie. 
Master en it skoalbestjoer koenen der fansels net folle oan dwaan, mar 
doe't wy yn sept.'59 nei Balk nei de Mulo gyngen, die wol bliken dat wy 
dat lêste, rûzige jier net sa folle leard hiene. No ja, dat kin ek oan de 
learlingen sels lein ha fansels! Wy ha dat skoaljier mar twa kear (peaske 
en simmer) in rapport hân. Ik wit soks, omdat ik hiel tafallich 
fannewike boppe op 'e souder achter de lûkjes oan it opromjen west ha. 
En hoe is it mooglik: ik fûn myn rapport!  
It wie neffens my wol it lêste jier fan Master Kolhoff oan de skoalle fan 
Sleat. Omdat wy gjin krystrapport krigen yn 1958 tink ik dat master doe 
siik wie en dat de foto oan 'e ein fan it skoaljier yn 'e simmer (koarte 
mouwen/broeken) fan 1959 makke is. 
Wy lêze "de Stadsomroeper" altyd mei genoegen. 
Redaksje en meiwurkers, tige tank! 
Andries Schotanus, Soest: Ontvang De Stadsomroeper via mijn broer 
Wieger Schotanus te Heerenveen en lees hem altijd met plezier.  
 De klasse foto van Teatske Veen DS juni 2009 is volgens mij uit 1957 of 
1958 van klas 5/6 van de "Hervormde" school.  Was dat toen niet een 
z.g. "School met de Bijbel" ? In ieder geval waren er 2 scholen in Sloten, 
waarvan 1 bekend stond als Openbare Lagere School. 
Meester Kol(t)hof was toen het schoolhoofd en meester klassen 5 en 6, 
welke in 1 klaslokaal zaten. Er waren 3 lokalen in betreffende school klas 
1+2 klas 3+4 en klas 5+6. Met een ( T ) zijn kinderen afkomstig uit 
Tjerkgaast. Succes met de verdere speurtocht 
Auke Zandstra: Fan myn suster krige ik De Stadsomroeper nr 103 mei 
de "opdracht"  nammen by de klassefoto te sykjen. Der binne fêst guon 
dy't fierder komme, mar hjir is wat ik boppe krigen ha.  
De foto is earder as Keninginnedei (of 5 maaie) '59 (tink ik) makke, want 
doe hie meester Kolhof in speurtocht yn Gaasterlân útsetten. De jongens 
fytsten hurder as de solex fan meester en dy bestoar it sawat en krige 
prompt in hertoanfal. Hy hat noait wer foar de klasse stien. Jammer. Gjin 
'de tuinman harkt de paden en wiedt de bedden' mear. Ik siet yn 'e 5e 
klasse.  
As jim even in banknûmer witte litte, meitsje ik jild oer foar in 
abonnement.  
Hilbrand de Vries fan Langwar stjoerde in list mei nammen. 
 
Tige betanke allegear foar jimme REAKSJES! 
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Guon Sleattemers en âld-Sleattemers ha noch âlde foto ’s fan Sleat, dêr 
’t hja net mear fan witte wa ’t de minsken binne dy’t der op steane. 
Dêrom is  “De Stadsomroeper” in jier as wat lyn, útein set mei de rubryk: 

“Pakes Sleattemer Ferline”. 
 
Ek dizze kear ha we in wer in moaie âlde foto. Hy is nei de redaksje 
stjoerd troch Renate Nijholt fan It Hearrenfean. 

Wa binne de minsken op de foto?  

Faaks witte jo ek noch it ien en oar te fertellen oer ien fan dizze minsken. 

Jo reaksjes binne wolkom by de redaksje fan De Stadsomroeper. 

 

 

 
 

 
 

 
29 novimber komt Sinteklaas yn Sleat. 
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BERNEBOEKEDEI YN TERHERNE 
Ite en snobje yn berneboeken 
 
Sels lekkere hapkes meitsje? 
Broadsjes bakke? Nifelje? Of harkje 
nei smaaklike ferhalen? Sjen wat in 
gûchelder allegear foar lekkers 
tefoarskyn toveret of in Vet Coole 
teaterfoarstelling meimeitsje?  
Dat kin allegear op snein 11 oktober 
op de Berneboekedei yn Terherne.  
 
Alle aktiviteiten binne fergees tagonklik. 
En fansels kinne boeken kocht wurde op de grutte Boekemerk en yn de 
boekekreamkes fan de Afûk, Boekhannel Brouwer en De Lettertuin.  
 
Op de Berneboekedei leit yn it sintrum fan it doarp it 
Berneboekekastplein. Dêr binne fleurich fersierde kastkes ophongen dy’t 
in boek útbyldzje dat oanslút by it tema fan de Berneboeketiid en 
Berneboekedei: Om ’e tafel! Ite en snobje yn berneboeken.  
In deskundige sjuery beleannet de moaiste resultaten mei in priis dy’t 
bestiet út in boekepakket.  
 
Fierder is it ek gesellich yn it doarp mei jonge muzikanten dy’t spylje op 
de rûte nei de ferskillende aktiviteiten ta. Om 11.00 oere is de 
Boekemerk al iepen. Fan 13.00 oere ôf begjinne de optredens fan  

 

ferhalefertelster Berber van der Geest, Wieke de Haan, de skriuwster fan 
it Ytboekje, Jeugdteater Vet Cool en gûchelder Minze Dijksma. mei iten 
en snobjen te krijen ha. Mar jesels smynke litte is ek mooglik 
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Boppedat kinne de bern sels oan ’e slach mei allegear aktiviteiten dy’t of 
de sfear priuwe fan de jierren 50 op in speurtocht troch it 
Kameleondoarp. Op de Berneboekedei is foar de hiele húshâlding fan 
alles te belibjen. 
 
Sjoch foar mear ynformaasje en fragen op www.kinderboekendag.nl.  
De Berneboekedei wurdt dit jier mei mooglik makke troch de Hotse de 
Roos Stichting, de Stichting It Fryske Berneboek, Utjouwerij Kluitman en 
de Provinsje Fryslân. 

 
 
 

KLEURPLAAT 
TIP: Kopiëren en inkleuren. 

 
 

 
 
 


