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VAN DE REDACTIE 
 

Geachte lezer  
Voor u ligt al weer het 
septembernummer. De 
zomer met al zijn 
activiteiten is voorbij 
gevlogen. Wat hebben 
we het getroffen met 
het weer. Het Historisch 
Kijkfeest op 5 juni was 
een groot succes. 
Sipelsneon, drie weken 
later, met bijbehorend 
tuinfeest, werd druk 

bezocht. En wat wordt onze stad levendig! Toeristen willen graag 
winkeltjes bezoeken. Ze treffen het. We hebben er deze zomer maar 
liefst drie winkeltjes bij gekregen en de vierde staat op stapel.( Ja toch 
Iebe en Sita?)In de Stadsomroeper van september 2009 heeft u kunnen 
lezen over de renovatie van onze waterpoorten. Deze verkeerden in zeer 
slechte staat. Het was dan ook meer dan nodig dat ze gerestaureerd 
werden. In de afgelopen maanden is daar hard aan gewerkt.  De 
Leeuwarder Courant schonk hier aandacht aan, door een prachtige foto 
te plaatsen met daarop o.a. een hardwerkende Antoon Mous. Ruim voor 
het hoogseizoen waren de poorten weer begaanbaar. Zoals u op de foto 
ziet, staan onze waterpoorten er weer goed voor. Zo kunnen ze weer 
jaren mee. 
 
Op een mooie zomeravond, begin augustus, stond ik op de 
Woudsenderpoort te kijken naar de vele ballonnen die in Joure waren 
opgestegen i.v.m. het jaarlijkse ballonfeest. Dankzij de Noordwestenwind 
dreven ze richting Slotermeer en konden we er in Sloten van genieten. 
Uit de vele ballonnen probeerde ik de ballon van onze oud-stadgenoot 
Hylke Feenstra te ontdekken. De afstand bleek helaas te groot om deze 
specifieke ballon te herkennen. Mocht het u net zo zijn vergaan? Geen 
nood! In deze Stadsomroeper vind u een uitgebreid interview met de 
piloot van de ballon met registratie GREETZZ  PH-GRX. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
 
Pieter Albada 
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Dit schitterende boek bevat 
240 pagina’s (A4-formaat en 
voorzien van een prachtig 
gekleurde 
 hardcover) waarvan 65  
foto pagina’s met in totaal 
maar liefst 257 foto’s. 
   

Kosten € 25,00 per 
exemplaar.  
Evt. verzendkosten bedragen 
3,50 euro p. boek. 
Bestelmogelijkheden: 
 
1) Maak het bedrag (incl. 
evt. verzendkosten) over op 
banknr.: 3052.54.154 t.n.v. 
redactie Stadsomroeper – 
Sloten, o.v.v.: 
‘Jubileumboek’. Vergeet niet 
uw adres te vermelden bij 
uw betaling. Het boek wordt 
u vervolgens thuis gestuurd. 
   

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. Daar op leest u precies wat u moet doen. 
 
3) Haal het boek zelf af bij (of laat het brengen door): 
   Corrie Leffertstra, Kapelstreek 215, tel. 0514 – 531296 

e-mail: corrie@destadsomroeper.nl 
Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, tel. 0514 – 531775 
e-mail: hanny@destadsomroeper.nl 
Pieter Albada, Achterom 101, tel. 0514 – 531227 
e-mail: pieter@destadsomroeper.nl 
Gerben Stegenga, Heerenwal 65, tel. 0514 – 531432 
e-mail: gerben@destadsomroeper.nl 
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HJIR EN HJOED 
 

Berne:  17 maaie, Mark Janie sf Gerard Visser      
  en Marjan Broekhuis, M. Van  Coehoornstrj. 31 

5 juny, Dewi Britt, df Mario Goos en 
Ria Dijkman, Spanjaardsdijk 16 
20 july, Tsjerk sf Willem Knot en Douwtje Risselada, 
Schoolstraat 167B 

 
Om utens: 28 maaie, Rutger Sibbele sf Christina en Richard Feenstra-

Reekers, Balk 
17 aug., Jasmijn Sophie df Jan Johannes Feenstra en 
Hedwig van Velzen, Hearrenfean 
24 aug., Sigrid Wieke, df Jelle Age en  
Gerda Tiemersma-Hoekstra, Balk  

 
Troud:  2 july, Iebe Tromp en Renate Weijs,    
  Menno van Coehoornstrjitte 10 

27 aug.,  Bertus Bergsma en Minke de Jong, Burg.G.H. 
Mulierstrjitte 18 

 
om  9 juny, Saskia van Netten en  
utens:  Harry Werkhoven, St. Nyk 

 
Sa lang 17 juny, 45 jier Hendrik en Jetty  
Troud SpoelstraStegenga,Heerenwal 54 

9 aug. 25 jier Hans en Jetske van 
der Heide-Akkerman, Ruurd 
Altastrjitte 10 
25 aug, 50 jier Kees en Tine de Groot-Leffertstra, 
Heerenwal 67 
26 aug, 45 jier Feike en Wimmie Oenema-Bouma, 
Stadsschans 225 
11 sept. 50 jier Joop en Gé Visser It Far 30 

 
Ferstoarn 11 juny, Geeske Bouwsma-Eppinga, 87 jier Balk 
om utens: 11 juny, Sjoukje Renske Keuning-Visser,75 jier, Balk 

14 aug. Hendrik van Beers, 84 jier, Zevenbergen 
18 aug. Henk Delfsma, 81 jier, Meppel 

 
Nij  Alisa Stekelenburg, Bolwerk NZ 201   
ynkommen: Djoeke van Dijk, Voorstreek 108 

Welmar van der Meer en Trees Schotanus,  
Spanjaardsdijk 14 
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dhr. Berger, Spanjaardsdijk 23 
dhr. F.Dijkstra en mefr.C.Steehouwer, Dubbelstraat 210 
Remco van den Brink, Schoolstraat 167 
Dhr. H.Zwart/mefr.A.Veenendaal en  
Roza en Fabi Zwarts, It Far 36   

 
Ofreizge: André Bergsma nei Grins 

Jetty Bergsma nei Grins 
Anna Kuijpers nei Haarlim 
dhr.Etten/mefr.Beumkes nei Balk 
dhr. P.de Groot/mefr.E.Koster nei Balk 

 
Ha jo ynformaasje dy ’t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, jou it 
dan efkes troch oan ‘e redaksje. Allinnich op dy wize slagje wy deryn om 
de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy ’t Sleat 
oanbelangje. Bern dy ’t om utens berne wurde, sille allinnich yn dizze 
rubryk pleatst wurde as dat efkes troch de âlders trochjûn wurdt of troch 
bygelyks in bertekaartsje te stjoeren.  
 

IN MEMORIAM GEESKE BOUWSMA-EPPINGA 
 
Geeske werd geboren op 29 juli 1922 in Folsgare (bij Sneek) en was de 
op één na jongste in een timmermansgezin met vijf broers. Al vroeg 
kwam een groot deel van het huishouden op haar schouders. Om even 
uit de dagelijkse beslommeringen te zijn ging ze met vriendinnen uit, 
onder andere in de winter schaatsen, wat ze goed kon. Ze heeft een keer 
de Elfmerentocht geschaatst. 
De oorlogsjaren waren moeilijk en gevaarlijk door het werk in het verzet 
en met een Joodse onderduikster thuis. 
Na de oorlog leerde ze via de ‘Jonge Kerk’ Jan Bouwsma uit Sloten 
kennen en in 1948 zijn ze getrouwd. Ze gingen in Sloten wonen in de 
Dubbelstraat 188 (waar nu Willem en Lidwina van der Goot wonen, red.)  
en namen de schoenmakerij en  -winkel van Jan’s vader over. De drie 
kinderen werden geboren: Lies, Sico en Riekje. Het was hard werken met 
de schoenenwinkel. Later ging Jan ook in de fabriek in Sloten werken. 
Geeske kreeg ook nog de zorg voor haar schoonvader en haar ouders die 
in Sloten kwamen wonen. Zorgzaam was ze voor haar gezin en anderen 
in bijzondere situaties. 
Er was echter ook veel plezier met familie, buren en kennissen die soms 
meegingen op vakantie naar Terschelling. Veel tijd werd er besteed aan 
de Hervormde Vrouwenvereniging Handwerken en bloemschikken waren 
haar hobby’s.  
In huize Bouwsma was het vaak een zoete inval. Het was een wachtplek 
voor moeders met baby’s voor de taxi naar het consultatiebureau in 
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Balk. Eens per jaar verschaften ze onderdak aan een Elfstedentippelaar. 
Buren maakten veelvuldig gebruik van de telefoon die ze zelf nog niet 
bezaten. Vele koppen koffie en thee werden gezet voor een ieder die 
langs kwam. 
 
De gezondheid van Jan ging achteruit en de Dubbelstraat werd verruild 
voor het Westein in Balk. In 1989 overleed Jan en bleef ze alleen achter. 
Hoewel ze meer dan twintig jaar in Balk woonde, hield ze grote 
belangstelling voor Sloten; van de wereld om haar heen wist ze ook 
precies wat er gebeurde. 
De tijd in Balk werd ingevuld met fietsen door Gaasterland, logeren bij 
de kinderen en ook het maken van kaarten en koersbal. In Talma Hiem 
deed ze vrijwilligerswerk. Dit laatste deed ze nog toen ze er zelf in 
augustus 2009 naar toe verhuisde. Ze genoot van de uitstapjes door 
Gaasterland en andere activiteiten.  
 
Eind mei werd ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Sneek. In 
het vertrouwen dat haar Verlosser leeft, is Geeske daar op 11 juni 
overleden. Na de afscheidsdienst in Sloten in de Grutte Tsjerke is ze op 
16 juni naar haar laatste rustplaats gebracht op de algemene 
begraafplaats aldaar. 
 
Met dank aan Riekje Bouwsma 
 
 
 
De uitgave van ‘De Stadsomroeper’ geschiedt onder verantwoordelijk- 
heid van de redactie. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van 
de rubrieken: Fan de redaksje, Hjir en Hjoed, Pakes Sleattemer Ferline, 
Sleat Eartiids en Hjoed-de-dei, Bedrijvigheidjes.

Artikelen op naam vallen niet onder de verantwoordelijk- 
heid van de redactie. De inhoud van de artikelen die 
buiten de verantwoordelijkheid van de redactie vallen, 
geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie 
weer. Ook eventuele copyrights van derden vallen buiten 
de verantwoordelijkheden van de redactie. De redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te 
weigeren of te redigeren. Aanhaling uit en overname van 
artikelen is toegestaan, mits vooraf toestemming van de 
redactie is verkregen. 
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HISTORISCH KIJKFEEST GROOT SUCCES  
 
Het Historisch Kijkfeest dat zaterdag 5 juni 2010 
plaatsvond, was een groot succes. Op deze prachtige 
zomerdag was het direct vanaf de opening een drukte 
van belang. 
Ruim 3.000 bezoekers, jong en oud, dompelden zich – 
niet gehinderd door de hoge zomerse  temperaturen - 
onder in historische sferen met als absolute 
hoogtepunten de aanval van de Spanjaarden, heldhaftig 

neergeslagen door de Sleattemers, en de daarop volgende berechting.  
 
De dag is in goede 
harmonie en zonder 
problemen verlopen. Tot 
laat in de avond was het 
een gezellige drukte in de 
stad. Mede dankzij de vele 
tientallen vrijwilligers en 
natuurlijk de sponsors 
kijken wij terug op een 
geslaagd evenement. Dank 
ook aan alle inwoners die 
de feestelijkheden hebben 
vergroot door het dragen 
van historische kledij en/of het uitsteken van de vlag. Voor foto’s en 
sfeerbeelden verwijzen wij u graag naar de website 
www.historischsloten.nl. 
 
Bestuur Stichting Historisch Sloten 
 

 
 
OPBRENGST COLLECTE 
 
In juni heeft de collecte van De Maag Lever Darm 
Stichting € 419,61 opgebracht.  
En de collecte van het Nationaal Epilepsie fonds bracht    
€ 362,49 op.  
 
Collectanten en gevers hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
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GROETNIS UT IT FAR(1) 
 
Sinds maart 2009 wonen wij op It Far, nr. 32, dat is geen nieuws. Wel 
dat we ons nu al zo goed thuis voelen in Sleat, dankzij de buren en de 
stadsbewoners.  
Hilleke (van Daalen-Schuilenga) vindt ‘t prima dat ze weer in Friesland 
is. Ze is hier immers geboren, in Surhuisterveen. En ik, Paul van Daalen, 
heb sinds ons huwelijk door familiebezoek en vakanties zoveel van 
Friesland genoten dat het idee, hier te wonen, mij ook steeds 
aantrekkelijker voorkwam. 

 
Hilleke’s Pake en Heit waren directeur 
van de “De Bijenkorf”, de koek- en 
beschuitfabriek in ‘t Fean. De koek 
daarvandaan kon ik indertijd iedereen 
aanraden! Het bedrijf is helaas in 1972 
opgeheven en er is niets meer van te 
zien. Maar bij ons staan er rode 
beschuitbussen op de keukenkast die 
aan dat verleden herinneren.  
Hilleke is onderwijzeres geworden, net 
als haar moeder. Ze gaf les in Den 
Helder en toen in Roden. Later deed ze 
een 3-jarige opleiding tot Remedial 
Teacher.  
Mijn moeder bestierde een huishouden 
met vijf jongens. Als ik lees over de 
hongerwinter heb ik groot respect voor 
haar. Ik ben van februari 1945 en heb 

er gelukkig geen nadelige gevolgen van gehad. Mijn vader was 
onderwijzer in Scheveningen en later militair in Den Haag. We woonden 
net daarbuiten, in Rijswijk.  
Ik studeerde voor ingenieur Vliegtuigbouwkunde in Delft. 
 
Ik kon Hilleke niet meer vergeten na een ontmoeting in een (toen nog) 
gezellige bar in Groningen. We trouwden in 1972 en doordat ik enkele 
maanden bij de EL-AL in Tel Aviv gewerkt had, leek het een goed idee 
om eens een tijd in Israël te gaan wonen. Na onze cursus Hebreeuws 
vond ik zowaar een baan. Niet in de vliegtuigbouw maar in een vrij 
nieuwe autofabriek, waar ik ontwerper werd. Als gevolg van de Yom 
Kippur oorlog werd echter ik ontslagen en na een paar maanden bij een 
andere fabriek bleek dat ons visum niet verlengd werd. En toen zou net 
ons eerste kind geboren worden. We hebben ons verblijf dus wat gerekt 
en kwamen terug, eind 1974, toen zij een half jaar oud was.  
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In Nederland kon ik beginnen bij Fokker waar ik met plezier werkte, 
meestal als afdelingsbaasje. We woonden eerst 12 jaar in Ter Aar, Zuid-
Holland; ik overigens iets korter dan Hilleke, door de vele dienstreizen.  
In 1976 kwam er nog een zusje. We zijn erg gesteld op onze nu 
volwassen dochters en op onze twee kleindochtertjes en hun vader. Ze 
wonen in de provincie Utrecht. Vaak verblijven we op een mooi plekje 
(op wielen) in Doorn om ze makkelijk te bezoeken. 
 
Hilleke heeft haar vak 12 jaar met veel plezier (ook voor haar klantjes) 
beoefend, tot 2004. Ze hielp kinderen met leermoeilijkheden tot ze weer 
met de klas op niveau waren. Ik werkte inmiddels bij de 
Rijksluchtvaartdienst want Fokker ging in 1996 failliet. Toen woonden we 
al in Heemstede (met in 17 jaar minder vrienden dan nu hier!). 
In 2004 kon ik beginnen bij de Europese Luchtvaartdienst van de 
Europese Commissie, tegenover de Dom in Keulen. Daardoor vertrokken 
we naar een mooi huis in Bergisch Gladbach, waar we vorig jaar afscheid 
van genomen hebben toen ik op m’n 64e met pensioen kon gaan. 
Inmiddels is Hilleke ietwat afhankelijker van mij geworden door een 
erfelijke ziekte, maar we kunnen gelukkig samen erg genieten van het 
leven op It Far, alsook op ‘t water. En – mijn diploma Fries heb ik al 
binnen. Dat had Hilleke niet nodig! 
 
Men vraagt ons wel eens “Waarom zijn jullie in Sloten gaan wonen?” 
Wel, gezien onze ontvangst hier en ons mooie plekje, is ons antwoord 
nu: “Waarom niet?!” 
Paul en Hilleke van Daalen-Schuilenga 

 
GROETNIS UT IT FAR (2) 
 
Wij, Leen en Nel, mogen een stukje schrijven in de Stadsomroeper. Dat 
vinden we leuk om te doen, omdat we ons erg thuis voelen in Sloten. 
Eerst wat achtergrondinformatie over ons. Leen en ik hebben in ons 
huwelijk in Achterveld gewoond. We hebben daar 3 kinderen groot 
gebracht. Bij ons in de tuin hebben ze gespeeld met geiten, kippen, 
hond, katten, woestijnratten, tamme rat, fret, gans, duiven, konijnen. 
We hadden onze eigen kinderboerderij, geweldig! Maar vaarwater 
ontbrak. Dat komt dan later wel. Toen de jongste ook de deur 
uitgevlogen was, ben ik als vrijwilliger, schipper geworden op de 
rondvaartboten door de Amersfoortse grachten. Daar vertelde ik over de 
historie van Amersfoort. Op een regenachtige dag waren er geen gasten. 
De schippers zaten bij elkaar koffie te drinken, wachtend op beter weer. 
Tijdens de koffie zei ik dat we wel naar Friesland wilden verhuizen i.v.m. 
vaarwater. Een collega vertelt dan dat een vriend van hem ( later bleek 
dit Jan Letterie te zijn) in Sloten woont en dat daar nog kavels te koop 
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zijn. Zo is het dus gekomen, dat wij hier in Sloten wonen. We vinden het 
fijn om in Sloten te wonen en met Slotenaren contact te hebben. Ook 
buiten Sloten hebben we leuke contacten met Friezen. 
Met veel plezier geven we leiding aan 3 kinderclubs. Rock-Solid 1 is voor 
kinderen van 10-12 jaar. Daar doen we leuke spelletjes met een thema 
mee. Rock-doch-it is bedoeld voor kinderen van ong. 12-13 jaar. Daar 
wordt met veel plezier geknutseld. Bij beide clubs worden op speelse 
wijze normen en waarden besproken in het licht van het geloof, d.m.v. 
de preek van de week.  
Op maandag is er gym voor mannen en vrouwen (ong. 65 jaar). 
Iedereen kan naar eigen kunnen er uit halen wat er in zit. In ieder geval 
worden de lachspieren gebruikt. Kom maar eens kijken in de gymzaal. 

Op woensdagmiddag 
is het klaverjassen bij 
Arie. Dat is heel 
gezellig. Bij de 
schutterij zijn we 
beide in het 
zomerseizoen op 
vrijdagavond om het 
kanon af te schieten 
voor de toeristen. 
Leen vindt het leuk 
om de trom te slaan. 
Hij oefent wel eens bij 
de Baaier. Leen en ik 

zijn ook op trekzakles. Bij Friese liedjes en Shanty ’s wordt graag mee 
gezongen. Het zal duidelijk zijn, dat we het hier erg naar onze zin 
hebben. 
Natuurlijk zijn we ook op Friese les geweest. Fries praten durven we nog 
niet.Maar straks gaan we weer op Friese les bij Atsje om Fries te leren 
praten. 
Voor veel Slotenaren is It Far onbekend terrein. Dat kan anders. Kom 
eens binnen voor een kopje koffie of thee. Dan spreken we bij deze af 
dat we samen Fries praten. 
Oant sjen op It Far 24. 
Groetnis fan Leen en Nel Schwagermann 
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SKUTSJESILEN 2010 

Zaterdag 7 augustus was de start van het IKFS 
skûtsjesilen 2010. De vloot bestond dit jaar uit 63 
skûtsjes verdeeld in 4 klassen. 

- A-klasse 16 skûtsjes 
- A-klasse 20 skûtsjes (klein) 
- B-klasse 17 skûtsjes 
- C-klasse 10 skûtsjes 

De eer en trots van Sleat wordt in de A klasse vertegenwoordigd door de 
Goede Verwachting met schipper Walter de Vries en in de C klasse door 
Hilbrand de Vries met de Stêd Sleat  
 
De start van het IFKS skûtsjesilen was voor Walter matig op een 
regenachtig IJsselmeer bij Hindeloopen werd Walter 14e. De wedstrijd bij 
Stavoren zal de geschiedenis in gaan als een drijfpartij met massaal 
protest. Van de 16 skûtsjes in de A klasse finishten er maar drie. De 
overige 13 kregen 17 punten (waaronder Walter). Oorzaak van het niet 
finishen van de 13 skûtsjes was de plotselinge windstilte op 2/3 van de 
wedstrijd. Tien schippers tekenden protest aan tegen het wedstrijdcomité 
om de wedstrijd alsnog ongeldig te laten verklaren, echter de jury stelde 
het wedstrijdcomité in zijn gelijk en 13 schippers zagen hun kansen op 
succes fors verkleinen en mochten 17 punten bij het totaal optellen.  
In Heeg was het windkracht vijf en kon men rekenen op spektakel. En 
spektakel werd er geleverd deze dag. Alleen voor Walter niet, mede door 
een slechte start eindigden ze teleurstellend op de 15 e plaats. Op het 
thuiswater lieten Walter en zijn bemanning zien dat de vele traininguren 
op Slotermeer niet voor niets waren geweest. Ze werden namelijk keurig 
zesde, al had Walter volgens eigen zeggen er vandaag toch iets meer 
van verwacht.  
Dat het nog niet zo gaat als men had gehoopt, bleek wel weer op het 
Tjeukemeer. Door weer een slechte start en een verkeerde inschattingen 
bij een boei finishte De Goede Verwachting als 11e en dreigde er zelfs 
degradatie naar de B-klasse. Gelukkig lieten Walter en zijn bemanning 
op het IJsselmeer bij de Lemmer weer zien dat men het skûtsjesilen niet 
is verleerd. Na een uitstekende start liep de Goede Verwachting ruim 
twee minuten weg van de overige skûtsjes. Een glunderde Walter zei na 
afloop van de wedstrijd: “Met deze overwinning zijn we zeker van nog 
een jaar A-klasse” . Ook bij de bemanning werd de overwinning gevierd 
als een kampioenschap. De tweede wedstrijd bij de Lemmer ging weer 
zoals de afgelopen week. Na een moeizame start werden ze tiende en in 
het algemeen klassement eindigden ze als negende. Voor Walter en zijn 
bemanning verliep deze week ietwat teleurstellend. Ze hadden verwacht 
zich in de top van het klassement te kunnen nestellen. Het werd anders. 
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Toch heeft Walter een overwinning op zak en dat kunnen maar weinig 
skûtsjeskippers zeggen. Namelijk vijf van de zeven zeilwedstrijden 
werden gewonnen door kampioen de Los Boys (Delmer en Jelle Los)  
 
Hilbrand de Vries en zijn bemanning zeilden een redelijke week met de 
Stêd Sleat. Met  twee derde plaatsen en een vierde plaats stond Hilbrand 
na drie zeildagen keurig op een derde  plaats in het algemeen klassement 
en leken ze ook serieus mee te doen voor promotie naar de B-klasse. 
Echter een zevende plaats op het eigen thuiswater, het Slotermeer,  en  
nogmaals een zevende plaats op het Tjeukemeer en een achtste finish bij 
de Lemmer deden de deur dicht voor 
promotie naar de B-klasse. Op de laatste 
zeildag herstelden Hilbrand en zijn 
bemanning de mindere resultaten van 
de voorafgaande dagen. Met een vijfde 
plaats in het algemeen klassement 
zullen de schipper en zijn bemanning 
ongetwijfeld dik tevreden zijn. 
 
 
 

HIGHLAND GAMES 
 
Hans Lolkema kon dit zomerseizoen maar één 
keer deelnemen aan een Highland Games 
wedstrijd in Nederland. De overige wedstrijden 
moest hij noodgedwongen (het kan minder) aan 
zich voorbij laten gaan omdat Hans was/is 
uitgenodigd voor internationale wedstrijden in 
o.a. Engeland, Schotland, Frankrijk, Amerika en 
Canada. Dat Hans op een aantal nummers van 
wereldklasse is, liet hij bij zijn enige wedstrijd in 
Nederland zien. Bij het kogelstoten of 
steenstoten verbeterde Hans het Nederlands 
record tot 13,69 m1. Bij het gewicht ver 
werpen kwam Hans op 25,88 m1. Dit is maar 37 
cm onder het Nederlands record van Wout 

Zijlstra. Ook het gewicht hoogwerpen van 25 kg over 5 m1 is van 
wereldklasse. Direct na de wedstrijd vertrok Hans naar Schiphol om 
elders mee te doen aan een Highland Games wedstrijd. De 
wedstrijdorganisatie (HG Federatie) heeft inmiddels besloten om Hans in 
het vervolg mee te laten doen in het circuit “Buiten Categorie”. Hoe het 
Hans is vergaan, kunt u lezen in de volgende Stadsomroeper.       
 
R.L.  
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GYMVERENIGING THOR SLOTEN. 
 
De zomervakantie is weer voorbij en dus is het weer 
tijd om wat aan onze conditie te gaan doen! 
Gymvereniging THOR biedt de mogelijkheid om het 
hele gezin te laten bewegen. 
 

Gymnastieklessen 
Wij bieden gymnastieklessen aan voor de basisschoolleerlingen en 
hetvoortgezet onderwijs. 
Het blijkt nog steeds dat gymnastiek een erg goede basis is voor de 
motorische ontwikkeling van een kind. 
De kleuters komen vooral in aanraking met een groot aantal 
basisvaardigheden zoals springen, zwaaien en balanceren. Je leert 
koprollen, handstand maken, trampoline springen etc. 
Uiteraard wordt dit snel uitgebreid met het aanleren van onder andere 
overslagen, salto’s etc.  
Sinds maart zijn wij in het bezit van een tumblingbaan! Een opblaasbare 
baan van 15 meter waar allerlei trucs op gedaan worden. 
Wanneer je nog denkt dat gym/turnen alleen wat voor meiden is heb je 
het helemaal mis. Een groot gedeelte van onze groepen bestaat uit 
jongens. De nieuwe ‘Youri’ en ‘Epke’ komen eraan! Lijkt het je wat, dan 
ben je altijd welkom om een les te komen kijken en mee proef te 
draaien. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen. 
 
Steps/aerobic 
Daarnaast bieden we op maandag en vrijdag steps en aerobics aan. Wil 
je graag je conditie op peil brengen door bewegen op muziek en 
spierversterkende oefeningen te doen, dan is dit misschien wat voor 
jou/u. Kom een keer langs voor een proefles.  
 
Herenconditie 
Daarnaast hebben we voor de heren een conditie groep. De 
conditiegroep houdt in dat je een uur lang bezig bent met het verbeteren 
van je conditie. Dit doen we door elke week verschillende sporten te 
beoefenen. 
We beginnen met conditieoefeningen en spierversterkende oefeningen. 
Daarna varieert het aanbod van voetbal, volleybal, basketbal en 
unihockey tot badminton en krachtoefeningen. Een mooie combinatie van 
fanatiek sporten en gezelligheid!  
De leeftijdsgroep is vanaf een jaar of 35. 
 
We werken voor zowel de herenconditie als de step/aerobic groepen met 
strippenkaarten van 10 strippen. Elke les wordt er een strip in mindering 
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gebracht. Het voordeel hiervan is dat wanneer je een aantal keer niet 
kunt komen, je dit ook niks kost!!  
Nog een voordeel is dat het vrijblijvend is op welke avond je komt 
sporten, je bent niet ingedeeld in een groep en kan dus komen zo vaak 
je wilt. 
 
Wanneer het je leuk lijkt kun je altijd op onderstaande tijden een 
proefles nemen.  
Aarzel niet en kom gewoon een keer langs! Sporten is gezellig en 
leuk. 
 
De tijden van de lessen zijn als volgt: 
Maandag: Dames aerobic/steps:    19.30 - 20.30 u.  
  Heren conditie:     20.30 - 21.30 u. 
Vrijdag:  Gymles groep 1 en 2     16.00 - 17.00 u. 
  Gymles groep       A 
  Gymles groep        17.00 - 18.00 u. 
  Dames aerobic/steps:     19.00 - 20.00 u 
 
Voor de basisschool zijn we bezig een streetdance groep op 
te starten. Het ligt aan de deelname of dit door kan gaan. Deze les zal 
worden gegeven op vrijdag van 18.00 – 19.00 u. 
 
Voor eventuele vragen graag contact opnemen met Sennie Luyckx.  
Tel: 0514-603411 of 06 40419571 
 
 

 
30 JARIG JUBILEUM THOR: GEVIERD DOOR JONG 
EN OUD. 
 
Graag willen wij alle kinderen met hun ouders, pakes en beppes e.a. 
uitnodigen, om samen met ons het 30-jarig bestaan van THOR feestelijk 
en groots te vieren. 
Wij geven dit feest op vrijdag 5 november van 17:30 tot 20:00 uur. 
Wat kunt u verwachten?  Alle groepen geven een mooie demonstratie.  
Tevens is er een ballonimpressionist welke geheel op eigen wijze uiting 
geeft aan het jubileum. Het belooft spectaculair te worden. Dit mag u 
niet missen!! 
 
Wij hopen u graag te zien op vrijdag 5 november om 17:30 uur. 
 
Met vriendelijke groeten, Het bestuur van THOR 
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VV SLEAT GAAT DE ALPE ‘D HUEZ 
FIETSEND BEKLIMMEN 
 
In het kader van het 50-jarige jubileum van de v.v. Sleat organiseert de 
club voor alle leden, sponsoren, donateurs, vrijwilligers en allen, die de 
vereniging een warm hart toedragen, de mogelijkheid om de Alpe ’d 
Huez op de fiets te beklimmen. 
Deze enorme uitdaging is uitermate geschikt voor mensen die hun 
grenzen al kennen en voor mensen die hun grenzen willen verleggen. 
Het evenement vindt plaats op zaterdag 18 juni 2011. 
Wij vertrekken op donderdag 16 juni en komen maandag 20 juni weer 
terug in Sloten. 
Het geheel wordt mede georganiseerd door Alpe ‘d Huez fietsreizen. Zij 
zorgen voor de verblijfsaccommodatie en de begeleiding. 
De totale kosten bedragen ca: € 430,-- p.p. Dit is inclusief de busreis, 
overnachtingen en diners. Ook bestaat de mogelijkheid om naar boven te 
wandelen. De lengte van de klim bedraagt 13,2 km en het te overwinnen 
hoogteverschil bedraagt 1071 m. Er zijn 21 officiële haarspeldbochten. 

Leuk is het om u te laten sponseren door  familie, 
vrienden en collega’s. B.v. per bocht of kilometer, die u 
haalt. De opbrengst komt ten goede aan de door de v.v. 
Sleat nieuw te bouwen kleedboxen voor onze 
damesteams. 
 
Opgeven of nadere informatie via sleat50@gmail.com of  
bij Hilde de Haan en Menno Knot  0514–531995. 
  

  

PEUTERSPEELZAAL IT KIDELSTIENTSJE 
 
In Sloten is een prachtige peuterspeelzaal waar 
peuters van twee en drie jaar van harte welkom 
zijn. 
Zij kunnen de peuterspeelzaal twee of drie 
dagdelen bezoeken. 
Kom gerust eens langs.  
 
Voor informatie en aanmelding van peuters vanaf éénjarige leeftijd kunt 
u terecht bij: 
Peuterspeelzaal ‘It Kidelstientsje’  
Wijckelerweg 172 Sloten, Tel:06-11498652   
Of bij: 
Tinie Schotanus Tel: 0514-531471 Email: t.schotanus@planet.nl 
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LOFTSILEN MEI SLEATTEMER OM ÚTENS  
 
“Dat gefoel fan frijheid.....alle deistige drokte falt 
fan dy ôf....dy rêst, dêr boppe yn’ e loft....dat is sa 
machtich jong!”    
Oan it wurd is Hylke Feenstra, út’ e Jouwer – hy is 
loftsiler fan berop. Hylke waard op 14 maaie 1979 
berne yn Sleat, as 1e bern fan Hartman en Wia 
Feenstra. Nei de legere skoalle gie Hylke nei de 
mavo yn Balk. Dêrnei folge in MBO-oplieding bank 
en fersekering yn Snits en hy sleat syn stúdzje ôf 
mei in HBO-oplieding management ekonomy en 
rjocht. Nei in pear jier wurke te hawwen by de 
Rabobank, bedarre hy by it útsindburo Content, dêr’t er mear as trije jier 
wurke hat.  
Undertusken hie Hylke al in protte belangstelling foar dy ymposante, 
kleurige ballonnen. As jonkje fytste hy der al efteroan, as der wer sa’n 
ding yn’ e loft sweve....  Doe’t hy wol gauris as frijwilliger by de mûne yn 
Sleat holp, trof er dêr Jehannes Kooistra, dy’t no mei syn broer in eigen 
ballonfeart-bedriuw hat. Jehannes gie destiids al gauris de loft yn mei in 
ballon en hy murk dalik, hoefolle ynteresse Hylke yn de loftsilerij hie. Hy 
noege him dêrom út, om mei te “crewen”, dat is it folgjen fan de ballon 
yn in buske. Hja hawwe radiokontakt mei de piloat (walkie/talkie) en as 
de ballon dan ienkear oan’ e grûn stiet, wurdt troch harren it spul út it 
lân helle en wurde de passazjiers wer nei it opstapplak brocht.  Doe’t 
Hylke ien kear syn rydbewiis helle hie, waard er hjir geregeld  by ynset. 
Ek by it opblazen fan de nuveraardige Amearikaanske ballonnen by de 
Friese ballonfeesten, wie de help fan Hylke altyd tige wolkom. Nei’t Hylke 
in pear kear sels de loft yn west hie, krige hy stadichoan hieltyd mear 
langstme om soks sels bestjoere te kinnen! Mar it heljen fan in 
fleanbrevet kostet €  15.000,00 en dat hie Hylke net samar lizzen. 
Gelokkich seach Ballonfeart-bedriuw “Haven”  út Jiskenhuzen it wol sitten 
mei Hylke en dy bekostige de oplieding. Foar de teory moast er nei 
fleanfjild Eelde, dêr’t ek de oplieding privee-fleanen sit. In protte fakken 
hiene se beide, lykas navigaasje en fysiology (hoe reagearret dyn lichem 
op hichte). Mar as de piloaten nei fakken oer masines en motors giene, 
krigen hja materialelear oer it loftsilen. Yn 2002 helle Hylke syn brevet 
en mocht er selsstannich mei in groep minsken de loft yn! De earste 
jierren hat er fansels foar Haven syld, dy’t syn oplieding betelle hie.  
Neist it loftsilen, wurke Hylke gewoan by de bank en it útsindburo. Nei in 
tal jierren ferhierde hy himsels free-lance as piloat by ballonfeart-
bedriuwen oer it hiele lân – der binne in protte ballonnen, mar gâns 
minder piloaten. Mar dizze wize fan wurkjen joech net in protte 
wissichheid: simmers stie de tillefoan readgloeiend en moast der faak 
ôfsein wurde, wylst der yn oare moannen hast neat fertsjinne waard. 
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Doe’t it ballonfeart-bedriuw Greetzz út Goirle (by Tilburch) dan ek in 
piloat socht foar de trije noardlike provinsjes, wie Hylke gau út’ e rie. Hy 
makke fan syn grutte hobby syn berop:  as it waar der him ta lient, sylt 
Hylke 7 dagen yn’ e wike!   

 
Fan Greetzz krige hy in prachtige oranje-
pearse ballon en in crewbus. Dit spul hat in 
moai plak op it hiem by de buorkerij fan syn 
skoanâlders yn Sint Jehannesgea.  Greetzz 
regelt de passazjiers en it opstapplak en 
Hylke regelt de meiwurkers oan’ e grûn. 
Hylke giet 80 oant 100 kear yn ’t jier de loft 
yn, fan 1 april – 1 novimber. Yn’ e winter 
wurdt der net loftsyld – de greiden binne dan 
faak te wiet om it spul út it lân te heljen mei 
de swiere bus.  Boppedat is it waar tige 
ûnstabyl: it moat dan te faak ôflost wurde. 
Hylke sylt yn in 14 persoans ballon – Greetzz 
hat dêr 3 fan. Ek in 4 en 6 persoans, in 10, 
18 en 20 persoans en ferline jier hawwe sy 

de grutste ballon fan de wrâld oantúgd: hjir kinne 32 minsken yn! Mei de 
nije bus der by wie dit in ynvestearring fan twa en in heal ton! 
Op ‘t heden is dizze ballon alle dagen folboekt. Eltse dei geane der mei 
dit bedriuw sa’n 130 minsken de loft yn. In reiske mei de ballon kostet   
€ 160,00 de man/frou, mar stappe jo op’ e Jouwer yn, dan kinne jo foar 
€ 139,00 de loft yn! It sprekt fansels, dat it oankeapjen en ûnderhâlden 
fan de ballonnen in djoere oangelegenheid is. Greetzz hellet syn 
ballonnen út Ingelân – dat binne fierwei de bêsten...de Mercedes ûnder 
de ballonnen, sis mar. Goed materiaal jout ek fertrouwen nei de klanten 
ta. Boppedat binne de rigels foar de loftsilerij yn Nederlân tige strang: 
alle jierren (of nei 100 fearten) wurdt it spul keurd (in soarte fan APK 
dus). Foar de loftreis moat de piloat neffens in fêste list alles neigean en 
kontrolearje. Boppedat is yn dizze ballonwrâld elk skroefke 
“sertifisearre”: der binne spesjale bedriuwen, dy’t ûnderdielen ferkeapje 
en reparaasjes útfiere.  Hoe feilich is sa’n loftreis no?  
Hylke: “Ast’ dy goed oan alle feilichheidsfoarskriften hâldst’, kin der wier 
neat barre!  Sjoch, hoe as sa’n tocht ferrint, hinget it measte ôf fan de 
wyn. Wy krije alle dagen de ynformaasje oer wynkrêft, wynrjochting en 
kâns op delslach fan it KNMI.”   Hylke lit my op syn laptop de skema’ s 
sjen. Dat jout suver al in feilich gefoel!  Hylke: “It KNMI jout hjir foar 
hjoed in wynsterkte oan fan 3 knopen – 1 knoop is 1,84 km yn’ e oere. 
Se jouwe op ferskillende hichten de wynrjochting en –sterkte oan. Sa 
kinst’ fan te foaren goed ynskatte oft it ferantwurde is om fuort te gean. 
Wy sile altyd 2 oeren ear’t it tsjuster is of moarns 2 oeren ear’t de sinne 
opkomt: dat kin wol om 5 oere wêze! Mar yn ‘e simmer bist’ jûns faak let 
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thús mei dy lange dagen. En al krije wy nóch sokke goede ynformaasje 
troch fan it KNMI: dochs kin it wolris beteare, dat jin troch te min wyn 
wat earder nei ûnderen moatte. Sa ha ik de ballon ferline jier noch foar 
Haskerhoarne op’ e dyk set......de autobestjoerders seagen ferheard op 
fansels! It hat ek noch yn ’e krante stien. Mar dat is gelokkich allegearre 
goed ôfrûn. Do moatst kalm bliuwe.  
Dat is miskien, neist de technyske kennis, wol it wichtichste fan piloat 
wêzen: lit gjin spanning merke oan de passazjiers en bliuw ûnder àlle 
omstannichheden rêstich! De measte lju dy’t ynstappe, binne de earste 
5-10 minuten wol wat senuweftich, mar as de koer moai rêstich troch de 
loft sylt, dan begjint al gau it grutte genietsjen en hingje se al oer de 
râne.  Boppe yn’ e loft is it tige gehoarich 
(lûd giet omheech) en dan hearst de 
minsken op’ e grûn faak praten. Ik net 
hear, want de branders ha noch wol wat 
leven – dêrom ha ik my by de 
gehoarspesjalist eardoppen oanmjitte 
litten om gjin lêst fan berops-dôvens te 
krijen. De minsken yn’ e koer hear ik 
fansels wol en kin ik ek gewoan mei prate.  
Wy stoke mei propaangas: dat moat sa’n 
100 graden wêze, ear’t de ballon omheech giet. Yn myn 14 persoans 
ballon nim ik 4 kear 80 liter gas mei, wylst ik mar 200 liter ferstook op in 
tocht...mar jin moatte altyd reserve by jin hawwe. De tocht duorret in 
oere en hoefolle kilometers jin dan ôflizze, hinget hielendal fan de wyn 
ôf. As wy op’ e Jouwer ynstappe, kin dat net mei noardeastewyn , want 
dan hingje wy gau boppe de Iselmar. Dan stappe wy by De Gerdyk of 
Terkaple op. Somtiden hellest’ 20 km en in oare kear lizze opstap- en 
lâningsplak flak byelkoar. Boppedat feroaret de wyn wol gauris en kin er 
yn hege en legere loftlagen út ferskillende hoeken komme. Mei it buske 
op’ e grûn hâlde wy radiokontakt – dan witte sy wêr’t se ús wei helje 
moatte. In ballon is net te stjoeren – wy farre wêr’t de wyn ús hinne 
waait. En dat is foar de lju yn’ e bus op’ e grûn net altyd like maklik. As 
wy oer wetter hinnegeane, moatte sy somtiden wol in heal oere omride, 
ek al lizze wy mar 200 meter fan harren ôf! Wy binne ek wolris oer de 
grins nei Dútslân syld:  dêr rinne in protte lytse dykjes dea en dan is it 
foar de crewers in hiele toer om by ús te kommen! Wy sette de ballon it 
leafst op in stik lân del, wat krekt meand is, want lang gers leit fansels 
hielendal plat, as wy der op delkommen binne!  Sa’n boer is dêr net wiis 
mei, mar wy besykje dat wat te fergoedzjen. De minsken út de bus 
freegje altyd tastimming fan de boer om it spul út it lân te heljen en de 
boer kriget in flesse drank. It moaiste is, as de koer moai rjocht op de 
grûn delkomt, mar faak lûkt de ballon ús troch de wyn dochs noch wat 
oerside en sleept ús dan in eintsje mei troch it lân. De nije, wat gruttere 
kuorren binne yn fekken ferdield – dan rôlje de lju net mear oer elkoar 
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hinne by it delkommen. En as alles oprêden is – elk moat meihelpe! – 
hâlde wy de feestlike slotsêne.”  
Wêrom champagne nei de tocht?  Hylke:  “De Frânsen ha it loftsilen mei 
in ballon betocht yn 1783.  De boer, dy’t dy ferskriklike “fjoerkolom” yn 
syn lân delkommen seach, wie  fansels spoekbenaud en rôp  oerstjoer, 
dat it de duvel wie...doe ha de loftsilers him dalik flessen tastutsen, 
ûnderwilens roppend: “Champagne! Champagne!”  Mar ast’ no ek noch 
witte wolst’  hoe as dat sit mei dy pôle gers, dan moatst ris mei op in 
reiske troch de loft! Dan hâldst’ der ek noch in moaie oarkonde fan oer!”   
Op myn fraach, oft er wolris mei fakânsje giet, seit Hylke: “Ja hear. 

Gelokkich is 
Erica, myn 
freondinne ek 
piloat – nei’t sy 
har brevet 
helle hie sylde 
se geregeld by 

Jehannes 
Kooistra en syn 
broer. Mar no 
is se swier fan 
ús 2e berntsje 
(Hylke en Erica 
ha al in 

alderleafst 
famke, Synne) 
– dus foar har 
ynearsten gjin 

tochten. Mar foarhinne giene wy wol nei Eastenryk – dêr kamen dan sa’n 
30 Belgen, Dútsers en Nederlanners byelkoar te loftsilen. Boppe dy 
bergen is it fansels hiel oars silen: dêr hast mei dalwinen te meitsjen en 
moatst’ soerstof meinimme, om’t it faak boppe de 4500 meter útgiet.  
Troch dy ferskillende luchtlagen en wynrjochtings kinst’ wat stjoere – 
sa’n ballon kuollet dan wer ôf en dan moat der wer mear gas by. Yn 
Eastenryk prate wy fan te foaren ôf yn hokfoar dal as wy delkomme, oars 
bist’ fansels net te finen foar de crewers. Se moatte de lokaasje wol 
berikke kinne mei harren buske.  Mar wat is dat prachtich....boppe dy 
bergen....dy sûne lucht, dat útsicht....geweldich! 
Doe’t ik in tal jierren official wie, moast ik ek wol nei Frankryk, 
Luxemburg, Australië. Dan trof ik ek wol Russen en dy koene gjin wurd 
Ingelsk: dan wie ’t fansels mei hannen en fuotten – mar ik moast wol 
kontrolearje, oft hja harren oan’ e wedstriidrigels houden, troch bygelyks 
it mjitten fan de sânsekjes......ja, dêr sit in lint oan fêst mei in 
wedstriidnûmer. De wedstriidlieding wiist in bepaald punt oan en wa’t 
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syn/har sekje sân dêr it tichtste by delgoait, wint. Want do kinst gjin 30 
of mear ballonnen op itselde plak delkomme litte fansels! 
Op myn fraach, wat hy neist de loftsilerij noch mear by de ein hat, 
andert Hylke: myn frijwilligerswurk hat ek alles te krijen mei myn berop. 
Ik sit yn de organisaasje fan de Fryske Ballonfeesten hjir op’ e Jouwer en 
ik bin ponghâlder fan de klup, dy’t wedstriden loftsilen organisearret. En 
dyn âlde oplieding? 
Hylke: “Foar in lyts wervings- en seleksjebedriuw yn Snits, doch ik , 
benammen yn de wintermoannen, de werving en foarseleksje. Op 
ynternet sykje ik lju op, dy’t mei harren CV op in site steane en wurk 
sykje. En as dat yn it oanfrege profyl past, lis ik de kontakten. En op ’t 
heden doch ik dat der ek noch wol in bytsje tuskentroch. Fierder bin ik 
húsman en pas ik op Synne. Erica wurket trije dagen as 
kommunikaasjemeiwurker by de provinsje en om’t ik jûns in protte fuort 
bin, kinne wy dit moai kombinearje. Myn hert leit fansels by de loftsilerij 
en hjir reitsje Erica en ik dan ek nea oer útpraat!”  
 
Tetsje van der Sluis 

 
 
INSCHRIJVING VAN DER WAL’S RUSTHUIS TE 
SLOTEN 
 
Het Van der Wal’s Rusthuis werd in 1952 gesticht. 
Aanleiding hiertoe waren de bepalingen in het 
testament van de in 1944 overleden weldoener 
Gerben van der Wal. Over de bestemming van 
zijn vermogen was de erflater uitgesproken: “Ik 
heb mijn vermogen in Sloten verdiend en het zal 
na mijn dood ten goede komen aan de inwoners 
van Sloten”. De meest in het oog springende 
bepaling in het testament had betrekking op de 
bestemming van een deel van het nagelaten vermogen voor de 
oprichting en instandhouding van een rusthuis. Het testament luidde: “… 
een gebouw voor ouden van dagen waarin metterwoon gratis kunnen 
worden opgenomen behoeftige menschen, zoowel echtparen als 
alleenwonende mannen en vrouwen, zonder aanzien van religie, uit 
Sloten Friesland en wanneer zich geen voldoende aantal sollicitanten 
aangeven, ook uit Wijckel”. 
 
In dit artikel wordt nadere informatie gegeven over de inschrijvings- en 
plaatsingscriteria van het Van der Wal’s Rusthuis. 
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Zowel alleenstaanden, gehuwden als samenwonenden mogen in het 
rusthuis wonen.  
Voor plaatsing op de wachtlijst is het noodzakelijk dat men ingeschreven 
is in Sloten of in Wijckel. Voor gehuwden of samenwonenden geldt dat 
ten minste één van deze personen in Sloten of Wijckel moet wonen. 
 
Om daadwerkelijk in het rusthuis te mogen wonen, moet vervolgens aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet men minimaal 
drie jaar in Sloten woonachtig zijn. Mocht er niemand uit Sloten op de 
wachtlijst staan, dan kunnen inwoners uit Wijckel in aanmerking komen 

voor een woning in 
het rusthuis. 
Vervolgens dient een 
alleenstaande bij 
toelating ten minste 
65 jaar oud te zijn, 
gehuwden en 

samenwonenden 
moeten samen ten 
minste 125 jaar oud 
zijn. Het is belangrijk 
om te weten dat als 
een één- of 
tweepersoonswoning 
vrijkomt deze 
toegewezen wordt 

aan de persoon (of personen) met de hoogste (gezamenlijke) leeftijd. 
Het is dus niet zo dat degene die het langst op de wachtlijst staat het 
eerst aan de beurt is als een woning vrijkomt. 
De toewijzing van een vrijgekomen woning geschiedt in principe om en 
om, de ene keer aan een alleenstaande, de volgende keer aan een 
echtpaar of twee samenwonende personen. 
 
Zoals hierboven al aangegeven heeft de erflater, Gerben van der Wal, 
het rusthuis bedoeld voor mensen met een beperkt inkomen en 
vermogen. Dat wordt dan ook getoetst op het moment dat iemand op 
grond van zijn leeftijd als eerste in aanmerking zou komen voor 
toewijzing van een woning. Bovendien moet de kandidaat (de 
kandidaten) nog redelijk gezond en zelfredzaam zijn. Ook dat wordt 
getoetst. 
 
De beslissing wie in het rusthuis mag wonen, ligt uiteindelijk bij de 
Regentencommissie van het Van der Walfonds. Deze commissie voert het 
beheer over het rusthuis, de commissie houdt daarom ook de wachtlijst 
voor het rusthuis bij.  
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U kunt zich voor plaatsing op deze wachtlijst richten tot de secretaris van 
de regentencommissie: de heer J.S. Poortema, Ruurd Altastrjitte 11, 
8556 AN Sloten. 
  
Tot slot nog een aardig detail: de bewoners krijgen geld toe: De 
bewoners zijn vrij van huur, daar-naast ontvangen ze volgens het 
testament van Gerben van der Wal een wekelijkse bijdrage en een be-
drag per woning ter gelegenheid van de verjaardagen van de erflater en 
zijn vrouw. Alles bij elkaar een bijzondere gift van een bijzondere 
Slotenaar! 

 
 

VOORAANKONDIGING VERWENDAG MANTELZORG 
 
Een mantelzorger staat klaar voor iemand die het niet alleen redt en is 
vaak onmisbaar. Deze hulp is bijzonder waardevol voor die persoon en 
de maatschappij. Daarom organiseren de acht gemeenten van Zuidwest 
Friesland op zaterdag 2 oktober 2010, voor de tweede keer een 
verwendag om de mantelzorger in het zonnetje te zetten. Op deze 
middag staan de deuren open bij ROC Friese Poort in Sneek 
en kunnen mantelzorgers deelnemen aan diverse 
workshops. Creatief, muzikaal of sportief, met iedereen 
wordt rekening gehouden. Daarnaast is er een 
informatiemarkt waar gemeenten en zorginstellingen zich 
presenteren. Kijk voor meer informatie op 
www.stipepunt.nl.  
 

 
 
BEDANKT 
 
Lieve mensen,  
Hierbij wil ik iedereen bedanken (ook namens Kees, Esther en Karin) 
voor alle bloemen, telefoontjes, sms’jes, kaarten, cadeautjes  etc.  die ik 
heb gekregen tijdens mijn ziekte. Onvoorstelbaar zoveel lieve mensen 
die om je denken. De vooruitzichten zijn gelukkig nu weer goed. 
Groetjes van Hannie Visser, Tjerkgaast 
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SLEAT EARTIIDS EN HJOED-DE-DEI 
 
Zoek de 7 verschillen zou 
je bij deze 2 foto’s 
kunnen zetten. Het 
grootse verschil zit ‘m 
natuurlijk in de ‘platte 
brêge’ die op de bo-
venste foto ontbreekt. In 
1957 werd de rondweg 
om Sloten officieël ge-
opend. Voor die tijd reed 
al het  verkeer door het 
stadje. De onderste foto  
is bijna identiek aan de 
bovenste. Buiten de 
platte brêge zien we nog 
een recreatiecontainer en 
een auto op het 
parkeerterein. De koe op 
het water werd in het 
weekend van 4 sept 
ingezet tijdens de 
jaarlijkse (spectaculaire) 
brandweerdag die 
volgens ooggetuigen zeer   
voorspoedig en gezellig is 
verlopen! 

bovenste foto: archief  
onderste foto: Pieter 
Albada 
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STICHTING VRIENDEN VAN SLOTEN 40 JAAR  
 
In oktober 2010 bestaat de Stichting Vrienden van Sloten 40 jaar. In die 
jaren is er veel gebeurd met en in onze stad. Een groep mensen, niet 
woonachtig in Sloten, maar die de stad Sloten regelmatig met de boot 
bezochten of die er een tweede huis bezaten, vroegen zich af of er niets 
gedaan kon worden tegen de vermeende achteruitgang van het 
aangezicht van de stad. Gezocht werd naar inwoners van Sloten, die dat 
zelf ook vonden. Met deze Slotenaren werd de Stichting Vrienden van 
Sloten opgericht. Een stichting, die ten doel heeft om het oorspronkelijke 
karakter van de stad Sloten te herstellen, te behouden en te versterken. 
Het uitgangspunt is om de bewoners van de oude stad Sloten te 
stimuleren om bij het onderhoud en restauratie van hun woning zoveel 
mogelijk gebruik te maken van materialen die ook werden gebruikt ten 
tijde van de oorspronkelijke bouw van de woning. 
Deze stimulering houdt in dat er een financiële bijdrage verstrekt kan 
worden om mensen over te halen hun huis of schuttingen of andere 
zaken aan de straatzijde in stijl te verbeteren. 
In vele gevallen is dat de afgelopen jaren dan ook gebeurd. Niet alleen 
de gebouwen zijn verfraaid en gerestaureerd, ook stoepen, straten, 
verlichting, straatnaamborden, huisnummerborden, uithangborden etc. 
zijn in oude stijl teruggebracht. 
Terugkijkend op de periode van 40 jaar is er dus veel in de stad 
aangepakt. Goede samenwerking met het van der Wal Restauratiefonds, 
bewoners/eigenaren, de gemeente en plaatselijk belang hebben 
meegespeeld om van Sloten de kleinste parel van de Friese 
Elfsteden te maken. 
De Stichting Vrienden van Sloten is ook in de toekomst van plan zich in 
te blijven zetten voor de stad Sloten. Maar we willen ons jubileum niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.   
 
Wij houden op zaterdag 13 november 2010  een symposium in 
“De Mallemok” te Sloten.  
Wij willen u allen hierbij van harte uitnodigen. 
 
Het programma luidt als volgt. 
13.30 uur       Ontvangst 
14.00 uur  Opening door de dagvoorzitter M. Knot 
14.05 uur Welkomstwoord, door de voorzitter van de stichting de 

heer B. Klinkhammer 
14.15 uur Toelichting op de activiteiten van de stichting, door de 

heer Y. de Boer 
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14.35 uur Inleiding door mevr. C. Vergeer van de vereniging 
Hendrick de Keyser 
De vereniging Hendrick de Keyser is er voor het behoud 
van architectonische en historische waardevolle huizen in 
Nederland 

15.00 uur Pauze 
15.15 uur Presentatie Doarpswurk, over duurzaamheid in kleine 

kernen, door de heer 
  T. Sijmonsma. Doarpswurk is een onafhankelijke 

organisatie, die zich richt op het instandhouden van de 
sociale samenhang en de leefbaarheid van het Friese 
platteland. 

16.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleiders. 
16.15 uur.  Sluiting door de dagvoorzitter. 
 

Na afloop is er de gelegenheid voor onderlinge gesprekken 
onder het nuttigen van een drankje en een hapje. Er zijn 
aan het deelnemen van het symposium geen kosten 
verbonden. 

 
U kunt zich opgeven via email: jubileum40@mkbinnovation.nl 
Of telefonisch bij Menno Knot: 0514-531995. 
 
Het bestuur Stichting Vrienden van Sloten 

DE JEUGDFOTO 
 
Sa as tasein yn it junynûmmer geane we wer fierder mei 
ús rubryk ‘de jeugdfoto’. Ek dizze kear is it  wer slagge 
in persoan te finen dy’t syn ferhaal dwaan wol. 
 

 
 
We ha twa kryptyske omskriuwings. 
 
De earste is: “veel adel droeg zijn naam” 
 
De twadde is: “Dizze beamlange fint  
                      wie earder in grut keepertalint” 
    
As jo tinke te witten wa’t dit jonkje is, kinne jo de 
oplossing stjoere nei de redaksje. 
Ûnder de goede ynstjoerings ferlotsje wy in 
hearlike flesse “Stedsomropperwyn”. 
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DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD 
 
Ook deze keer is hebben een aantal sleattemers weer 
ontzettend hun best gedaan om in deze rubriek te worden 

genoemd. De redactie heeft daar uiteraard geen bezwaar tegen en 
spoort u als lezer aan dat mocht u in uw omgeving een grappig voorval 
meemaken, schroom niet om het ons te melden. Zelf er een leuk verhaal 
van maken kan natuurlijk ook. 
 

Tweede sterke man in training. 
 
Reint Hendriks werkt in de keuken in één van de 
horeca etablissements die ons stadje rijk is. 
Tijdens dat werk ontdekte hij dat de kok steeds 
een fles paintcoating (vloeibare boter) 
gebruikte. Het was hem niet duidelijk waar dat 
precies voor nodig was. Dus Reint, nieuwsgierig 
als hij is, vraagt aan de kok wat voor spul dat 
is. De kok geeft als antwoord dat het voor de huid is om er een mooie 
bruine kleur van te krijgen. Willem, een andere keukenmedewerker, 
bevestigt nog eens extra dat dit ook door bodybuilders wordt gebruikt. 
Daarop spuit de kok een beetje van de vloeistof op Reint’s beide 
onderarmen met de woorden: “Dan kunnen die ook eens een beetje 
groeien”. Willem voegt nog een beetje extra toe op de bovenarmen van 
zijn collega en zo heeft Reint de hele avond met hoog opgerolde mouwen 
in de keuken rondgelopen. Iedere keer keek hij of het ‘goedje’ al iets 
deed en of zijn armen al enigszins de vorm aannamen als die van de  
‘sterke man’ Hans Lolkema. Wat het heeft gedaan is niet bekend maar 
dat Reint de hele avond letterlijk heeft lopen glimmen van trots mag 
duidelijk zijn. 

 
Carmiggeltiaans 
 
Op een zonnige zomermiddag, ergens in juli, nestelde een echtpaar zich 
op één van de terrassen aan de gracht. Meneer en mevrouw hadden 
uren gefietst en waren dorstig. De serveerster kwam dan ook met 
gezwinde spoed de bestelling opnemen. Of meneer en mevrouw ook wat 
wilden drinken? Wis en zeker wel jongedame. Mevrouw, overduidelijk het 
leidinggevende type binnen dit ongetwijfeld gelukzalige huwelijk, nam 
het woord en bestelde onverwijld een biertje, waarbij zij nog wel middels 
prachtige volzinnen meende te moeten melden dat zij bier dronk omdat 
het zo warm was en omdat ze hard had gefietst en omdat het per slot 
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van rekening vakantie was, nietwaar? Thuis in Blaricum dronk zij nooit 
bier. 
 
Het biertje werd genoteerd. 
 
De met uitdrogingsverschijnselen kampende meneer was korter van stof: 
“Idem dito”, was alles wat de man zei. 
 
“Ehh…dat hebben we niet” sprak de serveerster. 
 
Het was waarlijk een schitterende zomermiddag op 
de terrassen in Sloten. 
 

 
Lekker goedkoop met de trein op vakantie 
 
Na een welverdiende, leuke vakantie in het Limburgse Valkenburg 
zouden André Bergsma en vriendin met de trein weer huiswaarts keren. 
Bepakt en bezakt togen ze naar het station van Valkenburg waar 
vriendin alvast kaartjes zou kopen. Ze toetst Valkenburg-Heerenveen in 
en betaalt met haar pin. Samen wachten ze tot het apparaat de kaartjes 
af geeft. Er komt één kaartje uit en hoe lang ze ook wachten er volgt 
geen tweede. Vriendin checkt of ze het juiste bedrag heeft ingetoetst. Dit 
blijkt het geval te zijn. André wil niet dat er één van beiden alleen gaat 
reizen en koopt vanwege de nog weinig, beschikbare wachttijd nog een 
kaartje. Hij ontdekt ondertussen op het kaartje ook een telefoonnummer 
waar ze heen kunnen bellen voor storingen. Dat besluiten ze te doen 
want ja ze zijn beide maar arme studenten en het geld groeit hun niet op 
de rug en het ging toch om een bedrag van € 17,-  Ze krijgen een 
vriendelijke NS-medewerkster aan de lijn die hen vraagt op welk station 
ze zijn en wat de laatste drie cijfers van vriendin’s pincode zijn. Na de dit 
alles te hebben doorgegeven,  zegt de medewerkster dat dit wel vaker 
voorkomt. Ze adviseert een grote klap tegen het apparaat te geven. 
Vriendin ondertussen flink balend, haalt uit naar het apparaat en zowaar 
daar verschijnt het tweede kaartje. Nu zitten ze dus met drie kaartjes 
richting Heerenveen. Daar André de spoorwegmedewerkster nog aan de 
lijn heeft, vraagt hij meteen of ze dat teveel betaalde kaartje terug 
kunnen vorderen. Dit blijkt mogelijk door het schrijven van een briefje of 
even contact te zoeken met een daar aanwezige conducteur. 
André bedankt haar voor de vriendelijke medewerking en ziet 
ondertussen een trein het station binnenlopen. Hij zegt tegen zijn 
vriendin even te gaan kijken of er een conducteur in die trein aanwezig 
is. Kunnen ze meteen het geld terug krijgen. Het woord bij de daad 
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voegend stapt André de trein in. Zijn vriendin blijft ondertussen bij de 
bagage wachten. 

Op zoek naar een conducteur merkt André te laat dat de 
treindeuren zich achter hem sluiten en de trein zich in 
beweging zet. Hij ziet nog net zijn vriendin met grote, 
verbaasde ogen aan zich voorbij glijden. Zijn vriendin kan 
hem niet bellen want haar beltegoed is op en bovendien 
heeft hij zijn eigen telefoon bij haar in de bagage laten 
blijven Hij kan er niet meer uit en besluit mee te gaan tot de 
volgende halte. Weer moet hij een kaartje kopen. Als de 
trein dan stopt bij Schin op Geul stapt hij vlug uit om de 
trein naar Valkenburg terug te nemen. Daar staat 
vriendinlief, zij het ondertussen behoorlijk nijdig, gelukkig 
nog op hem te wachten. 

Dan stappen ze in en verloopt de reis verder geheel naar wens. 
 
Smeuïg detail in dit verhaal is dat André kunstmatige intelligentie gaat 
studeren en dat dit iets te maken heeft met het gebruiksvriendelijk 
ontwikkelen van apparaten. Of ook een klap daar onder valt, valt te 
betwijfelen. En of ze inmiddels het teveel betaalde kaartje al terug 
hebben mogen ontvangen is niet bekend. 
 

WIE O WIE? 
 
Op de skoallefoto út it junynr.  ynstjoerd troch P.Poelman út Balk kaam 
in prachtige, hânskreaune reaksje dy’t  wy de lêzers net ûnthâlde wolle. 
                                                                                                             
Zwolle, juni 2010 
Geachte redactie, 
 
Al zal ik wel één van de nog in leven zijnde afgebeelde scholieren van de 
OLS te Sloten zijn, toch geef ik u de namen zoveel mogelijk van de door 
mij herkenbaren op. We zijn inmiddels vijftig jaar verder. Mijn schooltijd 
bij meester Van Leeuwen en juffrouw Woudstra (en niet juffrouw Vos  
zoals abuis vermeld in de laatste SO, red.) zijn vast in mijn geheugen 
gegrift. Meester was een echte pedagoog die ons als kinderen zeer goed 
heeft onderwezen. En nog haal ik veel van uitspraken, wijze lessen en 
gezegden aan in gesprekken. Zoals: Wie z’n buisje lapt met leugens, 
vindt al lapt hij dag en nacht telkens nieuwe gaten waar hij die niet had 
verwacht. Stel niet uit tot morgen wat ge heden nog kunt doen. En nog 
een hele belangrijke: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 
ander niet. Ik, Broer(Wiebe) Hofman, 90 jaar oud, herken de volgende 
klasgenoten/scholieren van de Openbare Lagere School d.d. 31 juli 1931. 
Bezoek speeltuin Tjaarda te Oranjewoud tijdens schoolreisje. 
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1. 
Japie Koopmans  2. Sietze van Leeuwen 3. ?  4. Sietse van der Werf 5. 
Meester Van Leeuwen 6. Joke Koopmans 7. Afke Nijholt 8. Klaasje 
Poepjes  9. ? /10 ? /11 ? 12 Andries Tromp  13. ? /14. ? 15. Jan 

Nijholt,16. ? 17. Broer (Jan) Folmer 18. Lieuwe de Lange 19. Juffrouw 
Woudstra   20. Pietje Folmer 21. Marieke Folmer 22. Stieneke Effing  23. 
Trienke Zuiderhof    24. Teatske  ? 25. Hieke Smit 26. Fransje Folmer 27. 
Wietske de Lange 28. Trijntje Smit 29. Zus/Wiep Hofman 30. Engeline 
Effing 31. Siebe Leentjes 32. Pieter Poelman 33. Frans de Vreeze 34. 
Johannes Galama 35. Roelof Venema 36. Jan Haarsma 37. Jan van 

Leeuwen 38. Ysbrand Galama 39. Johan Smit 40. Harm Koopmans  41. 
Arend Leentjes 42. Harmen Oenema 43. Lolle Poepjes 44. Anne Oenema 
45. Yke Poepjes 46. Theo (Tjeerd) Hofman 47. Andries Smit 48. Upie 
(Uilke) Haarsma 49. Broer (Wiebe) Hofman 50. Arjen van Leeuwen 

 
Ik heb het vergrootglas erbij gehad maar het is aardig gelukt. Tot op 
heden is Pieter Poelman waarmee ik laatst gesproken heb, de enige nog 
in leven zijnde klasgenoot. In meer dan vijftig jaar had ik hem niet 
gesproken. Als u meer naamsopgaven van schoolmakkers krijgt die nog 
op deze aarde vertoeven dan zou ik dat graag van de redactie en/of 
lezers vernemen.  
Met vriendelijke groet en waardering voor uw werkzaamheden voor 
De Stadsomroeper, 
W.B. Hofman 

Telemannstraat 5  8031 KA Zwolle      038-4215378 
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EEN WINKELTJE ‘HERBOREN’ 
 
Zoals u misschien de afgelopen zomer heeft gezien, is er iedere zaterdag 
op de Heerenwal 64 een klein winkeltje open. Dit is de ´voormalige´ hal 
van de familie Leegstra, tenminste dat dachten de heren op de 
Heerenwal. Maar ja, ze hebben een mem en die dacht: “ik ben creatief, 
graag bezig en ik begin een winkeltje. De hal wordt van mij!” En ja 
waarom ook niet, vroeger was hier ook een winkel, zoals menig (oud) 
Slotenaar mij wist te vertellen. 
 Vanaf Sipelsneon 26 juni jl. ben ik iedere zaterdag open geweest. De 
naam van de winkel is SNOBSK 64. En dan rijst nu natuurlijk de vraag; 
“hoe kom je op die naam?” De 64 spreekt voor zich als je op de 
Heerenwal 64 woont en heeft dus niks met mijn geboortejaar te maken. 
Na een brainstorm sessie op de bank, met het Frysk WurdBoek op de 
schoot, valt mijn oog op Snobsk. Een mooi fries woord, klinkt een beetje 
spannend, maar wat betekent dit? Voor mij past het in ieder geval heel 
goed bij de dingen die ik maak. Het is heel erg leuk, je wordt er blij van 
en ………..dus een beetje hebberig. En dat is soms helemaal niet erg.  
 
Uit Frysk WurdBoek nederlânsk – frysk 
snoepachtig, adj. Snobsk, slynderich,  
slynsk. 
snoepgoed, s. Snobbersguod (it); -lust,  
s. Snobskens; -lustig, adj. Snobsk, fret- 
terich; -reisje, s. Plezierreiske (it); 
 -winkel, s. Snobberswinkel; -ziek, adj.  
Snobsk; -zucht, s. Snobskens; -zuchtig,  
adj. Snobsk, fretterich. 

 

En wat verkoop ik nu? Om te beginnen werk ik met gebruikte stoffen, 
zoals afgedankte kostuums, jurken, overhemden, spijkerbroeken 
gordijnen etc. Hiervan maak ik naar eigen inzicht en ontwerp 
kinderschortjes, keuken schortjes, vlaggetjeslijn, knikker- en gogo 
zakjes, mobiel tasjes, draagtassen en kussens. Allemaal met een blij, 
leuk en vrolijk motief, waarbij iedere creatie uniek is. Wellicht worden er 
de komende tijd nog meer ontwerpen aan het assortiment toegevoegd. 
Er is in ieder geval nog inspiratie genoeg 
Daarnaast bestaat het assortiment o.a uit zelf gemaakte etagères van 
gebruikte serviezen, houten bankjes, houten speelgoed. En natuurlijk 
zijn er de enige echte handgebreide Tante Tiete sokken, met een vrolijk 
dessin te verkrijgen. 
Alles is dus handgemaakt en naar eigen idee en ontwerp. En daarmee 
dus uniek. En als het hier aan voldoet en ik tevreden ben over de creatie 
dan krijgt het product het labeltje, SNOBSK 64, makke yn Fryslân. 
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Naast het handgemaakte assortiment verkoop ik ook nog een aantal 
nieuwe artikelen, zoals tassen, kaarsen en kussens. Maar het moet dan 
wel degelijk het kenmerk SNOBSK 64 in zich hebben.  
Benieuwd naar de mogelijkheden, of wilt u meer informatie, kom  gerust 
eens langs op Heerenwal 64. Ik ben voorlopig open in de wintermaanden 
op zaterdag van 9.30 t/m 16.00 uur. Indien het geen zaterdag is, kunt u 

mij altijd even bellen voor een 
afspraak of gewoon aanbellen
op de Heerenwal 64. 
 
 
Tot SNOBSK64! 
Trea Leegstra 
Heerenwal 64    
8556 XW  SLOTEN 
Email: trea@logitrea.nl  
06-50 49 71 56   
 

 
NIEUWS VAN HET MUSEUM 
 
Dank aan iedereen die het zomerarrangement tot 
een succes heeft gemaakt! 
 
Het zomerseizoen is afgelopen. De laatste bootjesmensen proberen wat 
warm te worden in de nu zo rustige cafés en restaurants, en de 
kanonnen zwijgen voorlopig weer.  
Het museum is nog niet dicht en in de volgende editie van de 
Stadsomroeper vertellen we wat meer over het dan wel afgelopen 
seizoen, maar nu willen we alvast een paar mensen in het zonnetje 
zetten, namelijk iedereen die heeft bijgedragen aan het grote succes van 
het zomerarrangement op de donderdagmiddag waarvoor bezoekers zich 
konden aanmelden. Iedere week weer was er ruime belangstelling. Soms 
moest de praam tweemaal varen omdat er te veel deelnemers waren om 
ze in één keer te kunnen meenemen.  
Bij deze bedanken  we Gemeente Gaasterlân Sleat die de praam gratis 
ter beschikking heeft gesteld, fabriek Sloten B.V. waar we gratis mochten 
aanleggen, jachthaven de Lemsterpoort voor de gratis ligplek, garage 
Siebrand Mous voor de eerste gratis volle tank benzine, Kees van de 
Kooij van Technisch watersportbedrijf uit Woudsend voor het sponsoren 
van de buitenboordmotor, Bouwbedrijf Jan Oenema voor het hout voor 
de banken in de praam en natuurlijk de schippers van de praam: Gosse 
Haga, Jan Bergsma, Joop Meijeren, Durk Schotanus en Sjoerd Seffinga 
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Restaurant De Zeven Wouden, Stadsomroeper Pieter Haringsma, de kerk 
en de molen bedanken we voor de enthousiaste en soepele 
samenwerking en Gonny Hornstra voor de grote inzet en waarmee ze de 
arrangementen heeft opgezet en gecoördineerd.  
Allemaal zeer bedankt! We hopen dat we volgend jaar weer op jullie 
mogen rekenen! 
 
Margriet Agricola 
Bestuur Museum Stedhûs Sleat 
 

NIEUWS VAN GAASTERLAND PROMOTION  
 
In het 2e kwartaal van dit jaar 
hebben we het gehad over de 
exposities van de 2e Wereld Oorlog 
in bezoekerscentrum Mar en Klif en 
de Luistertochten. Velen van u zullen deze zomer wel eens 
vakantiegasten in Sloten hebben gezien met zo’n koptelefoon op. Een 
prachtige stadswandeling, die zeer geschikt is voor individuele 
wandelaars. 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 te Sloten en bij 
informatiecentrum Mar en Klif te Oudemirdum.    
 
In deze editie willen we graag even “nazomeren” met u en de activiteiten 
onder de aandacht brengen, die in het naseizoen gepland staan.  
 
September-wandelmaand 

Voor een ieder die van een stevige natuurwandeling 
houdt en graag luistert naar een vogelconcert, heeft 
informatiecentrum Mar en Klif te Oudemirdum een 

wandelroute uitgestippeld van plm. 12 km. De route 
start bij het bezoekerscentrum en leidt de wandelaar 

langs het voormalige Belgische kamp “Boschkant”, door het 
bos van Elfbergen, langs landhuis Kippenburg en door het Star 
Numanbos en de Bremer Wildernis.  
Het thema is “September-Wandelmaand” en de bedoeling van deze  
activiteit is om de wandelaar op sportieve wijze kennis te laten maken 
met het gebied Gaasterland. De route is ook geschikt voor de wandelaars 
die van Nordic Walking houden.  
De wandelroute is de gehele maand september verkrijgbaar voor de 
gereduceerde prijs van € 2,50 aan de balie van Gaasterland Promotion te 
Oudemirdum en bij de agentschappen in Balk en Sloten.   
Voor scootmobielen en rolstoelers is er een speciale route uitgezet naar 
het Oudemirdumer Klif aan het IJsselmeer nabij Oudemirdum. 
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In de herfstvakantie wordt voor de 23e 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 zowel voor kinderen als 
volwassenen. 
De activiteiten vinden plaats op diverse locaties.  
 
 
Programmaoverzicht 
dag d.d. tijd activiteit locatie kosten/opgave 
zo. 24 

okt. 
10.00
-
16.00 
uur 

Groene markt met oa. 
oude ambachten, koor 
en kinderactiviteiten 

Rijsterbos 
nabij 
Vredestempel-
tje 

gratis  

ma. 25 
okt. 

13.00
-
16.30 
uur 

workshop landschaps- 
schilderen (incl.materi-
aal) 

Hege Gerzen, 
Liemerige wei 
4 

€ 20,--  incl. 
koffie/thee en 
cake, opgave tel. 
0514 - 571777 

ma. 25 
okt. 

14.00
-
16.00 
uur 

Activiteitencircuit voor 
kinderen 7-9 jaar.Bas de 
Boswachtershond 

Landgoed Kip- 
penburg 

€ 4,--  incl. 
limonade,opgave 
tel.nr. 0514-
571777 

di. 26 
okt. 

14.00 
uur 

Wandelexcursie  
Rijsterbos olv. gids 

hek hoofd- 
ingang 
Rijsterbos 

gratis 

di. 26 
okt. 

13.30 Kookworkshop voor 
kinderen van 9-12 jaar 

De Treemter, 
Balk 

€ 4,--  incl. 
limonade, opgave 
op tel.nr. 571777 

wo. 27 
okt. 

14.00
-
16.00  

Meespeelvoorstelling 
in het bos voor kleuters 

hek 
hoofdingang 
Rijsterbos 

€ 4,--  incl. 
limonade, opgave 
op tel.nr.571777 

wo. 27 
okt. 

14.00 
uur 

Wandelexcursie Oude- 
mirdumer Klif olv. gids 

parkeerplaats 
De Dollen, 
Oudemirdum 

gratis 

De Gaasterlandse

24 tot 31 0ktober 2010 
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wo. 27 
okt. 

20.00 
uur 

Lezing door  
entomoloog(insectenken
-ner) Peter de Boer 

dorpshuis 
Nijemirdum 

€ 7,50 incl. 
koffie/thee,opga- 
ve op tel.nr. 
0514- 571777 

wo. 
t/m 
zo. 

27-
31 
okt. 

10-17 
uur 
zo.  
11-
17uur 

Tentoonstelling 
landschap 
in Fryslân 

Mar en Klif, 
De Brink 4, 
Oudemirdum 

gratis 

do. 28 
okt. 

14.00
-
16.00 
uur 

Meespeelvoorstelling in 
bos voor kleuters 

hek 
hoofdingang 
Rijsterbos 

€ 4,-- incl. 
limondade,opga- 
op tel.nr.  
0514- 571777 

do. 28 
okt. 

14.00 
uur 

Wandelexcursie ’t Zwin 
olv. gids 

start uitkijkto- 
ren 
Keamerlâns- 
wei, Elahuizen 

gratis 

vr. 29 
okt. 

13.00
-
17.00 
uur 

Workshop 
natuurfotografie. Eigen 
camera en evt.statief 
meenemen 

start bij Mar en 
Klif, De Brink 
4, 
Oudemirdum 

€ 10,-- opga- 
ve op tel.nr. 
0514-571777 

vr. 29 
okt. 

14.00
-
16.00 
uur 

Pompoensnijden voor 
kinderen van 9-12 jaar 

Buitenmanege 
Elfbergen, 
Beukenlaan, 
Oudemirdum 

€ 4,-- incl. 
limonade, opga- 
ve op tel.nr. 
0514-571777 

za. 30 
okt. 

09.30 
uur 

Wandelexcursie padden-
stoelen olv. gids 

start 
parkeerpl.Oude
mirdumer Klif, 
De Dollen, 
Oudemirdum 

€ 4,25 opgave 
op tel.nr. 
0514-571777 

za. 30 
okt. 

10.00
-
16.00 
uur 

Bosdag met o.a.   
figuurzagen met 
kettingzaag, 
beeldhouwen uit 
stammen, bomen zagen 
en het bos uitslepen met 
paarden Gratis 
brandhout zagen. 

Buitenmanege 
Elfbergen, 
Beukenlaan, 
Oudemirdum 

gratis 

za.  30 
okt. 

10.00
-
16.00  

Kinderactiviteiten oa. 
boomklimmen, broodjes 
bakken, nestkastjes 
timmeren 

Buitenmanege 
Elfbergen, 
Beukenlaan, 
Oudemirdum 

gratis 
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za. 30 
okt. 

20.00 
uur 

Nacht van de Nacht-
wandeling met 
verhalenvertellers 

hek 
hoofdingang 
Rijsterbos 

gratis 

 
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  
 
Het programma-overzicht van de herfstvakantie kunt u ook afhalen bij 
het agenstchap museum Stedhús Sleat aan de Heerenwal. 
 
Na de herfstvakantie zijn de agentschappen van Gaasterland Promotion 
in Balk en Sloten gesloten. Maar Mar en Klif te Oudemirdum blijft het 
winterseizoen iedere zaterdag en tijdens de schoolvakanties iedere dag 
wel geopend tot 1 april 2011.  
 

GEEF UW LEVEN EEN BEETJE MEER GLANS 
 
Een cursus voor 55+ vrouwen 
Als u ouder wordt, veranderd uw situatie. Sommige veranderingen zijn 
prettig, andere veranderingen zijn minder prettig. Door de minder 
prettige veranderingen, kunnen vrouwen behoefte hebben aan nieuwe 
manieren om grip te houden op hun leven en om hun leven een beetje 
meer glans te geven. 
 
Voor wie is de cursus bedoeld: 
Als u meerdere van de volgende stellingen met ‘ja’ beantwoord, dan is de 
cursus heel geschikt voor u: 

• Ik mis soms mensen en gezelligheid om me heen 
• Mijn kennissenkring kan wel wat uitgebreider 
• Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden heb 
• Ik wil wel iets ondernemen, maar ik stel het steeds uit. 

 
De hele cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 ½ uur. Er komen 
onderwerpen aan de orde die te maken hebben met manieren waarop u 
het leven wat meer glans kunt geven.  
De cursus vindt in een groep van ongeveer 10-12 vrouwen plaats en 
wordt begeleid door 2 leidsters. 
Startdatum  dinsdag 5 oktober 2010. 
Locatie Timpaan Welzijn, Stationstraat 5 te Sneek 
Kosten zijn € 25,= 
Meer informatie kunt u krijgen via tel. 0515-421313 vragen naar Martha 
Heijenk of Rennie Niezink
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LYTS HASKE 
 
Speciaal voor kinderen van groep 5 tot en met 
groep 8, is er iedere woensdagmiddag iets te 
doen in sociaal cultureel centrum It Haske in 
Balk. In september start er onder leiding van 
kunstenares Greetje Feenstra een workshop 
schilderen. Vier lessen inclusief materiaal voor 
maar €10,- . In november staan er 
toneellessen op het programma. In zes lessen 
leer je van dramadocente Ute Kaiser de fijne 
kneepjes van het vak. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers organiseert een bingo, creatieve 
activiteiten, disco en spelletjesmiddagen. Als je 
niet van activiteiten houdt, maar gewoon wat 
wilt “rondhangen”, kun je terecht bij de 
woensdagmiddaglounge: Knutselen, 
tafeltennissen, een spelletje spelen, wat kletsen of thee drinken samen 
met vrienden en vriendinnen. Alle activiteiten zijn van 14.00 tot 15.30 
uur. Het complete programma is vanaf woensdag 25 augustus 
verkrijgbaar in 't Haske. Voor de meeste activiteiten is het nodig dat je je 
inschrijft.  
Op woensdag 1 september is de inschrijfmiddag voor het programma van 
september tot en met december. Zorg dat je erbij bent, want er is maar 
beperkt plaats! Voor meer informatie kun je mailen met jongerenwerker 
Mirjam Krop: m.krop@timpaanwelzijn.nl  
 
 
 
Datum Activiteit Kos-

ten 
Inschrij- 
ven 

1 september Inschrijfmiddag -  
8 september Bingo €1,- Ja 
15 sept. t/m 6 okt. (4x) Schilderen docent:Greetje 

Feenstra 
€10,-  Ja 

15 sept. t/m 6 okt. woensdagmiddaglounge €1,- Nee 
13 oktober Creatieve middag €1,- Ja 
20 oktober Disco €1,- Nee 
3 nov. t/m 8 dec. (6x) Toneellessen door Ute Kaiser €15,- Ja 
3,10,17,24 nov. 1,8 
dec. 

woensdagmiddaglounge €1,- Nee 

15 december spelletjesmiddag €1,- Nee 
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TREKZAKCLUB HINDELOOPEN 

Wilt u leren trekzak spelen? 
 
Elke woensdagavond is er les in  
    De Foeke te Hindeloopen. 
 
Zowel voor beginners als gevorderden. 

Kosten: € 65,- voor het gehele winterseizoen. ( het seizoen loopt van  
                                               eind september tot half maart.)               
 
Opgave bij: Tjitske Huitema, It Hoefizer , Balk  
tel: 0514 602865; mailadres: Huitema1Balk@hotmail.com 

 
De AFUK kursussen geane troch. 

 
 Frysk Prate - 6 lessen  

 
De lessen sille jûn wurde op tiisdei yn De Poarte te Sleat 
fan 19.30 oant 21.30 oere. 

 
De kursusjûnen binne: 

28 septimber; 19 oktober;  
2 en 16 en 30 novimber; 14 desimber. 

 
Fryske Stavering -  8 lessen 

 
De lessen sille jûn wurde op tongersdei yn De Poarte te Sleat 

fan 19.30 oant 21.30 oere. 
 

De kursusjûnen binne sa ’t it no stiet: 
9 en 23 septimber; 21 oktober; 4 en 18 novimber;  

2 en 16 desimber. 
De datum fan de lêste jûn sille we yn oerlis bepale. 

 
 

Mei freonlike groetnis fan 
Atsje Boersma, 

Jeen Hornstrawei 9, 8563 AJ Wikel. 
Tel: 593164  mailadres: yebatsje@hotmail.com 
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JAARMARKT SIPELSNEON 
 
Zaterdag 26 juni was het dan zo ver. Na 
maanden van voorbereiding is het ons weer 
gelukt om de markt vol en gevarieerd te 
krijgen.  
Vroeg in de ochtend (6 uur) staan alle 
marktmeesters met hun street captains paraat 
om de marktmensen op te vangen. Na een 
kopje koffie of thee en een broodje met ei en 
spek van Klaas en Anke Tromp is het geen 
probleem om wakker te worden! 

De ochtend verliep heel voorspoedig. Elke standhouder kwam zonder 
problemen op zijn eigen plekje terecht.  
Evenals voorgaande jaren blijken er altijd mensen te zijn die zich wel 
inschrijven maar niet op komen dagen. Na een telefoontje krijgen we 
mooie ‘autopech smoezen’ te horen zoals: auto wil niet starten, een 
lekke band, lege accu, enz,enz. Gelukkig zijn die lege plaatsen met een 
beetje regelwerk redelijk goed op te vullen.  
Er kwamen dit jaar weer veel mensen naar Sloten die hun slag sloegen 
op de kindervrijmarkt, rommelmarkt of bij een van de vele kraampjes. 
De zonnige dag zorgde voor volle terrassen en gezellige ontmoetingen 
tussen o.a. oude bekenden. 
’s Morgens speelde het muziekkorps ‘Stêd Sleat’ de sterren van de 
hemel. ‘s Middags was er een speciale act van de ganzenparade, die bij 
iedereen erg in de smaak viel. En in de namiddag wist dweilorkest ‘De 
Swalkers’ er weer een groot feest van te maken. 
Kortom, het was weer een speciale, gezellige dag voor jong en oud in 
Sleat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alles is voor ons naar tevredenheid verlopen en we hopen dat we het 
volgend jaar weer zo mogen organiseren. 
Zet alvast in uw agenda zaterdag 25 juni 2011 Sipelsneon! 
 
Tot ziens, tot volgend jaar,  
de marktmeesters van de St. Feestcommissie Sloten.  
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WETTERSNEED 1825 
 
Bêste redaksje, 
Ik wie myn kast wat oan it neisjen en doe kaam ik it âlde boek oer de 
wettersneed fan 1825 wer tsjin. Dat is no al wer 185 jier werom.Yn dat 
boek wurdt oer al de gemeenten skreaun dy der doe mei te meitsjen 
hiene. Yn de Súdwesthoeke is Sleat der doe noch aardich goed foar 
wei kaam. 
Geschiedkundig Tafereel  van den watervloed en den 
overstromingen Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825 
door J.van Leeuwen Leeuwarden bij G.T.N.Suringar   MDCCCXXVL 
De stad Sloten heeft, als zeer hoog gelegen, weinig letsel van den vloed 
ondervonden, en, hoewel daardoor van alle kanten omringd, geene 
schade bekomen. Des Vrijdags avonds begon men te bespeuren, dat aan 
de lage zijde van de Stad het water hooger werd, dan naar gewoonte, 
hoewel niet bedacht op enige doorbraak. Des nachts te één ure kwam 
hetzelve spoedig opzetten en klom in sommige huizen tot zes palmen. 
Des Zondags, den 6 Februarij, waren bij den hoogsten waterstand de 
landen om de stad 13 ½ palmen hoog overstroomd; kort daarna heeft 
het zich door Taco-Zijl ontlast en dit plekje is alzoo gelukkig geweest bij 
zoo vele overstroomde landen. Negen huisgezinnen en eenig vee zijn 
aldaargehuisvest en verzorgd. De zeedijk van Taco-Zijl tot nabij de 
Lemmer had niet vele schade bekomen. 
 
Yn alle Grietenijenen Stêden yn Fryslan waarden kollekten holden foar de 
minsken dy’t troffen wiene troch de ramp. Ik sil de opbringsten fan eltse 
Grieteny mar net neame, mar wol fan de samling fan Grietenijen 
Oostergoo 20.695, 21 1/2,  Westergoo 11.262,40  , Zevenwouden 
10.778,03, Stêden 16.687,82 , Eilannen (It Amelân en Skiermûnsteach) 
101,70. Mei noch wat neikommen jiften fan 570,18 wie de hiele 
opbringst 60.095,34 ½  
De opbringst yn de stêden wie. Ljouwert 5.191,98, Boalsert 4,064,10 ½, 
Frjentsjer 714,05 ½, Snits 2,500,17 ½, Dokkum 746,00, 
Harns 1.468,25, Starum 84,72 ½, Sleat 350,00, Warkum 659,00, Drylts 
255,00, Hylpen 654,55   
16.687,82. In goede boekhâlder soe sizze ik mis noch 0,02  
 
Der is ek in kaartsje bij dit boek en dêrop sjogge jo it seewetter(sâlte 
wetter) grien kleure en it binnenwetter (swiete wetter) blau. Jo sjogge 
dêrop ek dat Sleat krekt op de grins leit fan wiet en droech. Mei oare 
wurden yn Wikel binne jo al feilich foar it hege wetter. 
 
It boppesteande krige de redaksje fan Ultsje Venema út de Jouwer. Tige tanke 
foar jo bydrage. 



“De Stadsomroeper” Sloten, september 2010                       44440000    

SINTERKLAAS 
 

Hij is een kundig zakenman, 
al zit zijn leeftijd hem wat tegen. 
Hij weet de mensen elk jaar weer 
massaal tot kopen te bewegen. 
 

 
Hij komt hier met een boot naar toe 
en wordt met veel tam tam ontvangen. 
Een kinderschaar verwelkomt hem 
en juicht hem toe in feestgezangen. 
 

 
Zijn foto komt in elke krant, 
daar hoeft hij niets voor te betalen. 
Hij heeft verspreid door heel het land 
ontelbaar vele filialen. 
 
 

Hij wordt ook meest nog bijgestaan 
door vele stoere zwarte Pieten. 
Daarnaast geeft hij soms loten uit, 
helaas met overwegend  "nieten". 
 

 
Het magisch woordje "Prijsbewust" 
kom ik in heel zijn Boek niet tegen 
en ik vermoed dat door zijn komst 
zelfs menig prijsje is gestegen. 
 

 
Toch hoop ik,dat hij desondanks 
naar Nederland zal blijven komen, 
want menig kleuter ligt elk jaar 
vol hunkering van hem te dromen. 
 
 
Jan Folmer 
 


