2011
Jaargang 28 no. 3
“DE STADSOMROEPER.” nr. 111
Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt
Oplage: 600 exemplaren
Redactie:
Pieter Albada - ict
Hanny Bergsma - voorzitter /secretaris
Corrie Leffertstra - penningmeester
Rudie Schotanus – contact freelancers

Redactieadres:
Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129,
8556 XE Sloten, tel. 0514 - 531775
e-mail adres: info@destadsomroeper.nl
Opmaak: Corrie Leffertstra
Eindredactie: Hanny Bergsma
Vaste medewerkers aan dit nummer:
Hilde de Haan, Auke Bergsma
Rudi Leegstra, Jan Folmer,
Klaartje Lubach
Vragen over abonnementsgelden:
Gert Jan Bennema, tel. 06-81545577
administratie@destadsomroeper.nl
Bankrekening nr.: 3052.54.154
Abonnementskosten per jaar:
Een abonnement op alleen
“De Stadsomroeper” bedraagt € 5,00
Een abonnement op De Stadsomroeper
in combinatie met het lidmaatschap
van Plaatselijk Belang bedraagt € 10,00
Een postabonnement op “De Stadsomroeper” moet € 8,00 kosten
Losse nummers: € 2,00
Bezorging: Sjouwe Leffertstra, Sloten
Drukwerk: Rein Flapper, Sondel
Een financiële bijdrage wordt
ontvangen van de Rabobank
Uiterste inleveringdatum kopij:
22 november 2011

Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE:
FAN DE REDAKSJE
HJIR EN HJOED
BERNE OM ÚTENS
DE JEUGDFOTO
YN PETEAR MEI
DANKBETUIGINGEN
JUF DIEUWKW IN DE VUT
JUBILEUM VV SLEAT
ERVARING RIJKER
ALPE D’HUEZ
VOLLEYBAL VER SLEAT
HIGHLAND GAMES
WSV SLEATTEMERMAR
IFKS 2011
KENNISMAKEN TAI CHI
BUURTAGENT G-S
MUSEUM STEDHUS SLEAT
DOOR HET SLEUTELGAT…
KLASSEFOTO
ONDEK JE TALENT MUZIEKVER
KURSUS FRYSK SKRIUWEN
LEOPARDTANK IN SLOTEN
OP DE MOTOR NAAR DE NOORDKAAP
FIETSTOCHT SLOTEN - OSSIACH
REACTIES OP PAKES’……..
NIEUWE EHBO CURSUS
OPBRENGST COLLECTES
SLEAT EARTIIDS…………….
KLIK!
BEGRAFENIS EN CREMATIEVER
NIEUWS VAN HET VVV
WERELDWINKEL
PRIISFRAACH JONGERENBLOG
GEDICHT LIENING
OPENLUCHT SCHILDERDAG
SERVICE RUBRIEK

2
3
4
5
5
12
13
14
15
22
23
23
24
26
26
27
28
31
34
35
36
36
37
38
43
47
47
48
49
50
51
52
53
54
54
55

FAN DE REDAKSJE
No ja, dat is ek wat! Moat ik in foarwurd skriuwe foar De Stedsomropper.
Tsja, as jo nij yn de redaksje komme, wurdt my ferteld dat elk dat ien
kear per jier docht.
‘No dan kin Rudie (Schotanus-van Midlum) dat dizze kear moai dwaan’,
waard der sein op de lêste redaksje gearkomste.
No by dizze dan.
Ik ha lang stinne moatten. Moat ik my ek foarstelle? Kin eltsenien my?
Efkes koart. Ik bin de dochter fan Leendert en Jetske van Midlum. Fanôf
myn fjirde oant myn tolfde jier haw ik wenne yn it Stedhûs. Dernei
wennen wy yn it hûs dernêst (Heerenwâl 47), fan master Couperus.
Doe’t ik fan skoalle ôf kaam, ha ik noch in pear jier op it stedhûs wurke
mar nei de weryndieling fielde ik my yn Balk net op myn plak. No wenje
ik al sûnt myn trouwen mei Fetze (van Anske en Geeske Schotanus) oan
de Breedstrjitte 153. Mar no genôch oer my.
Foar jimme leit it tredde nûmer fan De Stedsomropper fan dit jier nei in
wiete simmer, mei neffens de measte minsken min waar. Mar och, der
sieten dochs noch wol tal fan aardige dagen tusken, as jo se mar sjen
wolle. Op in moaie jûn oan de ein fan augustus siet ik oan de mar. Sa
stil, sa restich, sa fredich. It hoecht om my net oars! Dêr kin ik fan
genietsje en neitinke oer fan alles en noch wat.
Der is in protte kopy ynlevere by de redaksje, minsken witte ús hieltyd
better te finen. Ik kin no alles wol foarkôgje, wat der yn stiet, mar ik soe
sizze: ‘Besjoch it sels, en lit ús ris witte wat jo der fan fine’. Foaral de
nije rubryk, klik! En reagearje ek ris manmachtich op de klassefoto.
Foar alle minske dy’t kopy ynlevere ha :TIGE TANK! En dan mar in protte
lêsnocht tawinske!
RS
Ha, ús nij redaksjelid hat noch yn stikje papier oerlitten! Der meitsje ik
efkes gebrûk fan om te sizzen dat we tige bliid binne dat Rudie sa
spontaan oanskowd is by de redaksje.
Sa ‘t Rudie al seit ha we in protte lêsfoer en we binne ek tige wiis mei
alle reaksjes en ynstjoerders fan kopy. Ek de freelancers binne wer
warber west. Geweldich dat we meiinoar wer in boekje fol nijsgjirrich nijs
ynelkoar set ha!!
CL
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HJIR EN HJOED
Berne: 13 aug, Ruben, soan fan Menno van Grootheest en Sjoukje
Oenema, Bolwerk ZZ 78a
Troud: 26 aug, Remco van den Brink en Tjitske
Breimer, Schoolstraat 167a
Troud om utens: 17 juny, Anita Swart en Conrad
Braber, Echtenerbrug.
24 juny Wybren de Boer en Marieke Tamminga, Grins
Sa lang troud om utens: 19 july, fam. Jan en Gerda Folmer, Balk, 55 jier,
31 aug, fam. Ferry en Coba Verhoeff-Tromp, Balk, 50 jier
Stoarn om utens: Klaske Overwijk- Folmer, 84 jier, Ljouwert
9 aug, Roelofje de Vries-Koopmans, Snits, 91 jier
9 aug, Tjerk Anne Hendrik (ús Henk) Spoelstra, Purmerend, 42 jier
Nij ynkommen: fam. Kerssen-Glashouwer, Spanjaardsdijk 23,
fam. René en Maartje Rozendal, Wijckelerweg 168b (tydlik)
René van der Zee, Wijckelerweg 184, Jule Zuiderbaan, Dubbelstraat
191a, Matthijs van der Sloot, Burg. G.Haitsma Mulierstr.32
Ferhúze yn 'e stêd: Marije Visser nei Wijckelerweg 186, Sandra de Groot
nei Burg.G.Haitsma Mulierstraat 3, fam. Jelle en Margje Bosma-Deinum
nei R.Altastrjitte 8, Tom Kusters nei Wijckelerweg 182
Ofreizge: Geeske de Jong nei Tsjerkgaast, Heleen Sieders nei?
Geeske Haga-Boomsma nei St.Nyk, fam. Hendrik en Hiske Wijnia-de
Wolff nei Tsjerkgaast, Anoek Folkertsma nei Grins, Ella van der Meer en
Dewi, Luuk en Harro Deinum nei Balk

Hawwe jo ynformaasje dy’t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei,
jou dy dan efkes troch oan ‘e redaksje. Allinnich op dy wize slagje wy
deryn om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy’t Sleat
oanbelangje. Bern dy ’t om utens berne wurde, sille allinnich yn dizze
rubryk pleatst wurde as dat efkes troch de âlders( of pake en beppe)
trochjûn wurdt of troch bygelyks in bertekaartsje te stjoeren.
Rektifikaasje: Yn it foarjiersnûmer stie by berne: fam. Jeltsje en Franke
Bangma-Breimer. Dit moat wêze: Franke Bangma en Jeltsje Breimer.

“De Stadsomroeper” Sloten, september 2011

3

BERNE OM UTENS:
Hier een foto van mijn moeder Douwtje Risselada- Spoelstra met haar
laatstgeboren achter kleinkinderen Coen en Sterre.
Dit jaar werd mijn moeder drie keer overgrootmoeder (oerbeppe).
Hindrik werd op 2 maart geboren en is de zoon van Leonard en Esther,
dochter van Jantje Risselada, dochter van Douwtje.
Coen werd geboren op 5 juni en is de zoon van Liesbeth en Erik, zoon
van Jantje, dochter van Douwtje.
En dan Sterre geboren op 2 juli de dochter van Tineke en Iwan de op 19
oktober 2010 overleden zoon van Jantje, dochter van Douwtje.
En alsof dat nog niet genoeg is hopen Femmy & Anno en Henderika &
Gerrit, spoedig gezinsuitbreiding te krijgen. Femmy en Henderika zijn
dochters van Douwtje’s zoon Pieter.
Sterre is moeder haar 15e achterkleinkind.
We hopen dat ook de aankomende twee achterkleinkinderen gezond
geboren mogen worden,
En dat moeder nog jaren van ons en wij van haar mogen genieten.
Jantje Risselada
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DE JEUGDFOTO
Deze keer was het blijkbaar niet moeilijk te raden wie de persoon op de
jeugdfoto was in het juni nr. De goede oplossingen stroomden meteen na
het verschijnen van ons blad in groten getale binnen. Jurjen Breimer
werd door menig (oud) Sleattemer herkend. Na de trekking uit alle
inzendingen is de stadsomroeperwijn gewonnen door Christiaan Pander
van de R. Altastraat. Gefeliciteerd en alle lezers bedankt voor de
reacties.
Bij de volgende jeugdfoto is de omschrijving
als volgt:
Je moet geen hei roepen voordat je de
brug over bent. De betekenis van zijn
voornaam is duif. Op zijn huidige
leeftijd kan je zo grijs als een duif
worden.
Wie de juiste oplossing denkt te weten, kan
deze schriftelijk of per e-mail melden bij de
redactie.

YN PETEAR MEI…

JURJEN BREIMER

‘Mozes moest in de woestijn zoveel jaren achter de
schapen aanlopen en ik zoveel jaren achter de boeren,
dat vormt je wel.’
Deze onverwachte uitspraak typeert hem. Wie herkende hem aan
zijn prachtige krullen? Hij doet zijn naam eer aan als ‘bewerker
van de aarde.’ Hoewel hij afkomstig is uit een hardwerkend
boerengezin zit het avontuurlijke hem toch ook in de genen. En
emigreren, komt in de familie ook voor. Werken bij het
waterschap heeft hem wel rustiger gemaakt. In hart en nieren is
hij een gezinsman. Toch heeft hij wel uitdagingen nodig. Huisje,
boompje, beestje is niet het enige wat telt. Uitdaging en
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verandering zoekt hij vooral in reizen en wat van de wereld zien.
En het verlangen naar varen – wat hij leerde van zijn
schoonvader – blijft.
Jurjen komt uit een boerengezin met vijf kinderen. Zijn vader was Arend
Breimer en zijn moeder is Jeltsje op de Hoek. Twee zussen Froukje en
Foekje en dan twee broers Jan en Germ en acht jaar later kwam hij. Een
nakomertje. De boerderij aan de Wyckelerweg 171, waar Jurjen samen
met zijn vrouw Geartsje woont, was tevens zijn geboorteplek.
Hoe was de sfeer in jullie gezin destijds?
Jurjen: “De oudere zussen heb ik destijds niet bewust meegemaakt. Die
waren getrouwd toen ik nog maar een jaar of zes was. Ik heb Germ
bewust meegemaakt en ik weet dat Jan hier ook sliep maar die is rond
zijn 20ste geëmigreerd. Het was een warm gezin en er heerste een
hartelijke sfeer. Dat kwam vooral door ‘ús mem’. Ze was heel zorgzaam
en liefdevol. Altijd stond ze voor mij klaar. Daarvan zal ik je een
voorbeeld geven; toen ik in Scharsterbrug werkte, moest ik om vier uur
opstaan. Mem stond dan om half vier op om een eitje voor mij te
bakken. Is dat niet lief? Niet alleen voor mij maar ook voor mijn beppe’s
was ze liefdevol en zorgzaam. De laatste jaren hebben die bij ons in
gewoond. Je had voor elkaar wat over. Je deed wat hoorde en wat ervan
je verwacht werd.”
Wat heb je van huis uit meegekregen?
Jurjen: “Qua koppigheid lijk ik wel op mijn vader. Vroeger was ik snel
kwaad. Maar mijn werk heeft me dat afgeleerd. Mozes moest in de
woestijn zoveel jaren achter de schapen en ik moest zoveel jaren achter
de boeren, daar wordt je wel rustig van,’ zo typeert hij zichzelf.
Us heit was een hardwerkende boer. Wij hadden het eerst niet breed.
Mijn ouders waren heel zuinig want de boerderij moest worden afbetaald.
Wij gingen ook nooit op vakantie. In het najaar ga ik voor de eerste keer
met mijn moeder op vakantie naar Israël. Mijn ouders waren ook wat
ouder. Wij werkten veel en met plezier altijd thuis. Ik weet nog dat heit
een keer met mij ging fietsen door Gaasterland en ik ben ook een keer
met hem naar Artis geweest. Heel veel weet ik niet meer van mijn jonge
jaren. Mem vertelde wel dat ze mij eens kwijt was. Er was een
begrafenis in de stad en die man werd naar het kerkhof gebracht bij de
Ned. Hervormde Kerk. Er was mij verteld dat die man naar de hemel zou
gaan. Dat geloofde ik niet en ben zelf gaan kijken of dat waar was. Ook
ben ik eens meegenomen door mijn zus naar Stavoren. Wij gingen toen
met de boot naar Enkhuizen of Amsterdam. In die bus zaten Molukkers.
In mijn leven had ik nog nooit een zwarte man gezien. Dus ik ga voor die
man staan en zeg hem: ‘Je moet je wassen’. Dat vond mijn zuster niet
zo leuk”, zo vertelt hij smakelijk. “Wat ik mij ook nog wel kan herinneren
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van vroeger. Toen mijn broer 18 jaar was, vond ik seksboekjes op zijn
slaapkamer. Hij rende door heel Sloten achter mij aan want dat mochten
mijn ouders natuurlijk niet weten. Wij waren hervormd, Maar dat hoorde
niet. Dat was in de tijd dat de eerste blote dames op tv verschenen.
Germ en Jan wilden daar wel naar kijken. Heit zat dan achter zijn krant
en heel langzaam ging die krant naar beneden en als mem dan binnen
kwam dan ging de krant weer naar boven. Wij hadden ook al snel TV.
Eerst ging ik altijd bij Herre Bakker kijken maar mijn ouders vonden niet
goed dat ik daar altijd was en zo is er toen ook snel hier TV gekomen.
Wat bij ons thuis bijzonder was, dat je deed wat ervan je verwacht werd
totdat je het zelf kon bepalen. Een voorbeeld. Wij moesten tot onze 21ste
jaar naar de kerk. Mijn broer werd op een zondag 21. Hij was altijd
zonder problemen mee naar de kerk geweest. Toen hij 21 werd, had hij
geen pak aan en is ook niet meer naar de kerk gegaan. Je doet zoals het
hoort, tot dat je op een leeftijd komt dat je eigen keuzes mag maken.”
Wie waren jouw maten indertijd?
Jurjen: “Herre Bakker en Cor Schotanus.
Daar speelde ik altijd boer mee. Dat
bepaalde mijn matenkeuze; of je er boer
mee kon spelen of niet. Naast de boerderij
stond de school en wij gingen ook samen
naar school. Op school was juffrouw Vos, een
hele lieve juffrouw. Meester Folkerstma was
een hele strenge man. Ook heb ik nog les
gehad van meester de Jong en toen meester
Roelevink. Daar ben ik ook een keer blijven
zitten. Dat heb ik overgedaan want ik kon
niet meekomen. Ik was een vroege leerling.
Ik speelde altijd boer met Herre en Cor. Dat ging natuurlijk wel eens mis.
De ene dag speel je met de een en de volgende dag met de ander. Met
zijn drieën spelen lukte niet. Maar ik speelde nooit alleen.” zo vertelt hij
lachend. “Wel ging ik alleen naar de paarden van Harm Hoekstra want ik
was dol op die beesten. Als zij gingen paard rijden bij Oudemirdum, ging
ik er met de fiets achter aan. Als zij dan koffie dronken dan mocht ik
even paardrijden. Geweldige beesten vond ik dat en had er ook heel veel
voor ze over.
Ik weet mij nog te herinneren dat wij vroeger altijd op het schoolplein
moesten spelen. Daar had ik niet altijd zin in. Er was een klein leraren
kamertje met twee kasten. Daar had ik me boven op verstopt. En de
heren Roelevink en Folkertsma maar zoeken naar mij. Ik was niet op het
schoolplein, dus ik moest in de school zijn.” Lachend vertel hij: “Ze
werden ook niet eens kwaad meer toen ze me vonden.
Later toen ik naar de detailhandelsschool ging, trok ik veel op met Wabe
de Vries.”
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Hoe kwam je op de detailhandelsschool terecht?
Jurjen: “Ik wilde geen boer worden en timmeren lukte ook niet. Aan
melken had ik een hekel. En als je boer wilt worden, moet je melken.
Een trekker vind ik leuk, maar dat melken vind ik niks en dat moet je 7
dagen per week doen. Vroeger had ik al een vlotte babbel, dus vandaar.
Het was een nieuwe opleiding, die net twee jaar draaide toen ik erop
kwam. Slotenaren die er ook op zaten waren Evert en Murk van Dijk.
Deze school heb ik afgemaakt want heit vond dat ik een diploma moest
halen. Hij zei: ‘Je komt niet eerder van die school af dan als je een
diploma hebt.’ Dat heb ik toen maar gedaan. Het liefst was ik met 14
jaar gaan werken maar ik moest een basisopleiding afmaken en ik was
niet zo’n studiebol. Dat is pas op latere leeftijd gekomen. Na de
detailhandelsschool ben ik gaan werken in het Pakhuis te Joure. Daarna
bij de Nestlé in Scharsterbrug. Langzamerhand kreeg ik in de gaten dat
ik zonder een vervolgstudie niet veel verder zou komen. Ik ben
begonnen aan een PBNA cursus voor procesoperator. In Sloten bij de
Fabriek kon ik aan de slag. Eén dag per week ging ik naar school om een
opleiding te volgen. Maar ook daar lag mijn toekomst niet. Helemaal
stapelgek werd ik in die fabriek.” En dan volgt een typische
‘Jurjenuitdrukking’: “Het was dom werk, als je het aan een aap leert, heb
je de volgende dag de dierenbescherming op je nek”. Van lieverlee
begon ik te kwakkelen met mijn gezondheid en op doktersadvies heb ik
gereageerd op een advertentie in de Balkster Courant. Bij het
waterschap zochten ze iemand voor het hekkelen en op de trekker. Het
buitenwerk en de vrijheid spraken mij aan. Zo kwam ik daar, pas
getrouwd en ik ging erin salaris op achteruit, maar dat vond ik niet erg.
Ter compensatie ben ik met vee gaan rijden. Daar verdiende ik dan wat
extra’s mee. Overigens ben ik altijd wel blijven boeren bij mijn vader. Ik
had wel mijn eigen mening over het boeren maar ik liet heit in zijn
waarde en zei altijd: Mijn tijd komt wel. Toen heit kwam te overlijden,
heb ik nog vijf, zes jaar met mijn moeder geboerd. Ik leasde de koeien
van haar en dan was het kalfje van
mij. De koe ging dan naar de slacht en
zo kon ik mij in het bedrijf inwerken
want geld om koeien te kopen, had ik
niet. Toen mem 75 werd, is zij ermee
gestopt.”
Toen kwam Geartsje in je leven…
Jurjen: “Ik vond het een mooi en heel
lief meisje. Destijds was ze heel
verlegen maar dat is inmiddels wel
over. De rest niet. Ik heb haar leren
“De Stadsomroeper” Sloten, september 2011

8

kennen in Sneek in la Bohème. Ik zou met haar buurmeisje gaan. Dat
was de bedoeling maar die kwebbelde mij de oren van mijn hoofd en dat
vond ik maar niks. Via het buurmeisje kwam ik bij Geartsje terecht. Wij
hadden een week verkering toen ze mij vertelde dat ze heel ver weg ging
met het Skûtsje. Toen vroeg ik waar ze dan naartoe ging? Helemaal naar
Balk. Toen vertelde ik haar dat dat vlak bij Sloten was. Dus dan kon ik
met de trekker wel naar haar toe komen. In die vakantie zag ik haar elke
dag. Na die week zou ik mee varen, dat leek mij prachtig. In Balk
aangekomen, waren ze al vertrokken. Het enige wat ik wist dat ze in
Sneek woonden, waar wist ik niet. Via de eigenaar van la Bohème ben ik
achter haar adres gekomen. Die adviseerde mij om haar maar snel te
vergeten. Dat heb ik niet gedaan. Ik kon al gauw heel goed opschieten
met nu mijn huidige schoonfamilie.

Later kwamen er twee dochters. Die zijn geboren in de Mulierstraat.
Jeltsje in 1980 en Tjitske in 1982. Van Jeltsje heb ik een halve jongen
gemaakt. Ze had altijd een overall en klompjes aan. Tjitske mocht een
meisje zijn. Geartsje vond een ‘echt’ meisje ook wel leuk. Met jurkjes en
dat soort meisjesdingen.” Spelletjes en puzzelen daar houdt Jurjen niet
van: “daar ben ik te ongeduldig voor”
Ik was met schapen houden gestopt, maar toen
Sybren (kleinzoon, red.) een jaar of drie was, heb
ik weer een paar lammetjes gekocht. Ik wil ze het
plezier van het boerenbedrijf toch bijbrengen.
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Wat ik belangrijk vind in de opvoeding van (klein) kinderen is eerlijkheid.
Over eerlijkheid gesproken. Vol trots vertelt hij dat Jeltsje als puber de
Balkster Courant eens gehaald heeft.
De meiden moesten van ons op een bepaalde tijd thuis zijn na een
avondje stappen. Geartsje werd op een moment midden in de nacht
wakker en zei dat ze ze uit Balk ging ophalen. Ze stapte op een fiets en
reed richting Balk. Bij Wyckel zag ze dat ze op de fiets van Jeltje zat, die
lag dus al in bed.” Hij is zichtbaar trots op Geartsje’s zorgzaamheid en
zegt: “Ach ja, het is een schat en ik hoop met haar samen oud te
worden.”
Je staat altijd klaar voor je (klein) kinderen?
Jurjen: ‘Ja, het gezinsleven is heel belangrijk voor mij. Ik vind het
plezierig om kinderen om mij heen te hebben. Niet altijd hoor, want als
ze de bokkenpruik op hebben denk ik ook wel eens; woonden ze maar
ergens anders. Dan neem ik afstand en denk; zoek het maar lekker zelf
uit. Maar er waren hier altijd veel kinderen over de vloer en op de
boerderij. Fetze Schotanus jr. en de gebroeders Hamstra waren hier o.a.
vaak te vinden. Op een gegeven moment heb ik een oude caravan voor
ze gekocht. De ‘slurphut’ hebben ze daarvan gemaakt. Deze kocht ik na
een ongeval in de loods. Ze hadden boven in de loods een hut gemaakt.
Daar begonnen ze eerst met een sigaretje roken en later een flesje bier
drinken. Eén van die jongens viel toen naar beneden en toen heb ik een
caravan voor ze gekocht waar ze veilig
een biertje konden drinken. Eigenlijk heb
ik altijd kinderen om me heen. Dat vind
ik erg leuk. De slurphut staat er nog wel
maar nu gebruiken wij deze voor
feestjes en partijen voor onszelf. Ik heb
hier ook pony’s gehad waar altijd veel
kinderen bij waren. Deze moest ik dan
ook wel opvoeden wat uitmesten en
schoonmaken betrof. Ze betaalden niet
veel kostgeld voor de stalling maar daar stond tegenover dat ze zelf de
stal moesten uitmesten. Het was een prachtige tijd met die meiden.
Vroeger huurden wij een vrachtwagen en gingen Geartsje en ik met alle
kinderen mee naar wedstrijden. Onze eigen meiden ook. Al die pony’s
stonden om de vrachtwagen heen. Prachtig vond ik dat. Als die meiden
eens van de pony vielen, waren er geen ouders om te troosten. Daar
waren wij voor. Een zuster van Frits de Jong – Riemkje Odinga - ging
ook mee. Met haar heb ik nog steeds een goed contact. Nu zit ik nog in
de mengcommissie die de wedstrijden organiseert. En ik men nog voor
de hobby. Geartsje en ik hebben al eens overwogen om daar ons werk
van te maken. Wij hebben een aantal maneges bezocht maar wij
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kwamen er al snel achter dat het voor mij moeilijk zal worden. Dan moet
ik meer kostgeld gaan vragen. Destijds zijn we bij Henk Brouwer – die
was toen wethouder - geweest om de mogelijkheden voor een manege te
bespreken. Maar ik wist precies hoe het dan zou gaan. De ene is wel in
staat om kostgeld te betalen en de ander lukt het niet en dat vond ik dan
sneu. Dat werd niks. Dat is de reden dat wij daar niet verder mee zijn
gegaan. Het was wel een droom van mij. Een manege met daarbij een
gezellige kantine. Maar rendabel maken lukte me niet.’
Je bent vervolgens meer gaan reizen?
Jurjen: “Ja, dat is gekomen toen Jeltsje op Curaçao stage liep. Toen zijn
wij daar voor het eerst geweest. Dat beviel zo goed, dat wij elk jaar
gingen. Ik hou erg van warmte, het anders eten, andere culturen en
natuur bekijken. Prachtig. Het avontuurlijke bloed heb ik wel in de genen
zitten want mijn broer Jan is geëmigreerd en de broer van mijn pake was
al in de vorige eeuw – als 18 jarige – geëmigreerd. Mijn pake is ook
geëmigreerd, maar die is weer teruggekomen.

Heit en mem gingen overigens niet. Zij gingen wel op vakantie, naar
Amerika en naar Canada, naar mijn broer.
Ik mag ook heel graag varen, dat vond ik zo leuk aan Geartsje haar
familie. Zo ben ik eens met mijn schoonvader op het Wad geweest.
Schitterend was dat. Bij ons thuis dachten ze er zo over; water is om te
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drinken en te wassen, maar niet om op te varen.
Hoe onze toekomst eruit ziet? Misschien kopen wij wel een boot, als ik
gezond blijf dan wil ik de boerderij wel verkopen maar dat zeg ik al vijf
jaar: Het zal moeilijk zijn om die stap te zetten. Maar ik ben wel iemand
die nieuwe uitdagingen nodig heeft.”
“En dan maar een wijntje?” vraagt Jurjen uitnodigend. “Nu ben ik al zo
lang aan het woord.” Na afloop in de tuin spreken wij nog over het geloof
en hoeveel steun hij daar van ondervindt als het even tegenzit. “Vooral
toen Tjitske in Irak en Afghanistan zat, had ik daar veel aan.” Ik vraag
hem nog of er verschillen zijn tussen vroeger en nu: “Ach, ik was vroeger
gelukkig en dat ben ik nu nog”. En dat leek een mooie afsluiting van it
petear mei Jurjen Breimer.
HdH

BEDANKT
Beste mensen,
Nu ik gelukkig weer gezond ben, wil ik graag iedereen
bedanken voor de kaarten, de bloemen en het fruit wat ik
mocht ontvangen in het ziekenhuis in Amsterdam en bij
mijn thuiskomst. Het was geweldig!
Nogmaals hartelijk dank.
Met vriendelijke groet, Fam. B. van Dijk, Sloten͘



DANKBETUIGING
Zoveel warme blijken van mede leven bij het overlijden
van mijn man en onze vader Pieter Poelman heeft ons
als familie diep geraakt. Onze hartelijke dank aan allen
van ver en dichtbij die tijdens de dankdienst in de Gruttte
Tsjerke van Sleat aanwezig waren.
Ds. Schormans, kerkeraad, koster, organist Bennie
Klinkhammer en muzikanten nogmaals onze welgemeende
dank. Ook namens de kinderen en kleinkinderen.
L.C. Poelman-Moens
W. v/d Heideplein 20
8561 DL Balk
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JUF DIEUWKE IN DE VUT
Donderdag 14 juli jl., was er feest
op CBS De Klinkert. Een feest ter
ere van juf Dieuwke de Jong. Zij
nam deze dag, na hier 11 jaar juf te
zijn geweest, afscheid als leerkracht
van De Klinkert omdat ze met “pre”
pensioen is gegaan.
In de weken voorafgaand aan haar
afscheid leek de school, op de
dagen dat juf Dieuwke er niet was,
wel een bijenkorf. Iedereen was
bezig met haar afscheid! En…. juf
had niets in de gaten!! Wat was het
’s ochtends dan ook een verrassing
voor juf en haar man Hendrik dat er
om 9.00 uur een echte trein voor
haar huis stond! De verrassing werd
nog groter toen ze zag dat alle
kinderen van háár groep 3 in deze
trein zaten om haar op te halen!
Van alle kinderen kreeg ze een prachtige rode roos aangeboden die
samen een erg mooi boeket vormden. Hierna werden juf Dieuwke en
manlief uitgenodigd in de trein plaats te nemen. Deze zette snel koers
naar juf Dieuwke haar Klinkert. Hier stonden alle kinderen van de hele
school op hen te wachten. Zij hebben een prachtig afscheidslied voor juf
gezongen. Na een welkomstwoord mochten juf en haar man over een
echte rode loper onder een ereboog door lopen op weg naar…. koffie met
heerlijk gebak.
De hele dag was het feest op de Klinkert en juf Dieuwke heeft van elke
groep apart afscheid genomen. Er zijn nog toneelstukjes voor juf gedaan,
cadeautjes gegeven etc.
’s Avonds is ze samen met haar familie, het Klinkertteam en nog een
aantal genodigden bij De Hege Gerzen’ in Oudemirdum geweest en heeft
daar genoten van een heerlijk koud en warm buffet.
De hele dag stond een beetje in het teken van reizen”. Hier is juf
Dieuwke namelijk gek op! De collega’s hebben haar dan ook een ‘echte’
reischeque gegeven. De bestemming is al uitgezocht: Duitsland.
Juf Dieuwke: Nogmaals hartelijk dank voor elf jaren inzet voor
basisschool De Klinkert. We zullen je missen als collega, als juf en als
mens. Ga lekker genieten van de komende vrije tijd!
Veel liefs van je (oud) collega’s van de Klinkert.
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JUBILEUM, VV SLEAT 50 JAAR
Op 7 augustus 1961 besloten een veertigtal personen dat Sleat een
eigen voetbalclub zou krijgen waarvan men voor f 2,50 (gulden) lid kon
worden. De eerste jaren werden de voetbalwedstrijden gespeeld in het
bos van Wijckel omdat het voetbalveld in Sleat nog niet gereed was. Op
zaterdag 27 augustus 2011 vierde voetbalvereniging Sleat zijn 50-jarig
jubileum. ‘s Ochtends werd begonnen met een vijf tegen vijf toernooi
voor de jeugdleden. De bijna zeventig jeugdleden die mee hadden
gedaan aan het toernooi kregen na afloop een herinnering aan 50 jaar vv
Sleat in de vorm van een vaantje en sjaal, speciaal voor deze dag
gemaakt. Uiteraard ontbraken patat, limonade en een ijsje niet.
Onder muzikale begeleiding van muziekkorps ‘Stêd Sleat’ werden later
de eerste leden, oud-leden en belangstellenden ontvangen. Na het
welkomstwoord van voorzitter Menno
Knot lieten de jeugd 100 witte en
zwarte ballonen de lucht in gaan.
Onder aanvoering van een vijftal
vrouwelijke cheerleaders en een zeer
foute quizmaster kon men deelnemen
aan een speelcircuit. In totaal waren er
over het voetbalveld negen balspelen
uitgezet waarvoor punten konden
worden behaald. De eerste vijf die met
de hoogste scores waren geëindigd,
gingen in een penaltyrace uitmaken wie de beste was. Uiteindelijk kwam
Stan Kuijpers als winnaar uit de bus. Dat de balspelen een succes waren,
blijkt wel uit de belangstelling. Bijna 200 personen jong en oud, man en
vrouw hebben er aan deelgenomen. Ook vermaakten de kleintjes zich
uitermate in de draaimolen of op het springkussen. De foute quizmaster
was met zijn cheerleaders zeer succesvol met petje op petje af. Uiteraard
gingen de vragen over 50 jaar VV Sleat.
Door de gemeente werd tijdens de receptie een cheque van 250 euro
aangeboden. Van de KNVB was er als cadeau een jubileum vlag en van
de buurtverenigingen een aantal ballen.
Na afloop van de receptie stond de barbecue klaar. Tijdens de barbecue
was er een optreden van Mystery Guest (look a like)Annie de Rooi die
met muziek en anekdotes over (oud)leden, sponsoren de aanwezigen
kostelijk vermaakte. Het 50-jarig jubileum werd afgesloten met een
spetterend optreden van de top 40 band “Sixpack”
“De Stadsomroeper” Sloten, september 2011

14

Nog een leuke anekdote van die dag
Dhr. Fokke Eyzenga was ‘s morgens al aanwezig. De 84 jarige Eyzenga,
woonachtig in Hoorn, was de eerste trainer van de vv Sleat. Dat deze
voor velen ‘s ochtends een onbekende was, blijkt wel uit het feit dat men
dacht dat hij bij (de hulp) van het springkussen en de draaimolen
hoorde. Pas bij het vragen naar de wc en de opmerking dat er veel
veranderd was bij de VV Sleat werd duidelijk dat dhr. Eyzenga niet bij
het springkussen en de draaimolen hoorde maar dat het ging om de
eerste trainer van vv Sleat.
RL

ERVARING RIJKER FIETSTOCHT DE ALPE D’ HUEZ
Een persoonlijk verslag van Hilde de Haan
In de vorige stadsomroeper werden wij al aangekondigd. Hoe is het ons
vergaan op de Alpe d’ Huez? Wat waren de ervaringen en welke
prestaties zijn neergezet? De reis is georganiseerd door Alpe d’ Huez
reizen. Het was goed georganiseerd. Wij hadden leuke, inspirerende
begeleiding. Echt een aanrader voor degene die van plan is om een
dergelijke tocht te gaan maken.
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Woensdag 15 juni naar Breisach
Menno (Knot, red.) en ik hadden besloten om een dag eerder te
vertrekken zodat wij rustig de reis naar de Alp d’ Huez konden
ondernemen. In Zuid-Duitsland in Breisach hadden wij een hotelletje
geboekt. Een vriendelijk stadje aan de Rijn, met een prachtige Munster
(soort kerk) en een bijzonder uitzicht over Frankrijk. Menno kent heel
veel wegen in Duitsland, maar ook diverse restaurants. Wij belandden in
het Jägerhof, waar je - volgens Menno, heerlijk wild kunt eten.
Inderdaad was er een uitstekende kok. Het gebied is mede bekend door
de wijnstreek. Jammer dat ik daar nu niet van kon genieten. Ik dronk al
drie weken niet en mijn voornemen was om dat vol te houden tot na de
beklimming.
Donderdag 16 juni naar Chaletpark a la rencontre du Soleil
Zoon Willem is vandaag 28 jaar geworden en ik werd wakker van het
geruis van auto’s. Heel even miste ik het geluid van vogels, waar ik in
mijn eigen huis mee wakker wordt. Voor het ontbijt een extra tút en een
sms aan Willem. Er werd een lekker en goed Duits ontbijt geserveerd.
Wij hadden geen Zwitserse franken, dus zonder te stoppen doorrijden
naar Frankrijk. We kwamen vroeg aan en Menno stelde voor – net als
echte bergbeklimmers - om de Alpe alvast te verkennen. ‘Dat is wel
prettig want dan weet je waar je aan toe bent’, zo sprak hij optimistisch.
Nou dat viel tegen. Soms wil ik helemaal niet weten waar ik aan toe ben.
Tijdens de tocht met de auto bekroop mij een lichte angst. Angst is bij
mij meestal een vaag gevoel en ik weet nooit precies waar ik nu bang
voor ben? Dat de voorbereidingen niet effect hadden gehad? Dat ik op de
berg ingehaald zou worden door Rudie Leegstra? Dat ik aan mijn
sponsors zou moeten gaan melden dat ik het niet had gehaald? Of dat ik
alle lieve ondersteunende sms’jes en mails zou gaan teleurstellen?
Menno blijft in dit soort situaties altijd positief en optimistisch en ik
ontvang een compliment dat er wellicht ook een bocht naar mij
vernoemd zal worden als ik het haal. Bij aankomst op de camping blijkt
mijn angst voor Rudie overbodig, want hij is jammer genoeg uitgevallen
vanwege een niet goed uitbehandelde cyste op zijn borst.
Op de camping staan vier chalets voor ons klaar en zoals meestal
gebruikelijk bij een echtpaar, zijn wij inmiddels op elkaar ingespeeld met
een duidelijke taakverdeling. Ik ruim de (kleding) kasten in en Menno de
computer en alle technische zaken die ons verblijf vergemakkelijken. Als
laatste extra WC papier. Net als Wencke (Poortema, red.) heeft hij een
hekel aan schuurpapier. De koelkast is goed gevuld voor het ontbijt. Met
elke ochtend vers brood, moet dat helemaal goed komen. Heerlijk. Om
vijf uur is iedereen gearriveerd. Wencke en Jan Sikke(Poortema, red.)
slapen bij ons in het huisje. Zacht wc papier schept een
vertrouwensband…
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Ronnie (Haringsma, red.) met André (Alting, red.) en Wietske (Borger,
red.), Anton en Gea (Sikkes, red.) met Ed (Dijkkamp, red.) en Auke
(Bergsma, red). Anita en Johan (v/d Goot, red.) met Coby (Plantenga,
red.). Na een inspectie op de camping ontdekken wij twee supporters.
De mede oprichter van de VV Sleat: Benny Klinkhammer en zijn vrouw
Aly waren speciaal naar deze camping toegekomen om ons te steunen bij
deze prestatie. De spandoeken stonden al klaar. Na een (gezond)
driegangen diner gaan wij ‘s avonds vroeg naar bed.
Vrijdag 17 juni de Col d’Oranon

Na het ontbijt de huurfietsen ophalen en vervolgens geeft Martijn de
clinic over hoe je fietst in de bergen, technische zaken waar moet je op
letten met de fiets, hoe daal en rem je goed en effectief. De spanning is
merkbaar, iedereen is uiterst geconcentreerd om geen detail te missen.
De vraag is natuurlijk wat zie je dan als er spanning is? Wat ik zie is een
omgekeerd aangetrokken fietsbroek. De binnenkant zit buiten en
enigszins bleke neusjes vol aandacht naar Martijn. En daarna de
beklimming van de Col d’Oranon, een berg van 1371 meter en 12 km
klimmen. Sommige dingen zijn ongelofelijk moeilijk om af te leren. Zo
ben ik al jaren bezig om te leren om rustig te blijven en niet al te snel tot
resultaat te willen komen, mijn mening niet als eerste te willen geven.
Natuurlijk vlieg ik bij deze Col als eerste omhoog, even laten zien hoe
goed mijn conditie is. Mis. Natuurlijk is Coby vol bewondering over mijn
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tempo, maar na vier km sta ik puffend en hijgend met een veel te hoge
ademhaling stil. Even rusten. Iedereen haalt mij in. Dan weer verder dan
kom ik Wietske tegen. Die ziet een leuke kaasboerderij. Dat was mij
overigens ontgaan. Ze wil niet afstappen. Menno, Gea en Coby vormen
een goed koppeltje.
Prachtig!
De begeleiders Ger
en
Simon,
benadrukken rustig
te blijven en niet te
snel en in te hoog
tempo willen fietsen.
Dat advies sla ik
natuurlijk dapper in
de wind. Ik kom
Ronnie lopend tegen
en als hij zegt: ‘Ik
kom steeds dichter
bij mijn moeder’,
dan voel ik een
traan in mijn ogen
prikken. Die loyaliteit en de liefde voor zijn moeder is zo ontroerend.
Na negen km kom ik Jan Sikke tegen. Die is alweer aan de afdaling
bezig. Een bezorgde vader die wil weten hoe het met zijn dochter gaat.
Ze was al een paar dagen ziek geweest, weinig gegeten en dus veel
kracht verloren. Dapper om dan toch aan zo’’n zware tocht te beginnen.
Een powermeid. Een km verder zie ik Johan en Anton naar beneden
komen. ‘Het is nog maar 1500 meter en dan ben je er’, spreken zij mij
vol goede moed toe. En dan is er de TOP. Dan te bedenken dat de
stijging morgen met 2% toeneemt. Na de top is er de afdaling. Ik zie er
wat tegen op en sla het advies om rustig te blijven, controle over mijn
fiets te houden niet in de wind. Ik voel mij zelfs opgewonden door de
snelheid en voel de spanning verdwijnen. Eenmaal beneden hoor ik dat
Auke bij de afdaling is gevallen. Bij aankomst op de camping wordt
verteld dat het met hem gelukkig goed is afgelopen. Een paar
schaafwonden, maar de fiets is total loss: doormidden. Shit. Niet leuk dit
soort ongelukken. Ja, we zijn zo klein en kwetsbaar op die bergen. Hij
kan morgen niet starten voor de Alpe. Jammer. Na wederom driegangen
menu, voegt Otto de Vries zich bij ons. Hij was in ‘de buurt’ op vakantie
en fietst morgen mee.
Zaterdag 18 juni
Het regent pijpenstelen en tijdens het ontbijt spreken wij de wens uit om
‘s middags te gaan starten. Wencke ziet wat bleekjes, ze heeft last van
haar darmen, maar kan al wel weer wat brood eten. Menno zoekt contact
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met Martijn met het verzoek om later te starten. ‘De berg op fietsen in
de regen is niet zo erg, je bent warm en ook ’s middags kan er nog een
bui vallen’, zo is de mededeling. We gaan dan starten met twee ploegen.
Toch maar doorzetten. Om 9.30 uur de eerste en 10.00 uur de tweede.
Vanwege mijn tijd die vorige dag kan ik in met de eerste groep mee.
Eerst even een rondje warmfietsen met Wietske, nou ja warm. Door de
regen valt er niet veel warm te fietsen. Wij komen tot de conclusie dat
regen niet zo erg is, want dan zie je geen tranen. Jan-Sikke heeft voor
Wencke een lichtere fiets gehuurd. Dan heeft ze het iets makkelijker. Lief
en mooi dat het kan. De spanning aan de start is merkbaar, slecht
gegeten en minder goed geslapen. Een laatste tút voor Anita, tot 10
tellen en we gaan weg. Ik heb de adviezen goed in mijn hoofd geprent.
Toch iets geleerd van gisteren. Rustig begin ik met mijn hartslag tussen
de 155 en 165, niet te gek, ademhaling onder controle, tempo tussen 7,5
en 12 km per uur. Iets zwaarder fietsen in de bochten en dan weer in het
lichtste verzet. De eerste vijf km zijn de zwaarste, zo is verteld. De
eerste drie bochten gaan uitstekend, mijn zelfvertrouwen neemt toe.

Ik fiets in een rustig tempo maar ik laat iedereen van de groep achter
mij. Martijn komt langs en maakt een leuke actie foto. Het houdt op met
zachtjes regenen. Onweer en heel harde regenbuien, ik kan niet verder
dan een paar meter zien. Gelukkig zie ik dan de volgende bocht niet en
kan ik mij concentreren op een kleiner stukje asfalt en alle auto’s die mij
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voorbij rijden. Mijn vader schiet mij in gedachten. Hij zou vandaag 89
jaar zijn geworden maar helaas is al veel te vroeg op 57 jarige leeftijd
overleden aan kanker. Dat ik nu op deze dag op deze (kanker) berg fiets,
is toch wel heel bijzonder. Gea fietst ook voor de kankerbestrijding, zo
vertelde zij mij. Ik zie heel veel namen van mensen die worden
aangemoedigd. Het liedje: ’Always look on the bright side of life’, van
Monty Pyton schiet door mijn hoofd. Net als een mooie zin in een boek
kan ik ook ontroerd raken door een bepaald lied of een melodie. Dat
fluitje wat erna komt: Fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu is lekker voor op de fiets en
krachtig als het even tegen zit. Bart (de spinningteacher) zijn adviezen
schieten door mijn hoofd. 1. Ik doe het voor mijn lol; 2. Na inspanning
komt ontspanning; 3. Blijf lachen. Inmiddels zie ik bocht vijf. Ik voel dat
mijn benen een beetje vermoeid raken. Even anders gaan zitten, naar
voren en weer naar achteren glijden. Mijn handen voelen koud. Gister
had ik nog het voornemen om handschoenen te kopen voor op de fiets.
Staat zo leuk bij mijn rode shirt en lippen. Nu ben ik blij dat ik de
verleiding heb weerstaan. Anders was ik nog kouder geworden. Ik mis
Jan Sikke, hij kan zo hard fietsen en nu is hij mij nog niet voorbij
gereden. Hij zal toch niet bij Wencke blijven fietsen? Ik zie Jeske
(kleindochter, red.) haar naam staan. Lieve meid, Willem zal wel zeggen
tegen haar: ‘Hoe ouder, hoe gekker.’
Ik blijf maar door trappen. Ik ga het redden. Ik zie woningen. Ik ben niet
buiten adem. In bocht vijf is geen fotograaf te bekennen. Veel te slecht
weer natuurlijk. Van die losers, die uitsluitend bij mooi weer foto’s
maken. Als ik mij aan mensen irriteer, dan zijn het losers. Dan realiseer
ik mij dat ik even ergens boos om moet worden. Krijg ik wat meer
adrenaline en energie voor die laatste bochten. Nu komt er enigszins
‘vlak’ stuk met een stijging van 7%. Kan ik weer wat harder. Eén en
twintig, tweeën twintig. Als ik in dit tempo blijf fietsen, komt het volgens
Martijn goed. Nu wil ik nergens meer aan denken. Het gaat harder
waaien. Shit, rotwind. In Nederland heb ik ook zo ’n hekel aan wind.
Wout Zijlstra heeft er vier uur over gedaan. Geen idee, hoe lang ik al aan
het fietsen ben. Mijn horloge heb ik thuis gelaten. Ik heb geen besef van
tijd. Het plaatsje Alpe d’Huez trekt aan mij voorbij. Ik ben er al bijna.
Nog niet gestopt, niet stil gestaan. Onbewust heb ik Wietske haar
doelstelling overgenomen. Niet stoppen. Als EERSTE kom ik boven. Ik zie
Auke zwaaien en roepen: ‘Je bent de eerste’. Dan val ik in zijn armen. De
tranen stromen over mijn wangen en ik roep: ‘Het is wat, die regen.’
Auke zegt: ‘Je mag best huilen hoor, je hebt een goede prestatie
geleverd. Super. Ik ben trots op je’. Het kippenvel staat mij op de
armen. Ja, denk ik dat is ook logisch met die kou. ‘Eén uur en 34
minuten’, roept Martijn. ‘Fantastisch!’ Ik sta te trillen op mijn benen.
‘Trek een jas aan en ga naar binnen voor de koffie’. Na tien minuten
komt Jan Sikke binnen. ‘Je bent er al en je bent de eerste’, roept hij vol
bewondering. Mijn benen gaan nog harder trillen. Van de opwinding?
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Vooral van de kou. Gea geniet van mijn big smile op mijn gezicht. En ik
stuur mijn supporters een SMS-je over mijn prestatie. Binnen twee uur
en 20 minuten is iedereen er. Jan Sikke als beste prestatie één uur en 10
minuten en Gea als beste vrouw één uur en 28 minuten en ik als eerste
boven. Veel aandacht heb ik niet voor de andere verhalen. Ik wil weg,
naar beneden. In de auto hoor ik dat Menno er 10 minuten langer over
heeft gedaan. Ik kan niet eens naar hem luisteren. Straks hoor ik zijn
verhaal wel. De afdaling maken wij niet. Vanwege de slechte
weersomstandigheden is het te gevaarlijk. Als ik beneden kom, is er een
heerlijke warme douche. ‘s Middags gaan wij nog even met de auto naar
boven voor een leuk aandenken (foto Menno en Ronnie). Als ik boven
kom voel ik mij helemaal leeg. Dit was het dus. Dan bel ik mijn moeder.
Die avond is er de ontlading met een heerlijk glaasje wijn. Menno spreekt
als voorzitter de groep nog even toe en ieder heeft zijn eigen verhaal
over de Alpe. De namen die wij onderweg zagen, de tijden, de wensen
en verlangens voor volgend jaar.
Omdat wij allemaal de smaak goed te pakken hebben, maken wij de
volgende dag nog een tocht van 10% en na afloop een prachtige afdaling
en appeltaart die als een engeltje mijn tong streelt.
Het was een onvergetelijke fietstocht, de groepsprestatie van het jaar!

De helden van de Alpe d’ Huez.
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FIETSEND DE ALPE D’HUEZ OP
De sportieve plannen waren duidelijk: de Alpe d' Huez op fietsen samen
met veertien andere sportievelingen van de v.v. Sleat. De bij elkaar
getrapte sponsorgelden zouden voor de voetbalclub zijn.
Het binnenhalen van sponsoren ging in eerste instantie niet gemakkelijk.
Echter, na het zien van de uitzending rond de Alpe d’ HuZes, waarin geld
bijeen werd gefietst voor het KWF, het Koningin Wilhelmina Fonds en het
feit dat er binnen de naaste familie een ernstig zieke was, heb ik later
besloten voor het KWF te gaan fietsen.
Vanaf dat moment liepen de sponsorgelden binnen, geweldig!! Ik moest
alleen die berg nog even oprijden………
Het liep echter anders:
In een trainingsrit op de Col d'Ornon is bij het
insturen in een rechterbocht mijn achterwiel
door welke oorzaak dan ook weggesprongen /
gegleden waarna ik met de linkerzijkant van de
fiets (waar mijn been dus nog tussen zat), vol
tegen de vangrail ben aangekomen.
Daarna ben ik met fiets en al over de vangrail
gedraaid en ruggelings tegen die ene boom die
daar stond, tot stilstand gekomen.
Resultaat: diepe schaafplekken van heup tot
enkel, dikke knie + enkel en een huurfiets die
total loss was. Van de echte beklimming van
de Alpe d ’Huez was toen geen sprake meer.
Ik heb de top van de Alpe d ’Huez dus niet
gehaald op de fiets (wel in de auto, maar dat
telt niet). Maar ALLE sponsoren hebben hun
woord wel gehouden, en de toegezegde
bedragen toch betaald!!
In augustus heb ik daardoor een bedrag van € 425, - kunnen overmaken
naar het KWF.
Ik wil iedereen die mij in woord en daad gesteund en gesponsord
hebben, en wat de Alpe d ’Huez betreft: die ligt er volgend jaar ook nog
wel. BEDANKT !!
Auke Bergsma
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VOLLEYBALVERENIGING SLEAT
Hier
even
een
berichtje
van
volleybalvereniging Sleat.
Op 13 september gaan de trainingen weer van
start. Deze zijn op dinsdagavond van 19.30
uur
tot
20.30
uur,
uitgezonderd
de
schoolvakanties, in de sportzaal in Sloten.
De groep dames is zeer enthousiast en beleeft
veel plezier tijdens de training. Afgelopen twee jaar hebben wij niet mee
gedaan aan de onderlinge volleybal competitie.
Maar dit jaar gaat er weer één team mee doen aan de wedstrijden. Wij
gaan met een vaste basis beginnen aan de wedstrijden en die wordt
aangevuld met telkens een andere speler. Wij hebben er veel zin in!
Hanna Oenema is eind vorig seizoen gestopt met haar functie in het
volleybalbestuur. Deze is overgenomen door Yneke Kramer. Samen met
Tineke van der Goot en Marie Gijzen proberen wij de club draaiende te
houden
Lijkt het jullie leuk om een balletje te slaan, kom dan eens een gratis
training bijwonen. Daarna kun je beslissen of het wat voor jullie is. (De
contributie voor een heel seizoen bedraagt € 50,= )
Voor meer informatie kun je terecht bij:
Tineke v/d Goot Harich tel: 06-23653063
Yneke Kramer Sondel tel: 0514-604517
Marieke Gijzen Sondel Tel: 06-13428650

HANS LOLKEMA EN DE HIGHLAND GAMES
Hans Lolkema is in het weekend van eind juli tweede geworden bij een
internationale wedstrijd van
de Highland Games in het schotse
Callander. In Schotland won Hans de onderdelen hamerslingeren en
weight for distance. De Pool Sebastian Wente won het toernooi en derde
werd Lorne Coulthard uit Schotland.
Bij een Highland Games wedstrijd in Canada behaalde Hans in een zeer
sterk veld met internationale toppers een indrukwekkende vierde plaats.
De tweede en vierde plaats geven Hans vertrouwen voor 17 en 18
september. Want dan zijn namelijk de Wereld kampioenschappen (IHGF
World Heavy Events Championships) in Loon Mountain, NEW-Hampshire
“De Stadsomroeper” Sloten, september 2011

23

USA, waaraan Hans zal deelnemen. Ook zal hij nog deelnemen aan het
wereld kampioenschap voor teams. Samen met de pool Sebastian
Wenten vertegenwoordigt hij het team van Europa. Ook hier zullen alle
toppers (teamverband) aanwezig zijn.
Bij wedstrijden in Nederland is Hans nauwelijks meer
aanwezig omdat de uitdaging, tegenstanders en
concurrentie voor hem de afgelopen jaren meer in het
internationale circuit liggen. Daarbij dient opgemerkt
te worden dat de meeste internationale Highland
Games toernooien op uitnodiging zijn. Zo waren er
deze zomer internationale wedstrijden in NoordAmerika, Canada, Frankrijk, België en Schotland waar
Hans aan heeft meegedaan.
RL

WSV SLEATTEMERMAR
Nu het einde van het vaarseizoen
met rasse schreden nadert, is het
interessant terug te kijken op de
activiteiten
die
hebben
plaatsgevonden.
Het was meteorologisch een vreemd seizoen met een extreem droog
voorjaar, een drijfnatte zomer met vaak veel wind, plotseling afgewisseld
met windstille momenten. Desondanks is er veel plezier beleefd aan de
zeilevenementen.
Het eerste evenement van de vereniging betrof het jeugdzeilen. Dit viel
gelukkig in de droge voorjaarsperiode. Het zeilen was dit jaar verdeeld
over 2 middagen en 2 avonden. Het was een enthousiaste groep
kinderen en mede door het mooie weer konden zij de laatste les allemaal
in een optimist van Balk naar Sloten zeilen en weer terug. Dit onder
begeleiding van voldoende rescueboten. Ook dit jaar was het jeugdzeilen
weer een geslaagd experiment.
De tweede en derde activiteit, nl. de bungalowwedstrijden in
samenwerking met de 2 bungalowparken aan de Lutsmond en de
nationale kampioenschappen Schakel waren eveneens geslaagd, zij het
dat de weersomstandigheden aanmerkelijk minder waren.
Eén van de hoogtepunten in ons activiteitenprogramma is toch wel de
“Waddentocht”. De weergoden waren ons buitengewoon gunstig gezind,
in het mooiste zomerweekend tot nu toe. De tocht viel in het weekend
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van 1 t/m 4 september jl. met warm weer en afwisselende
veldomstandigheden.
Donderdag 1 september vertrokken de acht schepen vanuit Sloten en
Balk via Workum naar Makkum, waar de vloot na zonsondergang
aankwam.
De volgende morgen werd koers gezet via het Inschot naar Terschelling.
Zaterdag 3 juni vond de terugvaart plaats van Terschelling via de
Pollendam, Boontjes naar Hindeloopen waar de tocht werd afgesloten
met een gezellig etentje, uitkijkend over het IJsselmeer waar de zon
bloedrood onderging. Zondagmorgen voer elk schip terug naar zijn
thuishaven.
Dit najaar rest de Vereniging nog twee zomeractiviteiten, te weten de
afsluitende seizoenwedstrijden met huurvalken op 1 oktober. Echt een
gebeurtenis voor fanatieke zeilers. En tenslotte een klassenevenement
16m2 in het weekend van 15 en 16 oktober.
Daarna komen de winteractiviteiten voor dit jaar:
De bijeenkomsten in het clubgebouw aan de Lutsmond, “Roefke Rebbel’:
op 4 november, enkele interessante lezingen over bijv. elektronisch
navigeren op 19 oktober en op 17 november een lezing over een reis
rond de Britse eilanden.
Het jaar wordt dan voor de leden afgesloten met een kerstmaaltijd op 17
december.
Tenslotte zou ik mijn eerste advies die ik deed in de Stadsomroeper van
maart 2011 willen herhalen: “Kom eens kennis maken en proef dan de
gezellige sfeer in Roefke Rebbel op bijv. 4 november of bij een lezing.
JL
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IFKS 2011 “DE GOEDE VERWACHTING”
Zeer tevreden waren schipper Walter de Vries en zijn
bemanning van de Goede Verwachting met een tweede
plaats in eindklassement van de IFKS. Op het
IJsselmeer bij zowel Hindeloopen als Stavoren wist men
als vierde te finishen. Door pech en averij voor de start
kwam men in Heeg als dertiende over de finish. Toch
moet hierbij worden opgemerkt dat het nog een
prestatie op zich was om nog drie skûtsjes in te halen. Na twee valse
starts op het Slotermeer hadden Walter de Vries en bemanning bij de
derde start, op zijn eigen thuiswater, de zenuwen het best onder
controle. Bij de ronding van de eerste boeien nam ‘De Goede
Verwachting’ meteen de leiding. Helaas kon men dit niet volhouden tot
het einde en werd er als vijfde gefinisht. Deze finishplek werd ook
behaald op het Tjeukemeer bij Echtenerbrug. Bij de eerste dag van de
twee wedstrijddagen op de Lemmer kwam Walter met zijn mannen als
eerste om de bovenboei en deze plaats werd ook niet meer afgestaan.
Met ruime afstand van nummer twee, finishte ‘De Goede Verwachting’
dan ook als eerste. Door de dagzege klom men naar een derde plek in
het eindklassement met 0,9 punt achterstand op nummer twee. Met nog
één zeilwedstrijd te gaan, was de leider bijna niet meer in te halen. Dat
deze leider in het klassement ook een terechte winnaar was, bleek wel
uit het feit dat hij ook de laatste wedstrijd wist te winnen. Omdat Walter
met een derde finishplek zijn concurrentie voor wist te blijven, eindigde
‘De Goede Verwachting’ zeer verdienstelijk op een tweede plaats in het
eindklassement. En felicitatie waard! Uiteraard is deze tweede plaats ‘s
avonds nog uitbundig gevierd en voelde misschien wel als een
overwinning.
RL

KENNISMAKEN MET TAI CHI IN SLOTEN
Voor iedereen die lenig wil worden of lenig wil blijven, geeft Sportclub F
en F The Inner Way vijf kennismakingslessen T’ai Chi in Sloten. Het goed
beoefenen van T’ai, Chi kan leiden tot het verdwijnen van rug- en
nekklachten, (ouderdom)kwaaltjes en hoofdpijn. Het helpt je lichamelijk
en geestelijk in balans te komen. De kennismakingslessen staan onder
deskundige leiding van de instructeurs van Sportclub F en F The Inner
Way uit Sneek. De vijf lessen worden in de periode 29 september tot en
met 27 oktober elke donderdagavond gegeven van 19.30 tot 20.30 uur
in Sociaal Cultureel Centrum de Poarte aan de Kerksteeg 52 in Sloten
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T'ai, Chi is een Chinese bewegingskunst die goed is voor lichaam en
geest. Wie naar een T'ai, Chi beoefenaar kijkt ziet deze grote, langzame,
afgeronde bewegingen maken. Het lijkt een beetje op 'zwemmen in de
lucht'. Regelmatige T'ai, Chi beoefening bevordert de gezondheid, balans
en ontspanning doordat de doorstroom van gezonde chi (chi = Chinees
voor energie) wordt geoptimaliseerd. Al in het begin levert T'ai Chi de
beoefenaars een beter evenwichtsgevoel op. Na enig trainen leert men
ook het gevoel van stromende Chi herkennen.
Zowel jonge als oudere mensen kunnen deze bewegingskunst beoefenen.
Voorafgaand aanmelden is noodzakelijk en kan
via info@sportclubfenf.nl of telefoonnummer 0515-432030. Neem ook
gerust een kijkje op de website http://www.sportclubfenf.nl

BUURTAGENT GAASTERLAN-SLEAT
Mijn naam is Dirk
Hebing en ik ben
sinds maart 2011
buurtagent. Ik ben
werkzaam in de
gemeente
Gaasterlan-Sleat
samen met mijn
collega
Tjeerd
Hofstra.
Wij
werken vanaf het
politiebureau
te
Koudum.
Als buurtagent houd ik mij onder andere bezig met de aanpak van
criminaliteit inbraken/diefstallen), jeugdproblematiek, handhaven van de
openbare orde, toezicht op de verkeersveiligheid en surveillance in ons
werkgebied. Daarnaast onderhoud ik contact met de bewoners, maar ook
met de gemeente Gaasterlân-Sleat, de woningbouwvereniging,
hulpverleningsinstanties, maatschappelijk werk etc. Het belangrijkste
gereedschap van de buurtagent is informatie. Informatie die u als burger
kunt geven. U kunt ook met vragen over veiligheid in uw woonomgeving
bij mij terecht. Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven zijn zeer
waardevol.
Samen sterk
Als buurtagent ben ik natuurlijk niet in mijn eentje verantwoordelijk voor
de veiligheid en leefbaarheid. Dat bent u vooral zelf, als inwoner van uw
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buurt, stad. Als er veiligheidsproblemen worden gesignaleerd, dan
worden ze door de politie aangepakt. Maar daar hebben wij als politie wel
de hulp nodig van bewoners, gemeente of andere partners. De
buurtagent is niet de enige agent in uw plaats. Samen met de overige
medewerkers van politie Fryslân, werken wij aan veiligheid en
leefbaarheid in uw omgeving.
Ik hoop samen met u een bijdrage te leveren aan het verhogen van de
leefbaarheid en veiligheid in uw woonomgeving. Hebt u iets verdachts
gezien, een tip voor de politie of heeft u vragen aan de politie, dan kunt
u me bereiken via: 0900 – 8844 of op het bureau aan de Tjalke van der
Walstraat 32 te Koudum.
U kunt mij volgen via twitter @Dirk_Hebing.
Ik vraag u om uw vertrouwelijke informatie niet via twitter te verzenden.
Voor spoedeisende zaken, dan moet u denken aan een ernstig ongeval,
of als u getuige bent van een inbraak/diefstal, dan moet u gewoon 112
bellen.
Anoniem informatie doorgeven? Belt u dan met de stichting Meld
Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Wilt u meer informatie over onder andere de politie kunt u kijken op:
http://www.politie.nl/Friesland
http://www.meldmisdaad.nl
Met vriendelijke groet, Dirk Hebing

MUSEUM STEDHUS SLEAT
De tentoonstellingswerkgroep van museum stedhûs Sleat wil met de
nieuwe tentoonstelling van 2012 in beeld brengen hoe het leven in
Nederland en ook specifiek in Sloten, in de zestiger jaren veranderde.
Honderd tot vijftig jaar geleden zag het leven er heel anders uit: Grote
gezinnen,
werkeloosheid,
armoede,
zelfredzaamheid,
Lange
verlovingstijd tot je je kon vestigen en weinig zekerheid. Je kon wel
steun verwachten binnen de kleine gemeenschap in Sloten. In de
zestiger jaren steeg het welvaartniveau waardoor apparaten je handwerk
overnamen, de auto je overal heen kon brengen, je als je ziek of
werkeloos werd een uitkering kreeg en de TV je wereld kon vergroten.
Tekenend voor de grote veranderingen in de jaren zestig in Sloten is de
grote daling van het aantal winkels in de stad toen en nu. We willen een
indruk geven hoe enorm dat aantal geslonken is (ook al komt er
tegenwoordig bij het verdwijnen van een winkel gelukkig vaak een
nieuwe voor in de plaats). In het museum zullen we geen details als
namen en omzet tonen, wel willen we een beeld geven door een kaart
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van de stad met de vroegere en hedendaagse verspreiding van de
winkels te laten zien, met misschien wat korte verhalen en oude foto’s.
Oproep
We hebben wel de hulp van de Sleattemers nodig! U weet wellicht nog
veel van de vele winkels destijds in Sloten. In onderstaande
inventarisatie van 60 locaties zitten open plekken en zonder twijfel veel
flaters die verbeterd kunnen worden. Vandaar een oproep: Als U
bekende plekken of juist ontbrekende namen in deze lijst ziet en U ons
kunt helpen met een correctie, aanvullingen (bijv. huisnummers), of
foto’s, dan heel graag contact opnemen met
Paul van Daalen:
Tel. 0514 850583, of per mail pvandaalen@ziggo.nl, of
per brief of bezoek aan It Far 32, 8556 AP Sloten.
Nr.

ADRES

WINKEL

NAMEN

1.

Baanweg 96

Restaurant De
Mallemok

Jonkhans / T. Goïnga

2.

Bolwerk SS /
Haverkamp

Swarte Brant / Turf

J. Deinum

3.

Breedstraat 164

Café

P. Bijvoets

4.

Breedstraat 146

Koeken

G. Haringsma

5.

Dubbelstraat

Café

P. Bijvoets

6.

Dubbelstraat

Turfschipper

H. Pander

7.

Dubbelstraat 125

Antiek en Curiosa

R. Oenema

8.

Dubbelstraat125

Kapsalon Laura

L.Meijer -Wildschut

9.

Dubbelstraat 121

Wijn en olie

A.I. Kars

10.

Dubbelstraat 126

Postkantoor/cad. winkel

I.Visser-Pierik

11.

Dubbelstraat 127

Schildersbedrijf

J. en F.Verbeek

12.

Dubbelstraat 190

Manufacturen

K.Nijholt

13.

Dubbelstraat 191

Pottenbakkerij /Boetiek
Peddels

Damstra/ S.Buurstra, I.
Van Dijk

14.

Dubbelstraat 129

Wagenmakerij/timmerb
edrijf

Ewoldt/S.Straatsma/H
Bergsma

15.

Dubbelstraat 130

Tsiishûs Wytske

W. Borger

16.

Dubbelstraat 196 /
H’wal 57

Suiker en stroop/VeGe

Fam. M. van der Wielen

17.

Dubbelstraat 136

Koperslagerij/Installatie
/Oud grenen
meubelenCad.
Winkel/Tuinmeubels

S. Reekers/J. Mous/
H.Alting/D.Mous

18.

Dubbelstraat 212

Bakkerij

G. Risselada /G.
Jorritsma

19.

Dubbelstraat 213

Groentenzaak Attent

J. v.d. Goot

/H. Rutgers
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20.

Heerenwal 57

Kruidenier/Postkantoor/
cad.winkel

H. de Kroon T. van
Houten-van Doorn/E
.Wondergem

21.

Heerenwal 55

Huishoudelijke artikelen

M. Ottema-Poepjes

22.

Heerenwal 46

Postkantoor cad. winkel

J. de Vreeze/

23.

Heerenwal 58

?/Galerie

G.F. van der Wal /
J.Postma

24.

Heerenwal 61

Slagerij

M. Boelsma/M. van Dijk

25.

Heerenwal 63

Kapsalon

H. van Houten/ M.
Krikke

26.

Heerenwal 64

Snobsk

T. Leegstra –v.d Goot

27.

It Bûtenlantsje

Petroleum

J. de Boer / Th.
Haagsma

28.

Kapelstreek 220

Bouwbedrijf

Tseard Hofman /
Smits/G. Ykema

29.

Kapelstreek 215

Vis en IJs/Snackbar/
Proeflokaal de
Stadswaagh

J. Poepjes / I. van Dijk
A.Alting-Van dijk/
J.Laanstra

30.

Kapelstreek 222

PensionStedswâl/
Bouwbedrijf

Fam. J. Oenema

31.

Koestraat 43

Wolhandel/Manufacture
n

Bijvoets/M. Zandstra

32.

Koestraat 44/45

Glasblazerij/Poppen/ate
lier

J. Deen/ T en C de
Graaf

33.

G.G van der Wal
plein

Stadsherberg/Glasblaze
rij

H. de Jong / Bokma /
De Vreeze / J.
Vrieswijk/ J. Deen

34.

Koestraat

Slagerij

J. Dijkstra

35.

Koestraat

Melkfabriek De Lijempf

?

36.

Koestraat 20

Timmerbedrijf/Garage/
Supermarkt

S.Straatsma J.
v.d.Goot. J.v.d
Goot/G.Veenstra

37.

Koestraat 42

Pannenkoekenhuis
Koepoort

A. Verhoeff

38.

Lindengracht 17

Koffiehuis

F. Fontein

39.

Lindengracht 15

Schildersbedrijf/atelier

Tj. en H.J. de Jong

40.

Lindengracht 10

Timmerbedrijf

A.Bajema

41.

Lindengracht 11

Huis- en tandarts

Fam . A. Tjalma-Geurs

42.

Heerenwal 46

Postkantoor

J. De Vreeze

43.

Voorstreek 120

Restaurant de zeven
Wouden

De Jong/ S Peters/ E.de
Bruijn/ B. Kars

44.

Voorstreek 118

Bakkerij/Kliniek

S.
Kouwenhoven/A.Stein

45.

Voorstreek ?

Slagerij / Melkzaak

J. Nijdam / G. Swart

46.

Voorstreek110

Pension ‘t Brechje

A. Swart-Spoelstra /
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J.de Graaf
47.

Voorstreek 110

Melkzaak

48.

Voorstreek 111

Fouragehandel/ MHA
Horeca

Fam. G.Swart

49.

Voorstreek 112/113

Kruidenier A& O

A.de Vries

50.

Voorstreek 114

Bakkerij

P. Smit

51.

Voorstreek 109

Aannemer

J. Haarsma

52.

Voorstreek 107

Snoepiis

O. De vries

53.

Voorstr. 115
/Wijck’weg 168

RABO

Tj. Hoekstra / H.
Batteram

54.

Voorstreek 116

Restaurant It Bolwerk

H. Rutgers / S. Lolkema

55.

Wijckelerweg 169 ?

Politiebureau

A. Alting/J. Lubach

56.

Dubbelstraat 188

Groente /
Schoenhandel

Wijckelsma /J.
Bouwsma

57.

?

Turfschipper

A. Verhoeff

58.

?

Specerijen

P. Poortema

59.

?

Meubelmakerij

Reinders

60.

A. Rijpkemawei 1

Grûn en wetterwurken

Fa. A. Schotanus

M. Spoelstra

Verkooppunt Iris cheques
Voor iris cheques kunt u sinds juli terecht bij de vvv-balie van het
museum, tijdens de openingstijden: van 1 april tot 31 oktober.
Za-zo 13.00-17.00, di-vr 11.00-17.00 uur.

DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD
Bij de redactie zijn weer een aantal ‘sleutelgaatjes ’binnengekomen die
we u niet willen onthouden want er is geen mooier vermaak dan………,
juist u weet het wel. Schroom dan ook niet als u iets leuks, grappigs,
lachwekkends of ontroerends kan ook, meemaakt in uw omgeving dat
aan ons door te geven. Alleen dan kunnen wij deze rubriek blijven vullen.
Deze keer twee sleutelgaatjes over dezelfde persoon, het zal je maar
gebeuren... En twee fladderende oude dames, heel geheimzinnig…

TAXIRITJE
Na een dag hard werken in een Sleattemer horecazaak besluiten drie
collega’s Willem V., Jort P. en Anne S. om in Sneek de laatste avond van
de Sneekweek 2011 mee te maken.
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Om het kwartet vol te maken vragen ze hun baas, Sjoerd L. ook mee.
Deze vraagt én krijgt toestemming van zijn baas. Dus snel op naar
Sneek. En daar zijn ze echt niet alleen! De binnenstad barst bijna uit zijn
voegen. Ze duiken een kroeg in en nemen iets te drinken. Iemand weet
een nog leukere kroeg, en gezamenlijk gaan ze weer op stap. Eenmaal
binnen nemen ze nogmaals een consumptie. Op een gegeven moment
worden de keiharde housemuziek en de rook teveel voor Sjoerd en hij
besluit buiten een frisse neus halen. Ineens merkt hij dat zijn
reisgenoten niet meer in de buurt zijn en ook binnen kan hij niemand
meer vinden. Hij besluit dan om middels een
taxi naar huis te gaan. Na een korte
inspectie van zijn beurs (een briefje van
€50, - moet meer dan genoeg zijn) laat
Sjoerd zich prinsheerlijk in het pluche van
de taxi zakken. Net voorbij Spannenburg
schiet de bijna ingedutte Sjoerd overeind:
de meter staat al bijna op € 49, - en ze zijn
nog lang niet thuis! De chauffeur wordt
vriendelijk doch dringend verzocht dan HIER maar te stoppen:
Tjerkgaast. De € 50, - veranderen van eigenaar (nee, laat de rest maar
zitten, chauffeur) en Sjoerd sjokt de laatste kilometers naar huis.
Zoals zoveel mensen doen als het wat later is geworden, probeert Sjoerd
stilletjes zijn plaats in te nemen in het echtelijke bed maar dat lukt toch
niet helemaal. Het licht gaat alsnog aan en hij moet even verslag doen
aan vrouwlief. Als zijn wederhelft hoort van de kosten van het taxiritje,
verschiet zij van kleur. ‘Dit lijkt toch nergens naar, vreselijk!’ Als Sjoerd
eindelijk het licht uit mag doen, hoort hij zijn vrouw nog net mompelen:
Het wordt wel verrekend met je zakgeld, welterusten……….

HUWELIJK AL VOOR SLUITING GELIJMD
Het was op vrijdagmiddag 26 augustus jl. dat één van de redactieleden
een boodschapje ging doen toen zij bijna omver werd gelopen door
Sjoerd L. (Juist ja, dezelfde van sleutelgaatje hiervoor). Sjoerd, al keurig
gekleed in obertenue klaar voorde bediening op het huwelijksfeest van
Remco van den Brink en Tjitske Breimer later op die dag, beende met
wel hele grote passen over ‘it kipebrechje’ linéa recta naar de winkel van
Eric en Tiny Wondergem. Het toeval wilde dat het redactielid daar ook
naar toe moest en zij spoedde zich, toch wel heel nieuwsgierig
geworden, snel achter Sjoerd aan. Daar aangekomen hoorde zij hem
tegen Tiny kermen. ’HELP’, was het enige dat hij nog uit kon brengen. En
daarna volgde toch nog: ‘Hast ek sekonde lym foar my?’ Sjoerd had een
miniatuur bruidspaar in de hand waar een been van afgebroken was. Dit
bruidspaartje was bestemd voor bovenop de door beppe Jeltsje Breimer
gebakken bruidstaart. Tiny haastte zich en keek in alle laatjes en bakjes
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die aanwezig waren in haar winkel maar
helaas kon zij Sjoerd niet aan het
gevraagde helpen. Wat nu? Goede raad
was duur. Sjoerd keek bijna radeloos om
zich heen. ‘Oer fiif menuten komme dy
minsken al by my, wat moat ik no? Dat
ding kin sa net op dy taart!’ Dat werd het
redactielid te gortig. Het schoot haar te
binnen dat zij thuis nog wel een tubetje
van het zeer door Sjoerd gewenste product
in de kast had liggen. Gelukkig voor Sjoerd is haar dochter werkzaam bij
hem in de zaak. Deze werd omdat ze toch iets sneller in de benen is dan
haar mem met een noodgang naar huis gestuurd. Precies op tijd prijkte
het bruidspaar even later als nieuw bovenop de bruidstaart. Of Remco en
Tjitske iets hebben gemerkt…??

GEFLADDER OP DE HEERENWAL
Het was op een avond, in juli op de Heerenwal. In een
huis, nabij het Stadhuis, was groot tumult. Gelach en
gegil. Op zich niets mis mee. Maar het was wel wat
vreemd. Als er nu jongeren in het huis zouden wonen,
zou je denken dat er een luidruchtig feestje zou zijn.
Maar niets was minder waar. Twee dames op leeftijd
(85 en 77 jaar), in pyjama of babydoll dat is niet bekend kregen om een
uur of 12, midden in de nacht, de schrik van hun leven. Bent u al
nieuwsgierig?
Het volgende was er aan de hand:
De dames zouden van hun welverdiende nachtrust genieten toen de
oudste van het stel een motvlinder ontdekte. ‘Een hele grote’, wist ze te
vertellen. Zo wilde ze niet slapen, stel je voor dat de motvlinder haar zou
aanvallen. Dus de hulp werd ingeroepen van de vrouw des huizes.
Samen gingen ze de motvlinder te lijf, maar vermoorden dat ging toch
wat te ver. Met vereende krachten werd de motvlinder de overloop op
gedrongen, maar hij ontsnapte terug de slaapkamer in. Na verschillende
pogingen om het fladderende diertje in de douche te krijgen lukte het
eindelijk. Snel de deur dicht, en hopende dat de vlinder de
volgende dag door het openstaande doucheraampje
verdwenen zou zijn, gingen de dames gerust slapen.
Of de motvlinder eieren voor zijn geld heeft gekozen en
inderdaad door het doucheraampje is ontsnapt is niet
bekend. Ook niet of de buren het nachtelijk gegil en gelach
hebben gehoord.
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KLASSEFOTO
Dizze kear ris in wat ‘jongere’ klassefoto.
Nei alle gedachten is dizze foto makke yn it jier 1971 of 1972.
It binne de 5e en de 6e klasse van de Christlike Skoalle mei de Bibel, sa
as de skoalle doe hiet.

Wy binne nijskjirrich of jimme fân dizze jieren ek noch wat ferhalen
fertelle kinne oer de minsken die no alwer de ‘jongere’ âlderen binnen.
In oantal fan dizze ‘bern’ wenje noch hieltiid in Sleat, dus wy ferwachtsje
wol tal fan moaie ferhalen.
Bygelyks: Wa binne jimme en wat dogge jimme no? Of wol wêr binne
jimme bedarre?
Lit it ús witte op it redaksjeadres:
Dubbelstrjitte 129
8556XE Sleat
Of op :info@destadsomroeper.nl

“De Stadsomroeper” Sloten, september 2011

34

ONTDEK JE TALENT BIJ MUZIEKVER. SLEAT!
Op zaterdag 8 oktober 2011 organiseert Muziekvereniging Stêd Sleat
uit Sloten een gratis workshop blaasmuziek of slagwerk voor
volwassenen! Tijdens deze bijzondere workshop krijgt u de beginselen
van een blaasinstrument of slaginstrument aangeleerd. Gedurende de
dag krijgt u verschillende lessen op een instrument naar keuze. Aan het
einde van de dag wordt het ingestudeerde in het grote orkest in de
praktijk gebracht tijdens een korte presentatie. Met andere woorden: u
studeert een aantal noten en ritmes in die u aan het einde van de dag
uitvoert in een kort concert met de leden van Stêd Sleat.
De praktijk heeft uitgewezen dat het leren van een instrument in een dag
mogelijk is. Onze ervaren workshopleider heeft al meer dan 20
workshops gegeven door heel Nederland. Aan het einde van de dag zal
de workshopdeelnemer meespelen in het orkest en kunnen de
deelnemers ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken in een
orkest.
Voor wie is deze workshop bedoeld? De aangeboden workshop is zo
opgezet dat deze gevolgd kan worden door mensen die nooit eerder een
blaasinstrument of slagwerk hebben bespeeld. Voor deze dag hoef je dus
geen enkele muzikale ervaring te hebben. De aangeboden workshop kan
ook door mensen die al eerder een blaasinstrument of slagwerk hebben
bespeeld, ook is de workshop interessant als u eens een ander
blaasinstrument wilt proberen.
Gedurende de dag leert u niet alleen van
alles over het instrument, maar ook over
muzikale tekens en samenspel. U kunt
kiezen
uit
een
van
de
volgende
instrumenten: bugel, trompet, trombone,
bastuba, bariton, pauken, drums en
slagwerk.
Op basis van uw keuze voor een bepaald
instrument zal de muziekvereniging zorgen
voor een leeninstrument voor de workshop
welke u gedurende de dag kunt bespelen.
De workshop duurt van 10 tot 16 uur
waarbij voor een lunch gezorgd wordt. Aan deze workshop zijn geen
kosten verbonden. Deelname aan de workshop is dus gratis.
Omdat het regelen van instrumenten enige voorbereiding vergt, sluit de
inschrijving
voor
deze
workshop een
aantal
dagen
voor
workshop. Opgave voor de workshop kan via de email naar
ynschje@stedsleat.nl
of
een
telefoontje
aan
Ynschje
Eizema
telefoonnummer 06-22397060.
Aanmelding is verplichting om te kunnen deelnemen.
Ynschje Eizema
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AFUK – KURSUS YN SLEAT:
KOARTE KURSUS SKRIUWEN: STAVERING:
Dizze kursus bestiet út 8 lessen yn groepsferbân en mei thúsopdrachten.
In les duorret 2 oeren de kear en der wurdt om de wike lesjûn.
De lessen binne de 2-de en de 4-de tongersdei-te-jûn fan de moanne
fan 19.30 oant 21.30 oere yn DE POARTE te SLEAT.
Kursusjild € 48,50. Basispakket learmiddels € 21,-.
As der genôch dielnimmers binne, sil de earste les op
29 septimber 2011 wêze.
Jo kinne jo opjaan by jo lesjouwer:
Atsje Boersma, Jeen Hornstrawei 9, Wikel. Tel.:593164
e-mail: yebatsje@hotmail.com

Foar mear ynformaasje oangeande Fryske les, sjoch op:
www.afuk.nl

Ter ere van het huwelijk van Tjitske Breimer en Remco van den Brink op 26 aug, stond
deze Leopardtank opgesteld voor Tjitske’s ouderlijk huis aan de Wyckelerweg. Tjitske
en Remco hebben elkaar leren kennen in het leger. De tank, die veel bekijks trok, zal
vanwege bezuinigingen bij defensie na dit optreden in opslag gaan.
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OP DE MOTOR NAAR DE NOORDKAAP
In de afgelopen
zomer
heeft
Niek Potma uit
It Far samen
met
twee
motorvrienden
een reis naar
het
noordelijkste
puntje
van
Europa
gemaakt.
De
tocht liep heen
via Zweden en
Finland
en
terug langs de
Noorse kust.
Tijdens de reis,
die
vijftien
dagen in beslag
nam, maakten
ze gebruik van
de
veerboot
KielGothenburg.
Dat verminderde de afstand met een kleine duizend kilometer maar er
bleven ondanks dat nog 6500 ‘te rijden’ kilometers over. Per dag werd
gemiddeld een afstand van 500 km overbrugd (Amsterdam-Parijs). De
route en de hotels waren vooraf in samenwerking met een organisator
van motorreizen, vastgesteld. Een verstandige beslissing meent Niek
achteraf: ‘Zo krijg je aan het einde van de dag nooit discussie over
“stoppen of nog een uurtje door”. Bovendien is het heel vervelend als je
na een vermoeiende dag nog op zoek moet naar een slaapplaats.
De route ging vanaf Gothenburg in vier Zweedse, één Finse en acht
Noorse etappes. De landschappen waren overal zeer verschillend. In
Zweden de uitgestrekte naaldbossen, in Finland de loofbossen,
afgewisseld door grote meren en in Noorwegen de steile rotsen met de
vele watervallen en snelstromende beken. Indrukwekkende momenten
waren confrontaties met de rendieren in Finland, die weinig boodschap
hadden aan drie motorrijders en de passage over de Noorse Hoogvlakte
(grofweg tussen Trondheim en Oslo) waar op 1650 meter hoogte langs
de gletsjers werd gereden.
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Het mooiste moment was echter de midzomernachtzon op de Noordkaap.
Van het beperkte zicht dat Niek op een eerdere reis (in 2000 met de
camper) op deze unieke plek had, was nu geen sprake. In de nacht van
1 op 2 juli stond om 0.00 uur de zon stralend boven de horizon.
Duizenden mensen genoten ademloos van dit schouwspel.
Mede dankzij het schitterende, droge weer, werd het een reis die zonder
incidenten en mankementen kon worden gemaakt.

FIETSTOCHT SLOTEN-OSSIACH OOSTENRIJK
Na lang wikken en wegen heb ik toch besloten de fietstocht naar de
Ossiacher See nogmaals te maken. Alleen via een andere route. Deze
keer moest ik alleen en dat maakt het niet eenvoudiger, je mist
onderweg toch de gezelligheid van een maatje. De Ossiacher See ligt in
het zuiden van Oostenrijk, in de provincie Karinthië, niet ver van
Slovenië en Italië.
De voorbereiding is goed geweest, veel trainen in de sportschool. Ook de
nodige woon-werk kilometers hebben gezorgd voor een goede conditie,
hetgeen bevestigd werd door een snelle Elfstedentocht te fietsen, onder
zware omstandigheden en een goede klim op de Alpe d’ Huez.
Op woensdag 20 juli ben ik vroeg vertrokken, maar in Tjerkgaast kwam
ik er achter dat een belangrijk kledingstuk ontbrak namelijk mijn helm.
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Die is beslist wel nodig, dus maar weer huiswaarts en de helm
opgehaald. Het was goed fietsweer en tot Zwartsluis ging alles perfect.
Daar echter heb ik de verkeerde afslag genomen en een mooi tochtje
door een natuurgebied gemaakt om na 10 km weer in Zwartsluis uit te
komen. Dat schoot niet op natuurlijk. Vanaf daar ging het goed. Alleen in
Hardenberg vlak voor de Duitse grens ben ik nog bij de fietsenmaker
geweest. Het schakelen ging niet goed. Dat was gelukkig snel verholpen
en zo kon ik weer verder. In Nordhorn aangekomen eerst maar eens
lekker twee grote stukken taart met koffie genomen. Toen ik weer op de
fiets zat, was het moeilijk de juiste weg te vinden maar eenmaal weer op
de goede route ging het verder goed. Helaas begon het te regenen en
dat maakte het niet leuker, hoewel de omgeving best de moeite waard
is. Via Rheine en verder langs het Teutoburgerwald ben ik naar Bielefeld
gereden. Daar aangekomen, na een tocht van 298 km, een hotel gepakt
lekker gegeten met een paar grote glazen bier.
Dag 2. Na een goed ontbijt ben ik
weer op de fiets gestapt. Mijn benen
voelden goed ze hadden de eerste dag
goed doorstaan. Na een km of 10
bleek weer dat het moeilijk is zonder
routeplanner de juiste weg te vinden.
Als je ergens niet bekend bent staat
het al gauw slecht aangegeven. Dus
eerst maar een wegenkaart gekocht
om te bepalen waar ik was en hoe het verder moest. Deze kaart is een
goede aankoop geweest ook later nog diverse malen zeer nuttig
gebleken. Na ongeveer 80 km begon het terrein aardig heuvelachtig te
worden met steeds weer lastige klimmetjes. Gelukkig kon ik later een
lang stuk langs een rivier fietsen, eerst langs ‘de Weser’ later langs de
‘Werra’. Er kwam een zonnetje en de omgeving was erg mooi. Ik kwam
langs mooie dorpjes met veel typisch Duitse vakwerkhuizen. Aangezien
ik niet bezig was met een fietsvakantie maar zo snel mogelijk van A naar
B wilde, heb ik eigenlijk geen tijd genomen om de omgeving en de
dorpjes goed te bekijken, wat toch wel jammer is. Misschien ga ik nog
wel eens terug om er nog eens rustig rond te kijken. Het is daar best de
moeite waard. Inmiddels was het 18.00 uur en was ik aangekomen in
Bad Sooden. Ook een prachtig stadje aan de Werra. Hier heb ik een
pension gevonden en was weer 215 km verder. In een pizzeria prima
gegeten, de duurste pizza uitgezocht voor slechts € 8,-. Na het eten nog
een wandeling door het mooie stadje gemaakt. Allemaal leuke pleintjes
en straatjes met vakwerkhuizen, heel mooi.
Dag 3. Toen ik drie jaar geleden met Wencke dezelfde tocht reed ( via
een andere route) was dag drie de dag waarop we beide veel last hadden
van vermoeidheid en daarom zijn we toen al snel gestopt, na 164 km. Ik
was dan ook benieuwd hoe het nu zou gaan. Al snel bleek dat het met de
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benen wel goed zat maar de juiste weg vinden was weer moeilijk. Ergens
onderweg vroeg ik een mevrouw die in haar moestuin bezig was naar de
weg. Ze wees me op een afslag en zei dat er later een landweg zou
komen die ik moest volgen. Dus ik weer op weg en inderdaad er kwam
een smalle weg. De landweg dacht ik, maar na een tijdje werd de weg
onverhard en zo steil dat mijn achterwiel soms doorslipte. Nog weer een
stukje verder reed ik over een met gras begroeid pad. Dit kon niet goed
zijn. Vervolgens kwam ik bij een boerderij waar een weg was naar het
dorp waar ik vandaan kwam. Opnieuw beginnen dus. Daarna is het
verder goed gegaan, redelijk weer en een mooi landschap met niet al te
veel klim werk. In de middag nog ergens koffie gedronken met twee
grote stukken taart voor slecht €.4,45. Heerlijk die taarten daar in
Duitsland. De streek waar ik nu
doorheen reed was toch weer anders
dan de vorige dag, nu geen dorpjes
met
vakwerkhuizen
maar
met
geschilderde
huizen,
in
allerlei
kleuren, waardoor ook heel leuke
straatjes ontstaan zijn.
Nog een stukje richting Bamberg
gereden en daarna ben ik gestopt in
Ebern. Ook zo’n dorp met een mooi
centrum
met
geschilderde
voorgevels, ongeveer 20 km voor
Bamberg. Deze dag 226 km afgelegd.
Dag 4. Op deze dag zou ik Emmy ontmoeten, die ging met de auto naar
Ossiach maar zou een tussenstop maken op de plek waar ik die dag zou
aankomen. Afgesproken dat we onderweg contact zouden hebben om te
bepalen waar de ontmoeting
plaats moest vinden. Emmy was ’s
ochtends vroeg uit Sloten vertrokken richting Regensburg en ik zat om
8.30 uur op de fiets vanuit Ebern. Het weer was goed lekker zonnetje
maar helaas na een paar uurtjes moest het jasje weer aan. Door
Bamberg gereden en toen een goed fietspad gevolgd langs een kanaal
het schoot lekker op, deze keer geen problemen met het vinden van de
juiste weg. Om ±12.00 uur contact gehad met Emmy en afgesproken dat
we elkaar zouden ontmoeten in Kelheim, een stad aan de rivier de
‘Donau’. Om 16.00 uur zouden we weer contact hebben om te bepalen of
ik Kelheim die dag zou kunnen bereiken, je weet het natuurlijk nooit
want je kunt pech krijgen of iets dergelijks. Toen Emmy om 16.45 uur
nog niet gebeld had dacht ik nu moet ik zelf maar even bellen, maar nu
bleek ook waarom er nog geen contact was geweest, mijn telefoon deed
het niet!. Dat was balen hoe vind ik haar nu? De afstand naar Kelheim
was op dat moment nog ongeveer 30 km. Vanaf daar heb ik toen toch
wat sneller gefietst. De laatst twee km gingen lekker naar beneden en ik
rolde zo Kelheim binnen. Toen bleek gelukkig dat Emmy via dezelfde weg
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gekomen was want ik zag direct
onze grijze bus staan. Wat een
opluchting! Daar besloten we naar de
volgende stad 10 km verderop te
gaan om te overnachten. Onderweg
raakten we elkaar weer kwijt en nu
kwamen we niet via dezelfde weg
binnen. Na wat rond gereden te
hebben zonder resultaat, ben ik een
restaurant binnengegaan en toen
bleek gelukkig dat mijn telefoon niet stuk was maar de batterij leeg. Dus
Emmy gebeld en elkaar weer gevonden, helaas was er nergens een
slaapplek alleen konden we vijf km verderop bij een boer slapen die
appartementen verhuurde. Toen de fiets maar in de auto gezet en er
samen heen gereden. In totaal deze dag 216 km afgelegd.
Dag 5. Op ons slaapadres konden we niet ontbijten maar gelukkig had
Emmy nog wat koeken van onze plaatselijke bakker. Afscheid genomen
van Emmy die nu naar de camping in Ossiach zou rijden. Om 8.00 uur
zat ik weer op de fiets maar al snel begon de zadelpijn op te spelen en
voelde ik, als het bergopwaarts ging dat mijn benen niet zo goed meer
waren. Bij een benzinepomp heb ik toen eten gekocht want drie koeken
is natuurlijk niet genoeg. Deze dag ging het redelijk met het vinden van
de juiste weg, bij twijfel vragen werkt het beste. Iedereen die ik vroeg,
was zeer behulpzaam en vriendelijk (er was zelfs iemand die zijn
telefoon met navigatie tevoorschijn haalde) Alleen een politieagent was
dat niet. Hij wist alleen wegen waar ik niet mocht fietsen want hij had al
jaren geen fiets meer, zoek het maar uit dus. Om 14.30 reed ik
Oostenrijk binnen, op weg naar Salzburg wat nog ongeveer 55 km
verderop lag. Helaas werd het weer steeds slechter, af en toe regen en
het was koud. De omgeving was mooi. Op de achtergrond zag je de
bergen van de Alpen liggen. De laatste 20 km naar Salzburg ben ik langs
een rivier gereden. Deze rivier ging dwars door Salzburg, in juiste
richting, zodoende kwam ik zonder problemen door deze grote stad. Uit
Salzburg kon ik nog steeds de rivier volgen, prachtig vlak fietsen met
links en rechts hoge bergen. Erg mooi, alleen de regen werd steeds
heftiger. Ongeveer 10 km buiten Salzburg kwam ik langs een hotel en
ben toen maar gestopt. Het was op dat moment niet leuk meer om
verder te gaan. Deze dag slechts 199 km afgelegd. ’s Avonds in het hotel
gezellig gegeten aan tafel met een Nederlands echtpaar, deze mensen
waren wel eens in Sloten geweest. De man zat in de organisatie van Sail
Amsterdam, genoeg gespreksstof dus. Die avond vroeg naar bed want de
volgende dag zou zwaar worden, dwars door de Alpen met twee cols
hoger dan 1700 meter.
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Dag 6 ’s Ochtends vroeg om 7.00 uur aan het ontbijt, maag goed gevuld
en om 8.00 uur zat ik op de fiets voor de laatste etappe. Mijn doel was
vandaag de eindbestemming te bereiken. Het zou een zware tocht
worden door de Alpen met het beklimmen van de Tauernpas en de
Turracher hohe. Maar voor het echte werk zou beginnen moest ik eerst
nog 80 km afleggen naar Radstadt, Dat ging de eerste 65 km prima,
mooi langs een rivier, de laatste 15 km gingen licht bergop. Toen voelde
ik toch wel, dat door de ruim 1200 km die ik al afgelegd had de benen
moeite hadden met klimmen. Bij Radstadt begon de klim naar
Obertauern de eerste 4 km gingen nog redelijk goed maar daarna werd
het steiler 12%. Ik moest er hard tegenaan, twee keer een korte
rustpauze genomen en na anderhalf uur was ik op de top ( hoogte 1729
m) en behoorlijk kapot. Boven was het erg koud slechts een graad of 3,
er lag net geen sneeuw. Dan moet je afdalen, wat ik meestal heerlijk
vind, lekker met 60/70 km per uur naar beneden. Nu vond ik het geen
pretje, met een bezweet lijf naar beneden, ik werd steenkoud. In het dal
aangekomen direct een restaurant ingedoken om weer wat op
temperatuur te komen. Na een warme hap weer verder richting volgende
berg. Na ongeveer 50 km in een mooie omgeving gereden te hebben,
bereikte ik het begin van de klim naar de Turracher Hohe. Dit zou de
laatste zware klus worden, want na de top zou het alleen nog
bergafwaarts en vlak zijn tot aan de camping. De eerste acht km naar
het dorpje Turrach ging nog aardig goed met stijgingspercentages
tussen de 4 en 5%. Daar aangekomen heb ik in een klein dorpswinketje
twee bananen en drie bounty’s gekocht en direct opgegeten. Van daar
was het nog zeven km naar de top, met een stijgingspercentage van 12
%. In deze slotklim zat geen enkel vlak stukje. Ik heb mezelf naar boven
geworsteld met een snelheid tussen de 6 en 7 km per uur, ik zat er
helemaal doorheen en was blij dat ik eindelijk boven was ( Top 1783 m).
Hier was het wederom koud, er lagen nog sneeuw resten op de weg en
op de berg lag behoorlijk wat sneeuw, niet normaal voor de maand juli.
Toen naar beneden, met stukjes die steiler waren dan 20%, ging het erg
hard. Op sommige stukken reed ik ruim 80 km per uur wat niet altijd
even prettig was, maar ik was wel snel
beneden. Weer bijna versteend maar goed
ik was er bijna. Nu nog een stukje van
ongeveer 45 km naar de camping over
vlakke wegen, via Feldkirchen nog een
stukje langs het meer en om ± 19.00 was ik
in Ossiach op de camping. Moe maar
voldaan en blij dat het gelukt was om in 6
dagen de reis te volbrengen. Deze dag 217
km afgelegd, totale reis 1371 km.
Jan Sikke Poortema
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REAKTIES OP PAKES’ SLEATTEMER FERLINE
Geachte redactie,
In de laatst uitgegeven editie van de Stadsomroeper trof ik de bijdrage
van mevrouw M. Pander aan. Graag wil ik daarop graag enige
aanvullingen geven resp. een wijziging laten weten.
Op de voorste rij (mevrouw Pander betitelt dit als vijfde rij) zit het
comité ouden van dagen. Van links naar rechts zitten daar:
63. mevr. Fim de Vreeze- Mous, mijn moeder ( en dus niet mevr. de
Vries-Boschma); 64. mevr. Mien de Jong-Biemans; 65. mevr. Klijnsma;
66. mevr. Kuperus-Tichelaar; 67. mevr. Smit (echtgenote directeur
zuivelfabriek); 68. nmm. mevr. Kraak; 69. mevr. Rinkje ten Boom;
70.mevr. Tj. Smits; 71. Burgemeester Klijnsma.
Voorts zit op de tweede rij op nr. 29 - tussen de heren Bokma en Smit –
mijn pake Willem de Vreeze, terwijl ik op nr. 58 mevr. Teatske Nijholt
meen te herkennen. Omtrent anderen heb ik geen zekerheid, al meen ik
op de achterste rij dhr. D. Sikkes te herkennen, die bij terugkomst, altijd
voorafgegaan door de muziek, steevast namens de bejaarden een
dankwoord uitsprak en daarbij ieder jaar begon met de frase ‘Ik maak
van deze gelegenheid gebruik om de genegenheid tot uitdrukking te
brengen enz.’
Succes met de verdere navorsing!
Met vriendelijke groet,
Wil de Vreeze, Leidschendam.

Even een reactie op de foto Pakes’ Sleattemer ferline, in de
Stadsomroeper van juni 2011
De man die waarschijnlijk Jan Wignand zou zijn, is inderdaad mijn vader.
Hij liep destijds regelmatig naar 'de hoeke’ voor een praatje of de laatste
nieuwtjes. Ik kan me dat nog goed herinneren. Het was de plek waar
[behalve de scheerwinkel] de meeste nieuwtjes werden uitgewisseld. De
‘wazige persoon’ daar ben ik niet zeker van maar mijn eerste inval was
Henk ‘Hompie’ Poepjes, de jongste broer van Makke.
Nog even terug naar de foto van maart 2011 van het jaarlijkse uitstapje
van de ouden van dagen. Daarop heb ik mijn vier grootouders herkend in
de nrs.8, 9, 10 en 41.Ook meen ik nog in nr.42 Durk Leentjes, nr.53
Hilbrand Gijzen, nr.63 mevr. De Vreeze en nr.69, Age/Mien de JongBiemans te herkennen.
Bij de foto van de winkel van Makke Poepjes kwamen in mij ook veel
jeugdherinneringen boven. Vaak heb ik met mijn neus tegen het raam
gedrukt, staan smullen van al het moois in de etalage. Vooral tegen
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Sinterklaastijd. Menig cadeautje is vroeger inderdaad bij haar gekocht
door mijn ouders. Zelfs later werd er regelmatig, als ze weer in Sloten
waren, een bezoekje aan Makke gebracht en puzzels [voor mijn broer
Sib]en andere snuisterijen gekocht.
Twee jaar geleden heb ik nog een lepeltje met het wapen van Sloten
kunnen bemachtigen voor ze gingen uitverkopen. Een mooie herinnering!
Met vr. gr. Tiny Vet-Wignand
Ook ik wil even reageren op de foto van ‘it winkeltsje fan Makke.’ Als kind
stond ik me altijd te vergapen voor de etalage, vooral als het tegen
Sinterklaas liep. Wanneer ik dan thuis kwam dan had ik een hele waslijst
van wat ik graag wilde hebben. Maar ja daar was in die tijd geen geld
voor maar dat weet je als kind gelukkig niet.
Het is wel jammer dat de winkel er niet meer is; er gaat toch een stukje
nostalgie verloren. Maar ach, zo gaat het in dit leven. Ik heb er leuke
herinneringen aan. Toen ik de foto zag, kwamen er weer een hoop boven
drijven. Erg leuk.
Met.vr. gr. Trienke Zoon-de Vries
It is nijsgjirrich om te lêzen hoe’t Sleat noch hieltyd of miskien ek wol
nei’t men âlder wurdt hieltyd wer mear in plakje yn nimt yn it libben
fan(âld) Sleattemers.

Fan dhr. Ultsje Venema út de Jouwer krigen we it ûndersteande epistel.
‘Ofrune sneon wiene we wer op sipelsneon en tige spitich dat it waar net
al te goed meiwurke. Dat jildt foaral foar de minsken dy’t alles regelje
mar ek foar de minsken dy’t dêr mei in tintsje as soksawat steane. Doch
ha we wer in tige moaie dei hân. Eltse kear moetsje wy wer in protte
bekinden mar ek altiten Roelie fan Dyk wêr’t ik mei op skoalle sitten ha.
Dizze kear hie Roelie foar my in ferrassing. Se hie foar my in moai
doaske mei twa moaie pipen foar myn samling. Dizze pipen hie hja foar
my krigen fan Henny fan Netten, dy’t yn de oarloch by harren pake en
beppe Jouk Poepjes wie. Henny wist dat ik pipen sparre en hie tjsin
Roelie sein: “Do sjochst Ultsje fêst wol wer in kear en wolst dy dan oan
him jaan.” Ik ha Henny fêst wol mear as sechtich jier net sjoen en dan is
soks wol in ferassing. Henny wennet no yn Balk en ik ha fuortdaliks mei
har skille. Ik liet har witte dat ik noch in foto hie fan fuort nei de oarloch
doe’t wy mei in groep Sleattemers en evacués nei Riis wiene. Sy woe dy
foto dan ek wol graach ha en ik ha dizze har ek tastjoerd. It like my wol
aardich om dizze foto jimme ek ta te stjoeren.’
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Op de foto op de achterste rige fan lofts nei rjochts: Harmke Wignand,
Janna Nijdam, Wiebe de Vries, Jantsje de Vries Boschma (mem fan Age,
Wiebe en Wim), Paultje Pinster, der efter Leen Pinster, Mefr. Pinster,
Tine Venema, Gerrit Pinster. Foarste rige fan lofts nei rjochts: Ultsje
Venema, Age de Vries, Ina Pinster, Wim de Vries, Nelly Pinster, Jopie
Delfsma, Janneke Nijdam en dêr efter Henny fan Netten.
Henny fan Netten ha’k as sein de foto tastjoerd en hja hat my no skille
en liet witte dat hja yn earsten ek tocht dat sy it wie. Doe hie se nochris
mei in loep sjoen en kaam doe ta de konklúzje dat hja it dochs net wêze
koe want se hie doe noch gjin horloazje en twa ringen om har fingers. No
freegje ik oft immen wit, wa’t dat famke is efter Janneke Nijdam.
Mei it sykjen nei dizze foto kamen my noch inkelde âlde foto’s troch de
hannen. Underoaren noch ien fan foar de twadde wrâldoarloch fan in
folksfeest yn Sleat. Twa dames yn Frysk kostuum yn in tilbury mei it
hynder fan myn heit der foar. Dat die yn de oarloch ek wol tsjinst as wat
men doe neamde slepershynder. Yn ‘e winter mei snie en iis wannear de
Sleatmer boat net farre koe, waard it hynder troch Pieter Spoelstra brûkt
om moal ensfh. út Snits te heljen.
De frou is Gryt Zuiderhof-Pruiksma, frou fan Albert Zuiderhof en de man
is Romke Bosma en dy wie masjinist op it fabryk yn Sleat. As ik it goed
ha is nei harren de famylje Roodhof yn harren hûs kommen te wenjen.
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Fierders noch in foto fan de Sleattemermar wandeltocht op ‘e dyk nei
Spannenburch mei op de eftergûn de pleats fan Hoekstra. Dit moat om
en de by 1950 wêze. Der wie noch net folle ferkear want wy koene de
hiele dyk brûke. De man lofts mei de pet bin ik sels.

It sil my benije wat de reaksjes binne.
Mei hertlike groet,
Ultsje Venema, Klokmakkerij 17, 8501 ZS De Jouwer, Til. 0513-413374
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NIEUWE E.H.B.O. (BASIS)CURSUS
Bij voldoende deelneming start de E.H.B.O. vereniging
afdeling Balk e.o. in het najaar van 2011 met de
basiscursus die opleidt voor het officiële E.H.B.O.
diploma.
De cursus betreft 12 wekelijkse bijeenkomsten te houden
in het gebouw van de CSG te Balk, beginnend op maandag 7 november
om 19.30 uur.
De cursus wordt verzorgd door mevrouw Rudie Schotanus.
Op de cursusavonden wordt theorie aangeboden en veel geoefend.
Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van personen die slechtoffers
uitbeelden (Lotussen).
Onderwerpen die behandeld worden zijn:
Basiskennis over de hulpverlening, Bloedingen, Bewusteloosheid,
Verslikken, Brandwonden,Botbreuk, Kneuzing / verstuiking, Vergiftiging,
Verbandleer, Reanimatie en het gebruik van een AED.
De cursus wordt afgesloten met een examen.
Een behaald diploma is twee jaar geldig. In die twee jaar moet
aangetoond worden dat voldoende gewerkt is aan de noodzakelijke
competenties (actualisering van de kennis en veel oefening).
Die toetsing van de competenties vindt plaats tijdens de herhalingslessen
die door de E.H.B.O. vereniging jaarlijks worden georganiseerd.
Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze cursus, of wilt u er meer
van weten?
Neem dan contact op met een van onderstaande personen:
Mw. Margriet Franke, T 0514 - 59 19 40
Dhr. Jan Oostendorp, T. 0514 - 57 12 23
Mw. Rudie Schotanus, T. 0514 - 53 13 87

OPBRENGST COLLECTES
Opbrengst collecte Maag lever darmstichting
Opbrengst collecte KWF (kankerbestrijding)

€ 438,04
€ 559,02

Collectanten en gevers hartelijk bedankt voor uw inzet en uw bijdrage.
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SLEAT EARTIIDS EN SLEAT HJOED DE DEI
Onderstaande brief met twee bijpassende foto’s kregen we van de dhr.
C. Smits uit Houten
In ons familiearchief is nog veel informatie over "Sleat Eartiids".
Op 25 juni (sipelsneon) was onze familie met ± 50 personen te gast in
Sleat. En dat levert voor de toekomst vast nog veel informatie op,
afwachten dus.
De Kapelstreek 220 is nog steeds onze inval/uitvalbasis.
Daarom nu een foto van omstreeks 1930 toen fam. Smits zich vestigde
op de Kapelstreek en een foto met zicht uit ‘onze’ huiskamer(enkele
jaren geleden genomen bij de huidige bewoners, fam. H.Brouwer),
waarop de nieuwe RK-kerk zichtbepalend is.
Gegroet, C. Smits, Warinenpoort 62, 3991 JZ, Houten, Tel. 030-6352135
SLEAT EARTIIDS
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SLEAT HJOED DE DEI

KLIK!
Een nieuw rubriekje: Klik!
Hoe is het gesteld met uw ‘plaatselijke’
kennis over Sloten? Aan de hand van
bijgevoegde foto kunt u dit testen.
Weet u het direct, of kunt u het zich vaag
herinneren? Trek de ‘stoute’ schoenen aan
en maak een ‘kuierke’ door de stad om te
ontdekken waar het onderwerp op de foto
(klik) zich bevindt. Wie weet ontdekt u zo
meer aardig- of eigenaardigheden!
Gevonden? Meld het ons. Onder de goede
inzenders wordt een unieke ‘stadsomroeper’
pen verloot!
Alle speurneuzen veel succes gewenst!
PA
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Begrafenis- en crematievereniging “Sloten” te
Sloten
opgericht 25 juni 1929
Eind november 2009 werd onze uitvaartvereniging opgeschrikt door het
plotseling overlijden van de heer Jan Klijnsma, bode van onze
vereniging. Tijdens de periode november 2009-augustus 2011 heeft
uitvaartverzorging Boersma uit Lemmer de uitvaarten verzorgd, welke
zich voordeden in Sloten, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.
Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en kunnen wij u als bestuur
meedelen dat, met ingang van 1 september j.l. officieel van start gegaan
is, onze nieuwe bode,
de heer Cor Schotanus, wonende aan de Wijckelerweg 173a te Sloten.
Als bestuur zijn we bijzonder trots dat, er weer een eigen uitvaartverzorger in ons stadje is.
Bewaren

-----------------------------------------------------------------------------------Bereikbaarheid uitvaartverzorger.
Wilt u gebruik maken van de diensten van de uitvaartverzorger, ook al
bent u geen lid, dan kunt u contact opnemen met:
dhr. C.Schotanus,
Wijckelerweg 173a,
8556 XB Sloten,
tel.nr. 06-42405208
Hij is dag en nacht bereikbaar.
(Het 06-nummer is alleen bedoeld voor diensten van de
uitvaartvereniging en staat niet in de telefoongids,
dus bewaar dit gedeelte daarom zorgvuldig!!)

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Klaartje Lubach, secretaris
Email: sloten@uitvaartfederatie.nl
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NIEUWS VAN HET VVV
Zoals u ziet heeft Gaasterland Promotion een nieuw logo.
Een nieuw logo en een nieuwe naam, want sinds 20 juni jl. zijn we geen
TIP meer, maar een VVV. Alle drie kantoren in onze gemeente zijn nu
agentschappen van de VVV geworden.
Wat ook nieuw is dat er bij de kantoren, VVV-bonnen te koop zijn.
Voorheen moest u hiervoor naar Sneek of Joure, maar nu zijn ze dus
“om de hoek” verkrijgbaar.
In deze 3e editie al weer van 2011 willen we graag even “nazomeren”
met u en enkele activiteiten onder de aandacht brengen, die in het
naseizoen gepland staan.
September-wandelmaand
In september kunnen de wandelschoenen weer even uit de kast voor
een stevige wandeling door het herfstkleurige bos van Elfbergen.
Bezoekerscentrum Mar en Klif te Oudemirdum heeft een prachtige
wandelroute uitgestippeld van plm. 9 km. De route is ook geschikt voor
de wandelaars die van Nordic Walking houden.
De wandelroute is de gehele maand september verkrijgbaar aan de
balie's van de VVV agentschappen van Gaasterland Promotion.
Gezinnen kunnen ook een natuur-ontdek-rugzakje meenemen. In het
routeboekje staan verschillende opdrachten, die je met de instrumenten
uit het rugzakje (bv. een verrekijker of een kompas) kunt uitvoeren. Zo
is wandelen voor kinderen extra leuk!
Gaasterlandse week van de smaak.
Van 13-21 augustus heeft de Gaasterlandse week van de smaak
plaatsgevonden. Er was een smakelijke route samengesteld voor fietsers
door ons mooie gebied, hieraan deden ook een tweetal ambachtelijke
smaakmakende ondernemers/bedrijven uit Sloten mee. Tijdens de
Landelijke week van de smaak van 1-9 oktober a.s. zal de route
wederom gefietst kunnen worden en met reductiebonnen
worden
aangeboden.
Maand van de geschiedenis
De maand oktober staat in het teken van het thema “Ik en wij”. Aan dit
thema zullen een aantal fiets- en wandelroutes gekoppeld worden, die
duidelijk te maken hebben met het verleden van onze streek. Deze
routes zijn in oktober verkrijgbaar aan de balie's van onze kantoren.
Gaasterlandse Natuurweek
In de noordelijke herfstvakantie van 16-23 oktober wordt voor de 24e
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
“De Stadsomroeper” Sloten, september 2011

51

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 organisatie sluit zich aan bij de VN, want zij hebben
2011 uitgeroepen als internationaal jaar van de bossen. Het motto
daarbij is “Fores for people”.
Voor
overige
evenementen,
concerten
e.d.
kunt
u
de
evenementenkalender raadplegen van VVV Gaasterland Promotion, zie
op www.gaasterlandpromotion.nl Ook zijn we iedere zaterdag te
beluisteren op radio Gasterlân met de wekelijkse agenda.
Na de herfstvakantie zijn de agentschappen van VVV Gaasterland
Promotion in Balk en Sloten nog één week geopend, maar
bezoekerscentrum Mar en Klif te Oudemirdum blijft het winterseizoen,
iedere zaterdag en tijdens de schoolvakanties iedere dag geopend tot 1
april 2012. www.marenklif.nl
Klaartje Lubach,
medewerker VVV Gaasterland Promotion,
volg ons ook op twitterwww.twitter.com/gaasterlandtip

WERELDWINKEL HELPT HET GELUK EEN HANDJE
Cadeautje geven of zelf een cadeautje ontvangen, is ook een
manier om geluk te ervaren. Wereldwinkel Gaasterlân heeft een
groot assortiment cadeaus die geluk brengen of geluk
symboliseren. Wat is geluk? Het antwoord op die vraag hangt af
aan wie je het vraagt. Een wetenschapper zal zeggen dat stofjes
in de hersenen, de zogenaamde ‘endorfines’ je een geluksgevoel
geven. In Azië leert het boeddhisme dat je gelukkig kunt zijn
wanneer je vrede hebt met hoe het leven zich aan je presenteert.
De komende maand zetten we dat assortiment extra in de
schijnwerper.
Gelukbrengers
Er zijn misschien wel net zoveel symbolen van geluk als er opvattingen
zijn over wat geluk inhoudt.
Een gekregen Boeddha bijvoorbeeld geeft geluk omdat de intentie van
het geven het beeld waarde toekent. Een olifant heeft vele betekenissen.
Hij staat voor; geduld, kracht, een lang leven, rijkdom, een goede
samenwerking en succes..
Populair als kleine cadeautjes zijn ook de gelukspoppetjes. Een
gelukspoppetje in je portemonnee behoedt je voor een gat in je hand.
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Eentje in de auto geeft bescherming onderweg. Een poppetje in je
borstzak voor je gezondheid. En een poppetje in de linkerzak van je
partner maakt hem of haar zeer gepassioneerd……
Eerlijke handel
Met een cadeautje uit de Wereldwinkel maak je niet alleen de ontvanger
gelukkig, maar ook de producenten van de artikelen in de
ontwikkelingslanden. Nilza Bezerra bijvoorbeeld groeide op in een lemen
hutje in de provincie Pernambuco in Noordoost Brazilië, één van de
armste gebieden van dat land. Het feit dat ze nooit naar school is
geweest en dus analfabeet, heeft haar er niet van weerhouden
initiatieven te ontplooien. Samen met haar zus startte ze een winkel in
zelfgenaaide boekenleggers, sierkussens én gelukspoppetjes. Toen ze in
contact kwam met importeur Barbosa do Brasil kon ze poppetjes voor
export naar Nederland gaan maken. Nu, na enkele jaren, heeft Nilza 45
vrouwen in dienst en is de afzet, alleen al aan de Wereldwinkels, 80.000
poppetjes per jaar. Ondertussen woont ze met haar gezin in een stenen
huis en gaan haar kinderen naar school. Ook de vrouwen die voor haar
werken hebben hun omstandigheden zien verbeteren.
Dit is een voorbeeld van hoe Wereldwinkels investeren in een leefbare
wereld en een beetje geluk voor iedereen.
Wereldwinkel Gaasterlân
F.D.Hoekstraplein 3, Balk
www. gaasterlan.wereldwinkel.nl
Email: wereldwinkelgaasterlan@planet.nl

PRIISFRAACH JONGERENBLOG
Jongeren oant en mei 35 jier kinne meidwaan oan de priisfraach foar it
meast bysûndere blog, skreaun yn it Frysk of ien fan de Fryske streek- of
stedstalen. Tresoar/Stichting It Fryske Boek freegje jongeren harren blog
oer bygelyks reizgjen, staazjes, eigen ûnderfinings, mieningen, reaksjes
of miskien in deiboek, oan te melden. It blog moat út meardere
bydragen bestean. In deskundige sjuery wiist de winner oan. De
priisútrikking sil wêze op snein 16 oktober by de ôfsluting fan de Moanne
fan it Fryske boek yn Harns.
In blog is in prachtich middel om elk fan syn/har ûnderfinings op ’e
hichte te hâlden. Dy ferhalen wurde noch persoanliker as se yn de eigen
taal publisearre wurde.
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De priisfraach is in aktiviteit yn it ramt fan de Moanne fan it Fryske boek.
It doel fan de priisfraach is om it skriuwen en publisearjen fan Fryske
teksten troch jongeren te befoarderjen, ek as dat dien wurdt fia de nije
media.
Foar
oanmelding
en
mear
ynformaasje
www.moannefanitfryskeboek.nl
of nim kontakt op mei
Tresoar/It Fryske Boek,
Bûterhoeke 1, 8911 DH LJOUWERT
Tel. O58-7890789. E-mail: info@tresoar.nl

sjoch

op:

LIENING
In dei, in jier, in libben, gean yn in sucht foarbij.
De âlderein sil tajaan: ’t Is mar in amerij.’
De ûren glide hinne as wetter fan in stream.
In part fan it ferline wurdt dizenige dream.
Wy ha gewoan as minske wat tiid fan libjen liend.
Dy liening wurdt wer ôflost by oankomst oan ‘e
mient.
Jan Folmer

OPEN LUCHT SCHILDERDAG IN SLOTEN.
Op zondag 25 september vond er in Sloten een Plein-air plaats
georganiseerd door de Stichting Kunstkring Gaasterland in samenwerking
met Museum Stedhûs Sleat.
Een plein-air is een schilderdag in de open lucht, waarbij deelnemers in
één dag een schilderij maken en dat is in dit geval van een zelf
uitgekozen plekje in Sloten.
De Kunstkring heeft bewust Sloten als locatie uitgekozen omdat het een
stadje is met een rijk historisch verleden en veel “schilderachtige”
plekjes.
Ook het publiek kan een stem uitbrengen en gemaakte kunstwerken zijn
na afloop ook te koop.
De beste 10 kunstwerken worden tot 12 oktober geëxposeerd in De
Mallemok en daarna tot 1 november in het Museum Stedhûs Sleat.
Meer informatie op www.kunstkringgaasterland.nl
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SERVICE RUBRIEK
Sloten is klein en heeft een uniek winkel en horeca aanbod. Omdat de
openingstijden verschillen van elkaar willen we deze als extra service,
voortaan vermelden in deze rubriek. Bent u
ondernemer in deze
categorie en wilt u ook vermeld worden, stuur dan uw gegevens op naar
info@destadsomroeper.nl
Dagwinkel Sloten, Koestraat 20, Sloten. Tel:0514 531969
vers@dagwinkelsloten.nl www.dagwinkelsloten.nl
Openingstijden zomer: Ma t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag:
8.00 tot 17.00 uur, tijdens de bouwvak zondag: 8.00 tot 11.00 uur
Openingstijden winter: Ma t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.30
tot 17.00 uur
Galerie
Gravin,
Koestraat
45,
Sloten.
Tel:
0514
531568
galeriegravin@gmail.com
www.galeriegravin.etsy.com
Openingstijden zomer/winter: open bij aanwezigheid en op afspraak
Wijn&olie, Dubbelstraat 121, Sloten. Tel: 0514-531872
info@wijnenolie.nl www.wijnenolie.nl
Openingstijden zomer: ma t/m vrij: 10.00 tot 18.30 uur, za 10.00 tot
18.00 uur
Openingstijden winter: do, vrij, zat: 10.00 tot 18.00 (oktober tot en met
eind februari, met uitzonderingen van vakanties en Proeverijen)
Vakantie sluiting is op 31 oktober tot 14 november 2011...
Tijdens de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie 6 dagen per week
geopend van 10.00 tot (zie zomertijden)
Tsiishus Wytske, Dubbelstraat130, Sloten. Tel: 0514 850132
info@tsiishuswytske.nl www.tsiishuswytske.nl www.kaaspakket.com
Openingstijden zomer: juli en augustus van maandag t/m zaterdag, van
10-18 uur
Openingstijden winter: open in Joure, Tsiishûs Wytske, Midstraat 42,
8501 AR Joure,
Tel. 0513 419500
KadoShop De Dream, Heerenwal 57, Sloten.
Tel: 0514 531393
kadoshopdedream@hotmail.nl
www.kadoshopdedream.nl
Openingstijden zomermaanden: maandag tm zaterdag van 09:00 t/m
17:00
In de winterperiode kunt u altijd aan- of opbellen voor een cadeau,
cadeaupakket, kaart, kopie etc. U bent van harte welkom!
Slagerij van Dijk, van Swinderenstraat 26, Balk. Tel: 0514 602178
info@dijkbalk.keurslager.nl www.Dijkbalk.keurslager.nl
openingstijden: ma t/m do van 8.00 tot 18.00 uur, vrij van 8.00 tot
21.00 uur, zat van 8.00 tot 16.30
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Restaurant Taveerne ’t Bolwerk, Voorstreek 116-117, Sloten.
Tel:0514 531405
info@restauranthetbolwerk.nl www.restauranthetbolwerk.nl
twitter: @bolwerksloten
openingstijden zomer: iedere dag vanaf 10.00 uur
openingstijden winter: woe t/m vrij vanaf 17.00 uur zat en zon vanaf 11
uur
Proeflokaal De Stadswaag Dubbelstraat 214 Sloten. 0514 531666
Rienstrag@hotmail.com
Openingstijden zomer: gehele week v.a. 11.30
Openingstijden winter: do, vrij, zat v.a. 17.00, zo v.a 12.30
Cafetaria By de Brêge ‘Vis & Snacks’, Haverkamp 6, Sloten
Tel: 06- 21463501 /06-11321008
Openingstijden zomer: ± 11:00 uur tot ±19:00 uur
Openingstijden winter: ± half oktober gesloten, begin april weer
geopend.
Vakantie: 1e donderdag, vrijdag en zaterdag van september gesloten,
zondags weer geopend.
Restaurant en Partijerie Boerderij de Mallemok Baanweg 96, Sloten
Tel: 0514 531300 /0514 605114
info@mallemok.nl
www.mallemok.nl
Openingstijden zomer: 7 dagen, keuken open van 12.00 tot 21,00 uur
Openingstijden winter: In de Herfst, maandag en dinsdag gesloten
v.a. November tot april in het weekend geopend en door de week
volgens afspraak.

De uitgave van ‘De Stadsomroeper’ geschiedt onder verantwoordelijkheid 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 verantwoordelijkheid van de redactie. De inhoud van de artikelen die
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 om 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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