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HULDE  AAN  STADSOMROEPER  EN  SCHUTTERIJ

In 1983, tijdens de festiviteiten rondom 
“Sloten 700”, werd het fenomeen 

stadsomroeper nieuw leven ingeblazen. 
Ook de stadsschutterij kreeg in dat jaar 

een nieuw leven en tot onze grote 
vreugde bestaan beide Sleattemer 

instituten 20 jaar later nog steeds. Een 
felicitatie is dan ook niet meer dan op z’n

plaats, want in Sloten wordt soms nog 
wel eens met enorm enthousiasme aan 

iets begonnen, maar het karakter om het 
ook een flink aantal jaren vol te houden 

wil nog wel eens ontbreken. 

Pieter Haringsma hier in actie 
tijdens de Oldtimerrally in mei 
jl.

Foto: Gerben Stegenga

Zo niet bij Pieter Haringsma en de 
stadsschutterij met haar gevolg. Ook 

deze zomer draafden ze weer 
regelmatig op tijdens de 

geschutsdemonstraties. Een 
publiekstrekker van jewelste waar Sloten 

erg trots op mag zijn.
Ook respect voor jongens als Hielke 

Roosjen en Ludie van Milgen, die al jarenlang als schutter “uit den vreem-
de” naar Sloten moeten komen, om de kanonskogels met dodelijke precisie 
op de vijand neer te laten dalen. Deze oud-Sleattemer hebben het Sleathart 
op de juiste plaats en dat kan niet genoeg gewaardeerd worden. 

Pieter Haringsma legt tijdens de vele rondwandelingen steeds weer de 
geschiedenis van het door hem zo geliefde stadje Sloten uit en zorgt ervoor 
dat de kleinste der Friese elfsteden in binnen- en buitenland zeer bekend
wordt of al is geworden. Een echte ambassadeur die nog steeds weigert om 
op vakantie te gaan omdat de stadsomroeperplicht en de schutterij hem dat 
zijns inziens beletten. 

Wij van de geletterde versie willen de verbale stadsomroeper Pieter 
Haringsma en de schutterij toewensen dat ze nog jarenlang met inzet en 
enthousiasme hun activiteiten mogen vervolgen. Dit ter eer en meerdere 
glorie van ons aller vestingstadje Sloten. 

Gerben Stegenga 
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HJIR  EN  HJOED

Berne:  26 juny Jildou Hendrika, df Bennie (yn oantin-
ken)  en Simone Visser-Leffertstra 

27 juny Rens, sf Evert-Jan Punter en
Marijke de Vries.

30 juny Silke Sjoukje, df Daan & Laura 
Meyer-Wildschut

  6 july Kimberly (Kim), df Pieter Douwe
Albada en Margreet Wiersma

  2 augustus Tessa, df. Freerk en Meta Bosma 
26 augustus Catharina Feikje (Carina), df Walter 

en Regina de Vries

Stoarn
Sleat : 27 juny Rens, sf Evert-Jan Punter en Marijke 

de Vries, Schoolstraat 167/C, 0 jier. 
17 septimber Grietje Haringsma-Aukema, 

B.H. Mulierstraat 16, 63 jier. 

om utens: 26 juny Catharina Adema-Melchers, Balk 
(foarhinne De Lange Jerden), 78 jier. 

  7 july Albert de Vries,  St. Nyk, 88 jier. 
  9 septimber Lucas de Lange,  Boalsert, 80 jier. 
13 septimber Wietske Meintema-Smit,

Boalsert, 71 jier.

Troud:  27 juny Dirkje Mous en
Harry Alting

 15 augustus Marja Lootsma
en Wim Haringsma

Ferhuze
Yn ‘e stêd: Fam. Tj. Van Mierlo nei Baanweg 156 

Nij ynkommen: Femmigje Risselada Heerenwal 59 
Aaltje Brigitta Meester
en Richard Breimer M. v. Coehoornstraat  38 
Anton Mous Stadsschans 226
Dhr. Kuijl M. v. Coehoornstraat  41 

Ôfreizge: Fam. H. de Boer nei Balk 
Sjirk Tiemersma nei Swifterbant
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Sisca Lubach nei Tsjerkgaast
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Annamarieke Teijema en
dochter Nina nei Sud Afrika 
Fam. Tj. Koopmans nei ??? 
Frederiek Boontje nei Haaksbergen

By de redaksje komme nochal gauris wat fragen binnen oer wa't no krekt foar 
pleatsing yn dizze rubryk yn oanmerking komt. Foar alle dúdlikens dêrom 
noch efkes: As de lju net mear yn Sleat wenje en hja trouwe of der binne oare 
feroarings, dan wurdt dit net mear yn "De Stadsomroeper" opnommen, inkeld 
noch âld-Sleattemers om utens, dy't nei harren libben yn Sleat yn in 
fersoargingstehûs opnommen binne.

Hawwe jo ynformaasje dy't absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, jou 
dy dan efkes troch oan de redaksje.  Allinnich op dy wize slagje wy deryn 
om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy't Sleat 
oanbelangje.

CURSUSSEN  IN  DE POARTE

Ook het komend seizoen worden er weer verschillende cursussen gegeven. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor: 

Kaarten maken:  informatie bij Gerda v.d. Sloot. tel. 531618. 
Verschillende cursussen met bloemen: informatie Bloemisterij Skik

      tel. 531680. 
Tuinbeelden en gestileerde figuren: informatie Tine Klugkist tel. 531766.

ALVAST  EVEN  NOTEREN

Kerst-Inn: Dit jaar zal de Kerst-Inn worden gehouden op zaterdag 20 
december van 17.00-19.00 uur. 

Klaverjassen: St.c.c. “ De Poarte” meldt alvast dat het Kerst-klaverjassen 
op zaterdag 27 december zal plaatsvinden. 



PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Sommige Sleattemers en âld-Sleattemers zijn in het bezit 
van oude foto's van Sloten, waarop personen staan 
afgebeeld, die voor hen moeilijk meer thuis te brengen zijn. 
Daarom is  “De Stadsomroeper” enige tijd geleden een 
rubriek met oude afgedrukte foto's genaamd “PAKE’S
SLEATTEMER FERLINE” gestart. De lezer wordt hierin 
gevraagd om de ontbrekende na(a)m(en) op te sporen 
en/of de wel gevonden maar van verkeerd geschreven 
namen voorziene personages door te geven aan de 
redactie van dit blad. Ook wordt er gevraagd of lezers nog 
verhalen weten over oude afgebeelde personen, verenigingen of situaties etc. 

In het maartnummer van dit blad stond een foto afgedrukt van de 
bewaarschool uit 1949/1950, die ons werd toegezonden door Tiny Vet-
Wignand uit Zaandijk. 
Hier kwamen nog enkele reacties op binnen. Van Ineke Tuinstra-Alta uit 
Workum kregen we de volgende brief. “Mijn zusje en ik hebben de foto 
uitgebreid bekeken tijdens onze korte vakantie in het buitenland en zij en ik 
herkenden onmiddellijk haar grote vriendin en buurmeisje Froukje Kuperus. 
Zelf moet zij er ook op staan en wel op de voorste rij, links naar ik me
herinner. Helaas kan ik geen nadere aanduiding geven om dat De 
Stadsomroeper op het vakantieadres achter is gebleven. Misschien dat
iemand van haar ‘jaargenoten’ of juffrouw Riekje dat nog weet. Haar naam 
is Carry Alta. Ik wilde hierbij toch even reageren, al is het aan de late kant. 
Zelf heb ik de kleuterschool in Sloten niet bezocht.”

Van Mieke Pander kregen we de volgende brief. “Samen met Jaap 
Tijsseling heb ik de namen uitgezocht, maar door ons trekkersgedrag is 
deze lijst met namen nooit ingeleverd. Sorry! De namen van die foto die in 
die Stadsomroeper waren afgedrukt, zijn o.i. niet geheel juist. Nr. 40 Katie 
de Jong had Mieke de Jong moeten zijn. Katie was namelijk jonger. Nr. 36
is niet Harm de Jong maar mijn broertje Tjerk Zandstra.”
Verder zijn de verschillen t.o.v. de lijst van Riekje Jongsma-Meinema:
Nr. 8 Jappie Jilderda (woonde in het postkantoor), nr. 11 Puk IJkema, nr. 13 
Harm IJnzes de Jong, nr. 16 Graddie de Vreeze, nr. 18 Trienke de Vries, nr. 
29 Antje Klijnstra en nr. 42 Ellie Bajema.
Ook Teatske Veen-Stegenga uit Nijemirdum en Tjerk Zandstra uit Sloten
merkten enkele van deze verschillen op. 
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Dan de foto van de kleuterschool uit het jaar 1959, ons toegestuurd door 
mevr. Jetta Bergsma-Vroom uit Sloten, die in ons juninummer werd 
afgedrukt. Mieke Pander-Zandstra schreef ons: “Ook ik heb in de laatste 
Stadsomroeper met genoegen de namen zitten uitzoeken van de mij 
bekende smoeltjes. Erg leuk om te doen en bij dezen stuur ik  de redactie 
mijn oplossing. Als er fouten in zijn geslopen, lezen wij dat te zijner tijd wel.”

1. Bote Schotanus? 17. Freddie Roffel 
2. Tjalling Albada 18. Bert Klijnsma 
3. Akke Oenema 19. Anne Coldeweijer 
4. Annie de Jong 20. Marten Dijkstra 
5. Juf Tsjesje de Boer? 21. ??
6. Dinie Hornstra 22. Herre Bakker 
7. Hilly Jongsma 23. Johannes Pander 
8. Jopie Melchers 24. Roelof Hogeterp 
9. Wiebo de Vries 25. ??

10. Jan Leentjes 26. Minke Doevendans? 
11. Ellie Alting 27. Theun Doevendans? 
12. ?? Melchers, woonde a/d 

Jerdensdyk
28. Auke Bergsma 

13. ?? 29. Immie Zandstra 
14. Ellie (?) Hornstra 30. Coby op de Hoek 
15. Jan Sikke Poortema 31. Rimke Stegenga 
16. Pieter Pander 

Teatske Veen-Stegenga uit Nijemirdum en Antje Haantjes-Deinum uit Balk 
kwamen in gezamenlijk overleg nog tot andere namen. Onbekend bij hen 
bleven de nummers 1, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27 en 28. Verder 
noemden zij bij nr. 2 Douwe of Tjalling Albada, nr. 5 Juf Hoogenberg, nr. 14 
Geertje Hornstra, nr. 21 Sint de Boer (uit Tjerkgaast), nr. 25 Hilly Smit en nr. 
29 Jetty Jongsma. De overige nummers waren conform de lijst van Mieke 
Pander-Zandstra. De puzzel is dus nog niet compleet. Wie nog even wil 
reageren, graag! 

Tot zover de reacties die er deze keer kwamen op de vorige foto in “Pake’s 
Sleattemer Ferline”. Mocht u nog willen reageren op eerder gepubliceerde 
prenten/verhalen; neem dan eveneens contact op met  de redactie. 

G. St.



DANIELLE  EN  JANINE  KRAAK
KRIJGEN  KONINKLIJKE  POST

Danielle en Janine Kraak zijn fan van 
de vrouw van onze kroonprins Willem 

Alexander. Daarom stuurden zij 
Máxima Zorreguieta, die geboren 

werd op 17 mei 1971 in Buenos 
Aires, een felicitatie met haar 

verjaardag. Dat dat op prijs werd 
gesteld blijkt wel uit het feit dat beide 
dametjes bericht terugkregen, wat ze 

natuurlijk niet hadden verwacht. 

Danielle (links) en Janine Kraak
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DE  SLEATTEMER  PADEN  FAN  IT  FERLINE  (2)

De brug bij het Tolhuis was in de volksmond “de lange brug” daterende van 
1909, een vorige vervangende. 
Over de brug, de stad in lopende, had je daar de zuivelfabriek van de 
“Lijempf”. Directeur was de heer Haagsma. Inwonende hadden die een 
zoon, Pim, die naar mijn weten arts is geworden en naar Amsterdam 
vertrok. Wanneer zich onder het bij de fabriek werkzame personeel een
probleem voordeed dat nadere bespreking behoefde, was de reactie van 
dir. Haagsma: “Ik kom daar nader op terug”, hetgeen er op neer kwam dat 
hier nooit een vervolg op kwam. 

Over de lange brug, linksaf, lopen we over het Buitenlandje. Eerst, direct 
aan de rechterkant, een open terrein, waar veelvuldig tonnen lagen. 
Prachtige speelobjecten, tonnetje lopen! 
Dan een boerderij, in tweeën bewoond. Een deel door Feike Oenema
(Feike en Akke). Feike verzorgde met zoon Anne het melkvervoer vanaf 
Follega naar de fabriek. 
Aan de waterkant werd de boerderij bewoond door Gerrit Effing, botermaker 
op de fabriek en trombonist bij “Crescendo”. Inwonend daar waren 
Stieneke, Engelien en Gretha. 
Het achterste deel van de boerderij werd in beslag genomen als 
fabriekswerkplaats, waar Kobus Nijholt de scepter zwaaide. 
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Dan kreeg je een rij huizen onder één kap. In het eerste huis woonde toen 
volgens mijn herinnering het gezin Kok. Dan kreeg je de familie Wignand, 
dan Auke van der Gaast en vervolgens de fam. Poepjes. Later Jan Poepjes 
met z’n vrouw (ouders van Siemen, Sikke, Pieter en noem maar op).
Zo’n beetje schuin daar tegenover lag het skûtsje dat bewoond werd door 
Durk Leentjes.
Dan volgde de hellingschuur, waarvan een deel was afgezonderd voor de
kuipmakerij, de botertonnen voor de fabriek. Naar mijn weten was een 
Klijnsma de kuiper. 

(Wordt vervolgd.) 

Piet Y. Meinema, Jan van Scorelpark 11, 1871 EV Schoorl 

SEIZOENPROGRAMMA
"PASSAGE  SLOTEN - TJERKGAAST"

De Passage (Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging) start haar 
activiteiten weer in september. Als u nog geen lid bent, kunt u dat altijd 
worden, maar ook als gast bent u van harte welkom op één van onze 
avonden.
Wij vergaderen in de voormalige Gereformeerde Kerk in Sloten en ons
programma voor het komende seizoen ziet er als volgt uit: 

Seizoenstart begin september.
25 september Veiligheid in en om huis - Politie en 

Brandweer
22 oktober Rayonavond in Koudum 
27 november Lezing over de Papoea's  -

spreker H. van der Meer 
18 december Kerstviering met broodmaaltijd 
22 januari Jaarvergadering
19 februari Terminale thuiszorg 
25 maart Avond in het teken van Pasen 
22 april Wat voor weer wordt het deze zomer? 
mei   Jaarlijkse reisje

Graag tot ziens, het Bestuur 

“DE STADSOMROEPER”, oktober  2003 9



“DE STADSOMROEPER”, oktober  2003 10



NIEUWE  FOTO  PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE
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Vroukje Hepkema-Kuperus uit Racine W.I. 53403 - U.S.A stuurde ons per 
e-mail een foto van de Openbare Lagere school uit 1958. Op deze foto
staan, naast Vrouwkje, ook haar man Watze Hepkema en haar vader 
meester Kuperus. 
Hoewel de foto niet van superieure kwaliteit is, verzoeken wij u toch de 
geportretteerde kinderen van namen te voorzien. Het is best leuk werk om
de puzzel ook dit keer weer kompleet proberen te maken. Oude verhalen
zullen bij het vinden van namen ongetwijfeld hun weg vinden. Even een 
nostalgische duik in het schoolverleden. 

Gaarne uw reactie aan onze redactie. Telefonisch kan dat bij Gerben
Stegenga (telef.: 0514-531432). Ook kunt u ons e-mailen (zie eerste 
pagina van dit blad) of gewoon schriftelijk uw bevindingen bij de redactie 
Dubbelstraat 190, 8556 XG Sloten melden. 
U helpt  “De Stadsomroeper” op die manier mede, om een stukje uit “Pake’s
Sleattemer ferline” op te lossen. 

Geachte lezer, help mee om met “De Stadsomroeper” de 
puzzels uit het verleden op te lossen. Bent u ook in het bezit 
van een foto uit "PAKE’S SLEATTEMER FERLINE”,
waarvan u graag wat meer zou willen weten?
Schroom beslist niet deze naar de redactie van ons blad te 
sturen.

G. St. 



DOOR  HET  SLEUTELGAT  GEHOORD

De verhalen voor deze rubriek lagen ook deze keer weer voor 
het oprapen. Na het nodige selecteerwerk, kwamen de 
volgende sappige story’s voor plaatsing in aanmerking. De 

man die flink van de tongriem gesneden is en met zijn 
verbale geweld menig Sleattemer de oren van het hoofd 
kletst en nog een manspersoon die met zijn handen 
schitterende kunstwerken maakt en die zijn talenten wel eens 
op een ander gebied aan wilde wenden, zijn het lijdend 

voorwerp in deze editie van “Door het sleutelgat gehoord”. 

OP  EN  ONDER  DE  FIETS 
Henk Muys, zo langzamerhand is zijn naam met 
deze rubriek verbonden, had onlangs een groot 

probleem.  Hij had namelijk een plant die alsmaar 
groeide en een pot, waarin deze zich bevond, die 

dat pertinent vertikte. Ja, dan zit er niks anders op 
dan je te vervoegen bij een tuincentrum om de 

wortels van de plant toch de nodige ontplooiings-
mogelijkheden te kunnen geven. 

Op een mooie dag fietste wandel- en fietsfanaat 
Henkieboy dan ook naar Wijckel om een bezoek te 

brengen aan Roffel’s Bloemisterij. 
Daar waren ze natuurlijk blij met z’n komst want 

elke klant is natuurlijk een stapje dichterbij het 
miljonairschap van de gebroeders Roffel, die heel stiekem af en toe wel 
eens dromen over palmbomen, prachtige witte stranden en heerlijke volle
glazen bier op schitterende terrassen. 
Muys zag al gauw een prachtige pot voor z’n plant, maar van de prijs van 
€. 19,75 schrok hij toch wel, zuinig als-ie is. Hij besloot dan ook nog een 
tijdje rond te kijken maar kwam uiteindelijk toch bij de pot uit die hij in eerste
instantie te duur vond. 
Jan Willem was niet te beroerd om nog wat grind onder in de pot te doen en 
het gevaarte, want dat was het, keurig in te pakken. 
Toen Henk even nadacht; dit doet hij meestal als het veel te laat is, kwam 
hij tot het heldere inzicht dat-ie beter met de auto in Wijckel had kunnen 
verschijnen in plaats van per fiets. 
Stoer als-ie doorgaans is, liet-ie zich niet van de wijs brengen en plantte de 
pot achter op de fiets. Z’n linkerbeen sloeg-ie over de stang als een volleerd 
turner die een gooi doet naar een Olympische nominatie. 
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Bibberend fietste de Schoolstraatbewoner vervolgens richting Sloten met de
bloempot als trouwe metgezel. Hij was zo blij als een kind met z’n nieuwe 
aanwinst en zag in zijn gedachten z’n plant al tot volle ontbolstering komen. 

Toen hij thuis kwam, ontkwam ook Henk niet aan het moment om van de 
fiets te moeten stappen. Ging z’n been in Wijckel fantastisch lenig over de
fietsstang; in Sloten was van deze souplesse opvallend weinig meer over. 
Z’n linkerbeen probeerde hij nog wel met een zwaai over de stang te 
manoeuvreren maar de stang leek net een lat die voor een erkend
hoogspringer boven de drie meter was geplaatst en dus onmogelijk
genomen kon worden. Henk Muys maakte op hardhandige wijze kennis met 
de wetten van de zwaartekracht en die laten het pas afweten als het 
aardrijk is bereikt. De onfortuinlijke praatjesmaker maakte kennis met de 
straatstenen zoals hij nog nooit had gedaan en ook de fiets liet hem bij het 
kussen van de grond niet in de steek, met gelijke snelheid gevolgd door zijn 
net duur verworven bloempot, die Henkieboy met uiterste krachtsinspan-
ningen nog had geprobeerd vast te houden. 

De kennismaking straatstenen bloempot werd een allerhartelijkste want de 
pot viel uitéén in meer dan twintig stukken. Echter, het stuitje van Henk 
Muys voelde alsof dit lichaamsdeeltje in meer dan duizend stukjes uit elkaar 
was gevallen. Ook de rug was door de salto van de Sleattemer circusartiest 
niet meer wat het geweest was. De pijn was niet te harden. Gelukkig zijn er 
dokters die de pijn met spierverslappers en pijnstillers weten te verlichten. 

Een flink aantal weken is Henk in zijn 
bewegingsvrijheid beknot geweest en weinig 

Sleattemers zal hij in deze periode tot last zijn 
geweest. Zelfs zijn optreden als pater bij het 

Historisch Kijkspel was alleen mogelijk middels 
pijnverzachtende middelen. Als de beul hem op 
de prachtige zaterdag van 14 juni had geveld in 

plaats van Pier Lupckes; Henk had het prima 
gevonden want het leven was voor hem nog 

slechts lijden. 
Gelukkig verkoopt heer Muys inmiddels weer

flink wat praatjes en dat is een goed teken. Komt-ie bij de Roffels in Wijckel 
dan krijgt Henk nog wel eens te horen: “Henk, je bent toch zeker niet op de 
fiets, hè?” 
Of er inmiddels ook een nieuwe pot is aangeschaft, is de redactie niet 
bekend. Mocht dit inderdaad wel het geval zijn, dan zal deze zeker niet per
fiets door Muys zijn gehaald. 
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Dit verhaal komt uit de lachende mond van de onlangs 90 jaar geworden
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Pietje Haringsma-de Vries, die hiermee haar gram heeft gehaald op het 
sleutelgatverhaal over haar in onze vorige editie. “Boontje komt om z’n 
loontje” is een spreekwoord dat niet tevergeefs onze taal heeft verrijkt en is 
zondermeer prima van toepassing op Henk Muys van de Wijckelerweg. 

GLASBLAZER  BLIJF  BIJ  JE  LEEST 
Al jarenlang wordt onze absolute vakman op glasgebied Jaap Deen 
gekweld door het feit dat zijn spieren zich nooit zo hebben ontwikkeld als hij 
graag had gewild. Welke vrouw is niet onder die indruk van een gespierde 
kerel, is ook de mening van onze aimabele glasblazer, die niet te beroerd is 
zich in zijn vrije tijd in te zetten als vrijwilliger bij de stedelijke schutterij. 
Zijn vrouw Francien heeft in het verleden nog wel eens een paar halters 
voor haar Jaap gekocht, maar hoe hij zich ook de pleuris oefende; het leek 
wel alsof Deen’s spieren bij elke inspanning slapper werden in plaats van 
dat ze in sterkte toenamen. Een cadeau gekregen abonnement op een 
sportschool bracht wel veel frustratie teweeg maar ontwikkelde omgekeerd 
evenredig weinig spiermassa bij de Sleattemer glaskunstenaar. 

Omdat Jan zijn Francien toch wilde behagen, had hij een slim plannetje 
bedacht. Op zaterdag 18 juli zouden in Sloten de Highland Games voor 
Nederlands sterkste mannen worden gehouden en zo’n hoge concentratie 
spierbundels op één middag, dat moest op film worden vastgelegd, zo 
dacht Jaap Deen. Vervolgens zou hij Francien kunnen plezieren door de 
videocamera op de t.v. aan te sluiten en haar de beelden van de meest 
gespierde mannelijke Nederlanders te tonen. Wat zou ze trots op haar niet 
al te sterke maar toch wel uiterst slimme mannetje zijn. 
Jaap had zich de laatste maanden het snot voor de ogen geblazen aan al 
dat glas en daardoor een paar centen gespaard. Zodoende schafte hij zich 
een gloednieuwe videocamera aan. Trots als een pauw stapte hij op de 
middag van de Highland Games op het speelveld nabij De Mallemok met 
zijn nagelnieuwe camera rond.

Als een volleerd cameraman met jarenlange NOS-ervaring stapte de 
invaller trommelslager van de schutterij rond toen de gespierde mannen de 
Sleattemer arena betraden. Japie nam het ene shot na een andere en 
vooral op de spieren van de beul van Sloten, Hans Lolkema, werd 
menigmaal ingezoomd. “Wat zal die Francien vanavond genieten bij het 
zien van de beelden”, zo verkneukelde Deen zich al bij voorbaat. 
Toen de wedstrijden ten einde waren en alle deelnemers er met prachtige 
prijzen, gefabriceerd door stedelijk glasblazer Jaap Deen, vandoor waren 



gegaan, kon Jaap bijna niet wachten om zich naar huis te spoeden om 
Francien de deze middag geschoten filmbeelden te laten zien. 

Toen ze beiden ’s avonds voor de buis zaten, 
met een rood wijntje binnen handbereik, terwijl 
de videocamera was aangesloten, en Jaap de 

knop “Play” had ingedrukt, leek het als 
donderslag bij heldere hemel of Deen door de 

grond zakte. 
Wat kreeg Francien op de beeldbuis 

voorgeschoteld? Steeds opnieuw de weinig 
gespierde melkwitte benen van manlief en 

opnames van de cameratas die steeds 
dichterbij kwam en waarin het apparaat diverse 

keren scheen te verdwijnen. Jaap kreeg van 
Francien nog te horen dat die Hans Lolkema in 

één middag tijd onherstelbaar moest zijn 
afgetakeld.

Jaap Deen, wit om z’n snoet als een fles melk 
uit de schappen van Supermakt Attent, bedacht ineens wat er gebeurd was. 
Hij had het apparaat uitgezet als het aan had gemoeten en  aangezet als 
het uit moest. 
Jaap verdween die avond uiterst vroeg en ontredderd in z’n bed.
Hij droomde die nacht dat hij bij het kogelslingeren Hans Lolkema tot een 
figurant degradeerde en de kogel pas de grond raakte achter de woning van 
Henk Stekelburg. Glunderend keek hij naar zijn vrouw, die op eerbiedige 
afstand zijn formidabele prestatie zelfverzekerd op de gevoelige plaat van 
een zeer eenvoudige Kodakcamera vastlegde. 

G. St. 

SLEATTEMER  NIJS

De op zondag 15 juni jl. gehouden schilderwedstrijd “Plein-Air” in 
Sloten werd in de categorie olieverf en acryl gewonnen door onze jonge 
stedelijke kunstenaar Coos de Graaf, die alweer enige tijd zijn atelier in de 
Koestraat heeft, op de plaats waar voorheen de V.V.V. was gevestigd. 
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Op zaterdag 19 juli jl. organiseerde de Sleattemer ondernemers-
vereniging de Highland Games. Doordat krachtpatser Wout Zijlstra buiten 
mededinging meedeed, werd Hans Lolkema winnaar. Hans zou eind 



augustus in het Brabantse 
Hank eveneen de 
Nederlandse titel bij de 
amateurs halen, terwijl hij 
op 14 september jl. in IJlst 
het Noordelijk Nederlands 
kampioenschap wist te 
behalen.
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Voor peuterzaal “ It 
Kidelstientsje” zal een 
lokaal bij de Chr. 
Basisschool “De Klinkert”
worden aangebouwd. De 
gemeenteraad stelt zich 
garant voor een lening van 
€. 70.000,-. 

Menno Knot heeft 
zich met onmiddellijke
ingang teruggetrokken als 
fractievoorzitter van de 
VVD in Fryslân. Ook 
verlaat hij per direct het 
pluche van de Provinciale 
Staten in onze provincie. 
Knot kan deze activiteiten 
niet meer combineren met 
zijn werkzaamheden als 
directeur van het projectenbureau van MKB Noord. 

Oermens Hans Lolkema hier in actie tijdens de 
Highland Games in Sloten op 19 juli jl. 

Foto: Gerben Stegenga

Als opvolger van burgemeester Wiebe Pitlo 
heeft de raad van de gemeente Gaasterlân-Sleat 
mevr. drs. Th. (Thea) C.M. de Roos-van Rooden uit 
Westzaan aanbevolen tijdens de besloten 
raadsvergadering van 26 augustus 2003. Mevr. drs. 
De Roos-van Rooden is 54 jaar en is oud-
burgemeester van de gemeente Millingen aan de 
Rijn, provincie Gelderland (1990-1997). Zij was tot 
voor kort dijkgraaf van waterschap Het Lange Rond 
Alkmaar (1997-1 januari 2003). 



“DE STADSOMROEPER”, oktober  2003 17

SLEATTEMER  JAN  DE  VRIES  VOLBRENGT  MET
ZWAGER  SJOERD  WIJNIA  NIJMEEGSE  VIERDAAGSE

De wandelsport in Nederland heeft de laatste jaren flink aan populariteit 
gewonnen. Ook in Fryslân kunnen de wandelaars behoorlijk aan hun 
trekken komen want na de Slachtemarathon in het jaar 2000 wordt de ene 
na de andere wandeltocht georganiseerd. 
Toch is er één evenement wat er met kop en schouders bovenuitsteekt en 
dat is de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar voor de 87

ste
 maal van 15 t/m 18 

juli gehouden met een recorddeelname van maar liefst 45.000 lopers; dus 
60 x het aantal inwoners wat ons stadje Sloten herbergt. Ook twee 
Sleattemers namen aan deze happening deel en denk maar niet dat ze dat 
zonder een intensieve voorbereiding deden. Jan de Vries van de Heerenwal 
en Hilde de Haan van It Far hadden zich terdege voorbereid om niet op 
onprettige verrassingen te worden getrakteerd. Vrachtwagenchauffeur Jan 
de Vries deed deze vermaarde tocht samen met z’n zwager Sjoerd Wijnia 
uit Balk en Hilde de Haan met haar collega’s van de provincie Flevoland. 

Vanaf maart gingen Jan en Sjoerd in training. De afstanden werden 
langzamerhand opgevoerd en vooral in de weekenden werd er flink op 
losgelopen. Aan trainingsafstand werd zo'n 600 km afgelegd. Deze 
kilometers werden voornamelijk in het weekend gemaakt; meestal in de 
Zuidwesthoek. Het rondje Slotermeer (ca. 23 km.) stond ook een aantal 
keren op het programma. Soms werd er met de camper van Sjoerd 
opuitgetrokken om eens een wat andere omgeving te beproeven. Belangrijk 
tijdens deze trainingssessies was, naast het maken van veel kilometers, 
natuurlijk ook het “inlopen” van de schoenen en het uitproberen van het 
ideale loopkostuum, terwijl tevens het uitbalanceren van het eten en drinken 
uitgeprobeerd moest worden. 

Maandag 14 juli togen Jan en Sjoerd met de camper van laatstgenoemde 
naar camping “De Zeelandse Hof” te Millingen aan de Rijn. De beide heren 
vertrokken vroeg want om 9 uur ’s morgens waren ze al ter plekke. Ook de 
startkaarten waren vlot in hun bezit. De fietsen hadden ze meegenomen 
zodat ze de camper een paar kilometer voor de start konden parkeren en 
de fiets tot aan de start konden gebruiken om zodoende hun voeten een 
beetje te sparen voor de vele Vierdaagsekilometers die nog zouden volgen. 
De start vond elke dag in het centrum van Nijmegen plaats.

De eerste dag voerde de “tippelaars” naar de Betuwe. Vanuit het centrum 
van Nijmegen via de Waalbrug naar Lent. Toen via het kleine plaatsje 



Doornik richting Bemmel. Vervolgens richting Huissen, waarna zij via Elden 
in Elst aankwamen. 

Na Elst voerde de route verder door het mooie Betuwe-landschap richting 
Valburg. Vanaf hier nog een rondje door Herveld. Daarna verder via Slijk-
Ewijk naar Oosterhout, waar via de dijk langs de Waal richting Nijmegen 
werd gelopen. Voor de tweede maal werd de Waal via de Waalbrug 
overgestoken en werd op de Wedren in Nijmegen de 1

e
 dag lopend 

afgesloten.

Al om 02.30 uur zaten 
Jan en Sjoerd die dag 
aan het ontbijt. Echt fit 

waren ze niet vanwege 
de matige nachtrust en 
ook de zenuwen zullen 

ongetwijfeld geen 
zalvend werking op deze 
rust hebben gehad. Het 

ontbijt deed wonderen 
en na de laatste puntjes 
op de i te hebben gezet 
gingen ze van start. Om 

vier uur werd met de 
Vierdaagse een 

aanvang genomen. Er 
waren meer mensen dan 

alleen wandelaars 
onderweg want de 

Jan de Vries (rechts) heeft de gladiolen 
binnen. Met de finish in zicht loopt het een 
stuk aangenamer. 

Foto: Sjoerd Wijnia

laatste feestvierende nachtbrakers waren ook en route maar dan op weg 
naar hun felbegeerde bed. De kroegtijgers stonden op het punt om de slag 
met Bacchus en Klaas Vaak te verliezen en flink wat Euro’s lichter werd een 
slaapplaats gezocht. 
Gaandeweg de dag werd het steeds warmer en een pet op het hoofd om 
het zenuwcentrum een beetje koel te houden was dan ook geen overbodige
luxe. Onderweg waren er voldoende bewoners die middels hun tuinslangen
de lichamen van de verhitte wandelaars flink in temperatuur lieten dalen. 
De rijen dikke mensenmassa, muziekkapellen dweilorkesten en disco’s 
gaven ook Jan en Sjoerd de nodige impulsen om de inzinkingen de baas te 
blijven. De laatste loodjes bleken ook deze dag het zwaarst maar om
13.24 uur passeerden de beide zwagers de eindstreep voor die dag.
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Een biertje, een lekkere douche en even lekker in de schaduw uitrusten 
deden wonderen. Dat was nodig ook want de dag van morgen voorspelde 
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veel hitte. Voor een vakantievierder niet onaardig maar voor een wandelaar 
pffffffffff.….

Op de tweede dag begon de route met een stuk door de stad, op weg naar 
de Hatertse vennen. Daarna ging het via Alverna naar Wijchen. Vanuit 
Wijchen trokken de wandelaars door Beuningen, en van daaruit naar Weurt. 
Vanuit Weurt ging het een stuk door de stad, alvorens te finishen op de 
Wedren voor de tweede dag.   

Na 5 uurtjes slaap opnieuw om 02.30 uur ontbijt. Het is maar wat je gewend 
bent. De route was 10 km. ingekort en dat was niet onverstandig. Om vier 
uur startten ze opnieuw en het was toen al 20 graden. Jan en Sjoerd 
hadden het zweet dan ook al gauw op het voorhoofd staan en beide heren  
kunnen zich dat op dit vroege uur slechts herinneren van een zeldzame 
nacht in hun leven waarin de angsten bij hen tot een ongekend kookpunt 
geraakten.
Sjoerd greep die dag bijkans elke tuinslang aan om zijn ledematen koel te 
bevochtigen. In Beuningen liet de brandweer zelfs die dag het bluswater 
rijkelijk als verkoeling vloeien. Jan daarentegen liet het meeste water aan 
zich voorbijgaan. Als brildrager wilde hij het risico niet lopen om de weg 
kwijt te raken en zijn tocht misschien wel bij de Mont Blanc te moeten 
beëindigen Veel aanmoedigingen en muziek hielden ook dit keer onderweg 
de moed erin. 
Persoonlijk vonden de beide mannen het jammer dat ze 40 i.p.v. 50 km. 
moesten lopen want ze waren nog redelijk fit, al gaf het gevoel in hun 
voeten duidelijk het signaal om de dag niet met een duurloopje van nog 
eens 10 km. te besluiten. 
In een ligstoel onder een boom met een heerlijk helder glas Heineken en 
een warme maaltijd om 17 uur; dan beseft een mens pas eindelijk dat hij na 
een slopende dag toch nog een beetje leeft. 
Na een verkwikkende douche en een lekker wijntje doken Jan en Sjoerd de 
camper voor de nacht maar weer in. 

De derde dag is vooral bekend van de Zevenheuvelenweg. Ook deze dag 
begon met een stuk door de stad, voordat via de maïsvelden richting 
Malden gelopen werd. Vanuit Malden ging het verder richting Mook. Toen 
via Plasmolen naar Milsbeek. Hierna kregen de lopers een rondje richting 
Aaldonk. Vanaf dit punt begon het eigenlijke klimwerk van de Vierdaagse. 
De eerste heuvels dienden zich aan bij Grafwegen en Bredeweg. In 
Groesbeek, de derde grote etappeplaats, begon dan de werkelijke 
Zevenheuvelenweg richting het plaatsje Berg en Dal. Hierna was het nog 
slechts een klein stukje door Nijmegen naar de finish van de derde dag. 
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Op deze dag moest weer de volle mep en d.w.z. 50 km. worden gelopen. 
Na het vroege ontbijt nog enkele blaren met liefde behandeld te hebben, 
moesten Jan en Sjoerd, net als duizenden andere wandelaars, vervolgens 
richting de zeven heuvelen bij Groesbeek lopen, waar het meestal 
bijltjesdag is en vele wandelaars door de man met de hamer achterna 
worden gezeten. Dit verfoeid persoon kreeg geen vat op Jan en Sjoerd 
want zij waren in supervorm en lieten de heuvels per voet achter zich zoals 
Frederico Bahamontes dat in zijn beste Tour de Francedagen in de vijftiger 
jaren per racefiets met de hoogste Franse cols deed.
Het gebied rond Groesbeek was druk bevolkt met publiek en natuurlijk 
hoorde je overal muziek. Naast het publiek was ook een aantal lopers bont 
uitgedost.  Zo zagen de mannen iemand die was verkleed als een negerin 
met een formaat buste dat met de kleinste versnelling per fiets niet te 
nemen viel. Ook de kerstman liet zich niet intimideren door de warmte en 
maakte lopend z’n kilometers. 
Om 13.10 uur kwamen Jan en Sjoerd aan. Ze lieten zich die dag masseren 
en dat voelde heerlijk na zovele toch wel inspannende kilometers.
Bij de camper eerst een biertje gedronken en wat pasta naar binnengewerkt 
en toen even de oogjes dicht. Omdat het buiten regende werd in de camper 
later die middag het hoofdgerecht genuttigd: boerenkool met worst! Die 
Friezen zullen ook eens wat anders eten! 
Na een wijntje werd even na negenen de camperkooi opgezocht. Morgen 
wachtte de laatste dag. 

De laatste dag van de Vierdaagse is traditiegetrouw de dag der Gladiolen, 
maar voor het zover is moest eerst na een stuk door de stad St. Walrick 
aangedaan  worden. Vanuit St. Walrick ging het vervolgens naar 
Overasselt. Toen via Grave en Gassel naar Beers. Direct na Beers nog een 
rondje om hierna, tezamen met de 40 km burgers en 40 km militairen, in 
Cuijk, de vierde grote etappeplaats, aan te komen.

Even na vier uur werd er gestart. De kilometers waren zwaar deze dag. 
Waarschijnlijk waren Jan en Sjoerd de vorige dag wat te overmoedig 
geweest tijdens hun voortvarende beklimmingen van de zeven heuvelen. 
Het tempo lag niet hoog en vele wandelaars hadden het vooral moeilijk met 
zichzelf, zodat het erg rustig onderweg was. Ook ging er nog een militair 
tegen de vlakte, die het met al die bepakking waarschijnlijk wat teveel was 
geworden. Gelukkig heeft de vijand hier niks van gemerkt en kon de beste 
man per ambulance worden afgevoerd. 
Aangekomen in Cuijk was het groot feest. Duizenden mensen op de been 
en overal muziek. De beide zwagers genoten met volle teugen van deze 
geweldige enthousiaste belangstelling. 



Het tempo van de heren lag niet zo hoog. De inspanningen van de vorige 
dagen moesten worden bekocht maar ook het enthousiasme langs de kant 
maanden Jan en Sjoerd de snelheid te temperen om zo met volle teugen
van de geweldige sfeer rondom het parcours te kunnen genieten. 

De laatste 2 ½ uur tot de 
finish in Nijmegen moest 
tussen de mensenmassa 
door worden gelopen en 
leek het of de finish elk 
moment in zicht kon 
komen. Soms tien rijen 
dik, mensen hangend uit 
ramen, zittend op daken 
met vlak voor de finish 
een complete tribune, 
maakten het dat Jan en 
Sjoerd dit evenement tot 
een fantastische 
apotheose zagen 
komen. Op deze manier 
het Vierdaagsekruisje te 
mogen behalen maakte 
een verpletterende indruk op de Sleattemer en de Balkster. 

Jan de Vries (links) en Sjoerd Wijnia 
arriveren uiterst content aan de finish. 

Foto: Sjoerd Wijnia 

Aan de finish; het was toen ongeveer halfdrie, werden ze door hun
vrouwen, de beide zussen Sietske en Cobie (de Graaf, red.) met, ja
natuurlijk, gladiolen verwelkomd. Enkele hartstochtelijke kussen zullen door
beide dames eveneens aan de glorierijke voltooiing van de tocht door hun
supersportieve mannen zijn toegevoegd. 
Op de goede afloop werden natuurlijk ook een paar heerlijke biertjes 
gedronken en er werd nog flink nagekaart over de prachtige ervaringen die
de beide mannen op deze slotdag onderweg hadden opgedaan.
Terug op de camping werden de laatste vermoeienissen middels een 
douche weggespoeld.

Het is toch een prestatie van formaat die de beide mannen hebben 
geleverd want maar liefst 4.106 lopers zouden de finish niet bereiken. 
Gelukkig behoorden Jan en Sjoerd bij de 40.706 “tippelaars” die de tocht
wel tot een goed einde wisten te brengen. 
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Of er een volgende Nijmeegse Vierdaagse voor Jan de Vries en Sjoerd 
Wijnia inzit? De beide heren blijven daar voorlopig het antwoord schuldig op
omdat de voorbereidingen op zo’n evenement  dusdanig veel tijd vergen dat 
er niet meteen ja op geantwoord kan worden. 



“De tiid sil ’t leare”, of de sportieve Jan en Sjoerd hun schoenen nogmaals 
door het Nijmeegse zullen laten daveren. Eén ding is wel zeker: dit zeer 
verdiende kruisje kan geen mens hen meer afnemen. 

G. St. 
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OPBRENGST  COLLECTES

De ANGO 
(Algemene
Nederlandse
Gehandicapten
Organisatie)
hield in de week 
van 2-7 juni 
2003 haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap. 
De opbrengst van de collecte in Sloten was in totaal € 313,05. 

Voor de Maag- Lever Darmstichting werd in de week van 
15 t/m 21 juni het bedrag van € 335,02 bijeenvergaard. 

De collecte voor de Nierstichting heeft voor het jaar 2003 
het bedrag van € 445,00 opgebracht. 

Het resultaat van de collecte voor het 
Koningin Wilhelmina Fonds bedroeg dit 
jaar € 565,67. De slogan was: “Je geeft 
om elkaar.”

De jaarlijkse nationale collecte voor het Prinses Beatrix 
Fonds heeft het bedrag van € 365,19 opgebracht. 

Alle gevers en collectanten van bovengenoemde collectes worden hartelijk 
bedankt.



INTERNETCAFE  IN  SLOTEN 

Voor degene die thuis niet over 
een internet aansluiting 

beschikken, of die hier in Sloten 
op vakantie zijn, kunnen vanaf 
1 juli bij Pannenkoekhuis “ De 

Koepoort” hun e-mail versturen 
of op Internet surfen. 

De gemeente heeft voor deze 
voorziening geld aan het bestuur 

van Plaatselijk Belang ter 
beschikking gesteld en onze 
ondernemer Ary Verhoeff is 

bereid gevonden om een 
gedeelte van zijn restaurant open 

te stellen als internetcafe.
Stilma, computerservices en 

informatica uit Balk heeft alles 
geïnstalleerd en Ary Verhoeff 
heeft er een mooie kast voor 

gekocht.

Marrit van Dijk verstuurt 
(rechts) een e-mail. 

Foto’s: Hilde de Haan

Het bestuur van 
Plaatselijk Belang is 
zeer verheugd over het 
feit dat wij hier in Sloten 
ook een openbare 
toegankelijke
voorziening voor eigen 
inwoners en toeristen 
hebben gerealiseerd. 

Hilde de Haan 
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RESTAURATIES  IN  ONS  STADJE  ONDER
ECONOMISCH  MOEILIJKE  OMSTANDIGHEDEN

Ook in de bijzondere zomer van 2003 waren er velen die als passant of 
recreant onze stad hebben bezocht. Menigmaal zijn door de bezoekers de 
woorden uitgesproken Sloten te ervaren als een stukje stedenbouwkundig 
erfgoed van grote waarde. Dit lijkt mij een compliment aan een ieder die in 
de loop van de tijd dit stedenbouwkundig beeld heeft versterkt. 
Dat waardevolle is niet alleen een verdienste van onze generatie. Wij, op 
onze beurt, hebben het erfgoed weer van voorgaande generaties gekregen, 
en daarbij de plicht en de verantwoordelijkheid dit erfgoed goed te beheren, 
in stand te houden en, waar mogelijk is, dit te versterken. 

Met de beperkte financiële mogelijkheden van voorgaande generaties in 
economisch moeilijke tijden, wordt de waardering voor de toen uitgevoerde 
restauraties in ons stadje om ons erfgoed in stand te houden alleen maar 
groter.

Het is gebleken dat restaureren van de bebouwde omgeving een 
permanent proces is, zo ook bij de oudste kerk in onze stad (nu de 
Protestantse Kerk). 
De meesten van ons zullen zich de omvangrijke bouwtechnische en 
financiële restauratie in 1970 nog wel herinneren, al zal die van de periode 
1995-2000 nog wat verser in het geheugen liggen, toen het gebouw was 
aangetast door het destructieve werk van de bonte knaagkever, die 
noodzaakte tot bestrijding en herstel. 
Weinigen zullen kennis hebben van de restauratie van deze kerk in de 
periode 1934 -1935. Deze restauratie betrof voornamelijk de voorgevel van 
de kerk, waarbij de discussie: “Wie draagt de kosten: de kerkelijke of de 
burgerlijke gemeente?” centraal stond. 
De voorgevel van de kerk bleek na een bouwtechnisch onderzoek in zeer 
slechte staat te verkeren. Het was destijds een gepleisterde voorgevel die 
niet regenwater bestendig was en uit delen was opgebouwd. 
Bij deze restauratie werd gekozen voor het verwijderen van de pleisterlaag 
en de 60 cm dikke muur af te kappen en terug te brengen tot een dikte van 
40 cm. Er werd een gevel van zogenaamde Friese geeltjes voor gemetseld 
hetgeen een totale investering van f. 4.633,84 met zich mee zou brengen. 
Een aansprekende verbetering van dit waardevolle monument. De 
bevestiging van de restauratie blijkt ook uit de jaartallen in de voorgevel, 
1647-1936 namelijk bouwjaar en jaar van restauratie. 



De discussie over onderhoud van kerk en toren tussen burgerlijke en 
kerkelijke gemeente vindt zijn oorsprong in het besluit van 1798 wanneer 
scheiding van kerk en staat word geproclameerd, waarna de burgerlijke
overheid haar bevoegdheid beperkt tot het gebruik en onderhoud van klok
en toren. 
Hierbij was niet geregeld het onderhoud van dat deel waar de toren op rust. 
Over dit discussiepunt is in een gezamenlijk overleg van kerkbestuur en 
college van B en W op 5 januari 1849 besloten en door de raad bekrachtigd
dat de onderhoudskosten voor de gevel, waar de toren op rust, worden 
gedeeld, n.l. het noordelijk deel van de gevel ten laste van de burgerlijke 
gemeente en het zuidelijke deel van de kerkelijke gemeente. 
Een besluit uit 1849, wat voor mijn gevoel ook vandaag nog rechtskracht 
behoort te hebben. 

Conclusie van het geheel is dat onze voorvaderen met zorg gewerkt 
hebben aan het beeld van Sloten, dit vaak met beperkte financiële 
middelen.
Aan onze generatie het voorrecht te wonen en te mogen leven in die mede 
door hen gedane inspanningen t.b.v. onze cultureel en historisch zo
waardevolle omgeving. 

Henk Brouwer 

GEEF U OP ALS VRIJWILLIGER/STER VOOR 

CULTUREEL CENTRUM “DE POARTE”

Draagt u “De Poarte” een warm hart toe en vindt u ook dat dit 
centrum goed moet blijfven draaien, geef u dan op als 
vrijwilliger/ster.

Het bestuur zoekt mensen die ons af en toe eens willen helpen in
“De Poarte”. 

Opgeven bij Joke Rhijnsburger. Tel.: 531760 
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Uit de grond van mijn hart wil ik iedereen bedanken voor de
bloemen en ontelbare kaarten die ik heb ontvangen tijdens 
mijn ziekte (periode ziekenhuisverblijf is van 26 maart tot 
1 mei geweest). Het medeleven van iedereen heeft mij en
mijn gezinnetje ontzettend ontroerd. 
Dank hiervoor. 

  Met vriendelijke groet, 
Anna-Ietske Kars-Maeyer

Via deze weg wil ik een ieder heel hartelijk danken voor de 
lieve, aardige, hartelijke kaartjes en steunbetuigingen die ik 
van een ieder, tijdens mijn verblijf ik het Antonius
Ziekenhuis te Sneek, heb mogen ontvangen. Het was vooral 
voor Hilde hartverwarmend hoe iedereen meeleefde na mijn 
val in het water tijdens de IFKS in Stavoren. Die eerste
week heb ik er zelf niet zoveel van gemerkt, maar nadat ik
uit de narcose was gekomen heb ik mij gerealiseerd hoeveel
geluk ik heb gehad. Vooral het adequate optreden van Laura
Stekelenburg die snel hulp zocht en Niels Bak, die heel snel
te water sprong, hebben er mee toe bijgedragen dat ik niet
veel schade heb ondervonden aan mijn val in het water. 
                          Hoe klein de stad ook is, het medeleven is 
                           erg groot en daarvoor wil ik een ieder 
                            hartelijk bedanken. 

Met vriendelijke groeten 
 Menno Knot



           WURKLEAS

De earste wiken fiele as fakânsje; 
Dat duorret lykwols net sa botte lang. 
Al ringen sykje ik yn hûs om putsjes 
En plak yn in pear keamers nij behang. 

Dan piel ik bûtendoar wat yn ús túntsje 
Al bin ‘k dêrfoar net yn ‘e widze lein, 
Mar och in skoffel en in harke kin ‘k wol tille 
En dêrmei komt men al in aardich ein. 

Mar linkenoan bekrûpt my dochs ferfeling 
Want lêze fyn ‘k it measte ek net oan. 
Myn deistich byld wurdt min of mear ientoanich 
En juster skeelt hast neat fan hjoed en moarn. 

Moarns rin ik it meast de dyk út mei ús hûntsje, 
Mar moat dan wol in ein de buorren troch 
En dêr fiel ik gewoan de eagen gnuven, 
Hoewol ‘t ik lang net altyd immen sjoch. 

Der wurdt oer ús miskien ek wolris rabbe; 
Wy minsken ha meast gau in oardiel klear, 
Mar asj ‘as fyftiger saneard en útkotst wurde, 
Dan hoecht in oar bedriuw dy ek perfoarst net mear. 

Jan Folmer
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EVEN  IETS  RECHTZETTEN
“De Stadsomroeper” van juni 2003 weer met plezier gelezen. Twee zaken 
zijn mij opgevallen die naar mijn mening rechtgezet moeten worden. 

Ten eerste: de foto, ingestuurd door Hans Groenhof. Van 
links naar rechts zijn de namen van de mensen die er op 
staan vermeld met als vijfde persooon Jurjen Klijnstra. 
Deze man is echter Marten Spoelstra, ook wel aangeduid 
als “Lytse” Marten. Deze woonde inderdaad aan het 
Bolwerk, vlakbij de molen (Marten en Lies). 
Kennelijk is deze foto, gezien de kleding, op een 
zondagmorgen genomen. Traditioneel was het in Sloten 
zo: eerst de kerkgang, dan thuis koffiedrinken en 
vervolgens liepen de mannen “een slach 
om”, terwijl de vrouwen de maaltijd 
gingen bereiden. “Lytse” Marten was 
dan vaak de wandelmaat van Pieter van 
der Hei. 

De man links is 
"Lytse" Marten
Spoelstra

Ten tweede: “Freegje mar raak”. Fraach 10: “By de Alvestêdetocht op 
redens, moatte de reedriders ien part fan de rûte twa kear ride. Hokker part
is dat?”. Antwurd: “Bartlehiem – Dokkum”. Kloppet, mar dy reedriders ha yn
de iere moarn noch in stik twa kear riden. Ommers se kommen fan Drylts 
oer Wâldsein nei Sleat en geane dan op nei Starum. Hoe? Just, werom oer
de Ie nei de mar, itselde paad! En somtiden, as de Luts net te riden is 
nochris de mar wer oer nei Wâldsein en dan fia de Hegemermar nei de
Galamadammen en op nei Starum. Dat sadwaande moat twa kear in part 
twa kear riden wurde. 

P.Y. Meinema, Schoorl 

WONDEREN  BESTAAN:  OOK  BIJ  ONS!?

Het zal je maar overkomen. Je wordt ziek. Gaat naar de dokter, maar vindt 
geen remedie. De ziekte blijft. Wat doe je?
Velen struinen dan de alternatieve markt af in de hoop op een wonder. 
Want wonderen bestaan. 
Maar: bestaan ze ook in de christelijke gemeenschap bij ons in de stad?

Op die vraag proberen we een antwoord te vinden in de stad.
In st.c.c. “De Poarte”, op donderdag 13 november om 20.00 uur. 

De inleiding wordt verzorgd door pastor Wiebe Mulder en ds. Klaas van 
Marrum.  U bent van harte welkom. 
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Van Daan en Laura Meyer-Wildschut ontvingen we bovengenoemd
geboortekaartje. Wij wensen hen veel geluk toe met hun dochter en Inge 
met haar zusje. 

TERUGBLIK  ZOMERACTIVITEITEN

De Ondernemersvereniging “Sleat” heeft ook geprofiteerd van de mooie 
zomer. Alle activiteiten speelden zich af bij prachtig weer. Slechts éénmaal
moesten de voor slecht weer aangeschafte tenten worden opgezet. Omdat 
dit de eerste keer was dat ze werden gebruikt, was het een mooie oefening. 
Voor de Slotense ondernemers was het een druk jaar, want naast het 
Historisch Kijkspel en de Highland Games moesten de normale activiteiten 
ook gewoon doorgaan.
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Vrijdag 11 juli beet de saxofoongroep Fúzje het spits af. Een groep 
bestaande uit Slotenaren en Lemsters zorgde voor een genoeglijke avond.
Vrijdag 18 juli hadden we een solo-optreden van de zanger Steven. Met zijn
prachtige stem wist hij het publiek te vermaken en met zijn kinderliedjes 
betrok hij ook de jeugd erbij. Ook vrijdag 1 aug. trad hij op, maar nu met een 
zangeres erbij. Vooral de duetten sloegen heel goed aan. Ook de zangeres 
had een bijzonder groot volume. Woensdag 23 juli trad de accordeongroep
de Nihoma’s op. Mooie meerstemmige muziek en dit eens als afwisseling 
op de trekzakmuziek. Vrijdagavond 25 juli viel tussen 8 en 10 uur het enige 
buitje van de hele zomer en moesten dus de tenten worden opgezet. De
Marwiven uit Grou traden op. De dames zongen vol enthousiasme, en 
ondanks dat het geluid wat onder de tenten bleef hangen, kon het publiek 
het wel waarderen.

Dinsdag 29 juli voor de 2
e
 keer Skûtsjelûke. Veel meer deelnemers dan 

vorig jaar en weer veel publiek. Pieter Haringsma praatte het geheel op de 
van hem bekende manier aan elkaar. De Hofkesjongers zorgden nog eens 
extra voor een leuke sfeer. De loten werden goed verkocht, zodat we dit 
ook het volgend jaar weer kunnen organiseren. 
Woensdag 6 aug. Ringrijden. Altijd weer een hoogtepunt in de zomer. De19 
aanspanningen zorgden voor een prachtig schouwspel, gadegeslagen door 
veel publiek. Na het ringrijden traden de Pipegaeltsjesjongers op met
shanty-achtige liederen die altijd goed aanslaan bij het publiek. Ook wisten 
de heren het ook nog goed te brengen. Dankzij een goede lotenverkoop 
kan dit dure programmaonderdeel van ringrijden met zang volgend jaar ook 
weer op het programma worden gezet.

Vrijdag 8 aug. was er weer 
Ringsteken onder `t zadel. Een 

happening voor de paardrijdende 
jeugd van Sloten en omgeving. Een 

prachtig gezicht en zo nu en dan 
heel spannend met een soms 

moeilijk in toom te houden paard. 
Speaker Otto verving deze avond 
Pieter op voortreffelijke wijze. De 

boerenkapel De Harrekieten zorgde 
hierna voor een fleurig stukje muziek 

in de stad. Ook Rients Smit geniet van het 
ringrijden.

Foto: Gerben Stegenga

Het sluitstuk was weer de 
Lichtjesavond. Voor de 4

e
 keer op rij 

prachtig weer. Met allemaal fakkels
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rond het Diep en bij veel (niet alle) bewoners lichtjes voor het huis. Een heel 
bijzonder gezicht, waar we met een foto weer de Leeuwarder Courant 
haalden, waaruit toch maar weer blijkt dat dit gebeuren zeer uniek is. The 
South West Dixielandband begon deze avond waarna ze zich spelend in 
een bootje door de stad bewoog naar campings en jachthaven. Succes 
verzekerd. Ondertussen trad de groep Carritwen op met Ierse muziek. 
Jammer genoeg werd hun zangeres diezelfde middag ziek, wat toch wel 
afbreuk deed aan het geheel. Waarschijnlijk de belangrijkste schakel viel 
weg. Onze trouwe bezoeker in de zomer “de Bard” zorgde nog een hele tijd 
met zijn viool voor ondersteuning. Helaas werd het niet wat we verwacht 
hadden.
De afsluiting van ons zomerprogramma was op 15 aug. met het shantykoor 
De Headammers uit St. Nyk. De groep, voorzien van een geweldige 
geluidsinstallatie, wist goed sfeer te maken en zeer enthousiast zijn liederen 
te brengen. Ook de speaker van De Headammers wist het op een leuke, 
onderhoudende manier te brengen. 

Al met al kunnen we met elkaar terugzien op een geslaagde zomer. Als 
klein stadje hebben we goed van ons laten spreken en in de wijde 
omgeving staat Sloten bekend dat daar zoveel te doen is. 
Mooi toch….. Houden zo!! 
    Commissie Ondernemersvereniging “Sleat” 

HISTORISCH  KIJKFEEST 14 JUNI  2003

Wat een prachtdag is dit geworden. Vrijdagavond was alles gereed voor de 
grote dag. Er is verschrikkelijk hard gewerkt door veel vrijwilligers, maar het 
zag er dan ook tiptop uit. Wanneer men door de poorten kwam, liep men 
direct over uitgestrooid stro en was men meteen terug in de tijd. Zo heeft 
het publiek het ook ervaren. Het weer was prima en kon eigenlijk niet beter. 
Alle toneelspelers - de Schutterij - Spanjaarden en figuranten stonden te 
trappelen van ongeduld. Heel veel inwoners; veel meer dan dat we hadden 
durven hopen, hadden zich in oude kleding gestoken, en dan kom je wel in 
de sfeer. Het publiek was in grote getale naar Sloten gekomen; zo’n  drie en 
halfduizend bezoekers. Geweldig! Men kon het toneelstuk goed volgen 
vanwege de microfoontjes en de geluidsboxen. De toneelspelers - allemaal 
Slotenaren – leefden zich geweldig in in hun rol en het publiek met de eigen 
inwoners genoten. Het was daarom zeer teleurstellend dat juist bij de 
laatste scène het geluid wegviel. De clou was weg. U kunt zich voorstellen 
hoe de ploeg zich voelde. Maanden op gestudeerd en dan dit…..Jammer. 



Het brandende huisje was een groot succes waarbij de brandweermannen 
zich lekker konden uitleven. De aanval met het bierschip – de Schutterij met 
de Spanjaarden in een prachtig gevecht…… Allemaal hoogtepunten.
Ook waren er prachtige en verrassende figuranten te zien.

Al met al konden 
we op een (bijna) 

geslaagde dag 
terugzien, welke 

voor herhaling 
vatbaar is. 

Alle huisjes en 
poorten etc. zijn 

inmiddels
opgeslagen bij de 

fabriek en De 
Jerden, waarvoor 

onze hartelijke 
dank. Ook dank 

aan H.B.G. de 
aannemer die o.a. 

de nieuwe 
parkeerplaatsen

heeft aangelegd en 
ons ook heeft 

gesponsord. Daar 
waren we natuurlijk 
heel blij mee, want

De beul (Sjoerd Seffinga) maakt zijn karwei af. Pier 
Lupckes (Julius Lolkema) wordt hier met graagte 
een kopje kleiner gemaakt, onder het toeziend oog 
van de rechterlijke en geestelijke macht. 

Foto: Gerben Stegenga

de onkosten vallen altijd tegen. Maar ook zonder de medewerking van de 
Gemeente en Plattelandsproject Z.W. Friesland hadden wij deze dag niet 
kunnen uitvoeren. 
Eigenlijk was 2003 de generale repetitie en wordt 5 juni 2004 de première! 
Noteer deze datum alvast! 

HISTORISCH  KIJKFEEST  5 JUNI  2004
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Wij hebben nog geen besluit genomen of wij dit spektakel 1 x per jaar of 1 x 
per 2 jaar op touw zullen zetten. In ieder geval wel in 2004. En waarom zult
u zeggen. Het zit zo; aangezien de laatste scène (de berechting) zonder 
geluid werd gespeeld, was dit voor de toneelspelers die er zo veel tijd in 
hadden gestoken, bijzonder teleurstellend. Een toch enigszins katterig
gevoel, vanwege het feit het spektakel niet goed te hebben afgemaakt, 



bekroop ons. I.v.m. de leeftijden van sommige spelers hebben we toen 
gezegd: meteen volgend jaar weer!! 
Ook wij van de commissie hebben natuurlijk wat schoonheidsfoutjes gezien 
en in ons draaiboek reeds het één en ander aangepast en verbeterd. Ook 
komen er nog wat extra dingen bij, zodat het volgend jaar toch weer anders 
is. Heeft u nog ideeën of suggesties, laat het ons weten. 

Commissie Historisch Kijkfeest

INZAMELING  VAN  “OUD“  NEDERLANDS
GELD  VOOR  KERKINACTIE

Iedereen heeft nog wel wat guldens in huis: afgelopen jaar gevonden in 
de kast of in een oude portemonnee. Misschien waardeloos voor u, 
maar niet voor Kerkinactie. Dit najaar houdt Kerkinactie een laatste 
inzameling van Nederlands geld. De volledige opbrengst van deze actie 
zal bestemd zijn voor de projecten van Kerkinactie.
Kerkinactie steunt wereldwijd christelijke kerken en organisaties in hun 
werk om mensen tot hun recht te laten komen en perspectief te geven. 
Bijvoorbeeld door noodhulp te geven aan slachtoffers van een 
overstroming in Bangladesh, door daklozen op te vangen in Nederland 
of door te bevorderen dat werkende kinderen in India naar school 
kunnen gaan.
Kijkt u voor meer informatie ook op de website van kerkinactie : 
www.kerkinactie.nl

De diaconie van SoW Sloten  vraagt u om Nederlandse guldenmunten 
en bankbiljetten in te zamelen voor Kerkinactie.

U kunt guldenmunten en bankbiljetten tot en met 20 november 2003
inleveren bij onderstaande adressen: 

SoW-kerk Sloten, Heerenwal 52 (tijdens zondagse diensten) 
Slagerij Van Dijk, Heerenwal 61 
Grytsje Schotanus-Mast, Wijckelerweg 173/A 
Coba Teijema-Tjeerdsma, It Far 16 
Ynte Kuipers, Menno van Coehoornstraat 5
Gerben Stegenga, Heerenwal 65. 

P.S.: De inzameling is alleen bedoeld voor “oud” Nederlands geld 
en dus NIET voor buitenlands geld. 
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SKÛTSJESILEN 2003:  LAATSTE  SKÛTSJEOPTREDEN
VAN  SCHRAA   EN  Z’N  BEMANNING

VERDIENSTELIJK

Op 30 juli jl. waren op het Slotermeer weer de
wedstrijden om de Iepen Fryske Kampioenskippen
Skûtsjesilen. De wind had deze dag besloten niet 
alles op alles te zetten en dat was jammer. Toch
was er voldoende wind om alle klassen hun 
wedstrijd te laten varen en dat is in Sloten wel eens
anders geweest. 
Het was natuurlijk een prachtig gezicht om de hele
dag vele skûtsjes op het water te zien. Geen succes 

op het Sleattemer water voor de schippers Jentje Schraa, Walter en
Hilbrand de Vries. Dan moeten er dus andere winnaars zijn. En die waren 
er:

Daguitslag A-klasse   Daguitslag B-klasse
1. Jacob Huisman 1. Lieuwe de Jong 
2. Jeroen de Vos 2. Lolle Schakel 
3. Willem Timmer 3. Janny Riemersma 

Daguitslag A-klein   Daguitslag C-klasse
1. Johan van der Meulen 1. Jappie Meeter 
2. Sander Meeter 2. Siete Meeter 
3. Karel Kuiper 3. Dick Berkhemer 

Het Sleattemer skûtsje "De Zeldenrust" van Hartman Feenstra met als 
schipper Jentje Schraa deed dit jaar voor het laatste mee en dan een 
6

e
plaats behalen in het eindklassement is beslist goed te noemen. 

De duik van bemanningslid Menno Knot in het Staverse water gaf een 
dusdanige domper op het zeilgebeuren bij de Sleattemers, dat ze daarmee 
waarschijnlijk een podiumplaats hebben verspeeld. Gelukkig liep het met 
Menno goed af en dat is natuurlijk veel belangrijker dan wat voor 
eindklassering dan ook. 
De resultaten van De Zeldenrust waren als volgt: 
Hindeloopen: 6

e
, Stavoren: 4

e
, Heeg: 7

e
, Sloten: 16

e
,

Echtenerbrug: 10
e
, Lemmer(1): 5

e
, Lemmer(2): 3e. 

Debutant Walter de Vries werd met de “Goede Verwachting” in het 
eindklassement van de C-klasse zesde. Wel won hij twee maal en wel in 
Hindeloopen en Heeg. Heit Hilbrand de Vries kwam met de “Stêd Sleat” in 
dezelfde klasse niet verder dan een zevende plaats als eindklassering.
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 KYKJES  ÚT  IT  SLEATTEMER  FERLINE
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Van onze trouwe lezeressen mevr. Visser-van der Gaast en mevr. Krook-
Haagsma uit Balk ontvingen wij een aantal foto’s waarmee de redactie 
natuurlijk erg blij is. Wij willen enkele hiervan u niet onthouden. 

Foto 1, afkomstig van mevr. Visser-van der Gaast, laat ons de 
meisjesvereniging “Dorcas” zien op hun reisje in september 1932 naar 
Oranjewoud.
Van links naar rechts en van boven naar beneden: 
1

e
 rij: Pietje Zuiderhof, mevr. Huistra en Christiana Bakker. 

2
e
 rij: Chauffeur Coehoorn, Roelofje van Dijk, Jantje Zuiderhof, Martje 

Risselada, Betsje van Dijk, Geeske Bakker, Uilkje Poepjes en Trijntje Smit.
3

e
 rij: Richtje Schilstra, Popkje Zuiderhof, Anna van der Gaast, Iebeltje 

Bosma, Anna Delfsma en Eke Stroband.

Foto 2, afkomstig van mevr. Krook Haagsma, laat ons een tafereeltje zien 
uit waarschijnlijk het begin van de jaren ’30 van 2 jongens, spelend met een 
geit nabij de Manege. Het jongetje links is de enkele jaren geleden 
overleden Wiebe (van Hendrik en Griet) Haagsma met rechts zijn neef 
Wiebe (van Pieter en Liesbeth) Haagsma, die nu in Weert woonachtig is. 

LEDEN  VAN  PLAATSELIJK  BELANG
EN  LEZERS  VAN  “DE STADSOMROEPER”  OPGELET!

Bij het maartnummer van dit blad was een kwitantie toegevoegd voor 
betaling van het abonnementsgeld van dit jaar. 
Een aantal leden/lezers heeft helaas geen gehoor gegeven aan het verzoek 
in dit blad om de kwitantie te betalen, wat ons noodzaakt om opnieuw een 
kwitantie te schrijven. 
Ook mensen die in de loop van dit jaar lid zijn geworden ontvangen nu een 
kwitantie met daarop vermeld het verschuldigde bedrag.
Om verder onnodig extra werk te voorkomen,  verzoeken wij een ieder die 
deze kwitantie heeft ontvangen, deze zo spoedig mogelijk te betalen. 
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij: Dicky Alting (tel. 0514-531479). 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Sloten /
   de redactie “De Stadsomroeper”
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Van de familie De Lange ontvingen we bovengenoemde rouwbrief. Wij 
wensen hen veel sterkte toe om het verlies van oud-Sleattemer Lucas de 
Lange te dragen.
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SLOTEN  BV  HIELD  OPEN  DAG

In 1958 ging de fabriek in Sloten (na eerst als melkfabriek – LIJEMPF 
dienst te hebben gedaan) over op het produceren van kalvermelk voor het 
mesten van stierkalveren en de opfok van vaarskalveren. In de zestiger 
jaren  werd  het  assortiment  uitgebreid met  producten  voor andere  jonge 

dieren zoals 
lammeren,

geitenlammeren,
biggen, veulens, 

buffels enz. In de 
zeventiger jaren 
werd de export 
sterk uitgebreid 

naar landen binnen 
en buiten Europa 

en vanaf de 
tachtiger jaren 

kreeg de 
afzetstijging een 

extra impuls door 
het succes van de 

speciale

zuivelvetkernen.
Bedrijfsleider Gjalt de Groot geeft uitleg tijdens de 
open dag van Sloten BV op zaterdag 13 september 
jl.

Foto: Gerben Stegenga

Door de sterke 
afzetgroei werd na 

een aantal jaren 
een tweede 

productielocatie
geopend in Deventer. Sindsdien worden de halffabrikaten geproduceerd in
Sloten en daarna in Deventer verwerkt tot de diverse eindproducten. Vanuit 
Deventer worden deze vervolgens over de hele wereld gedistribueerd. 
Inmiddels worden de voeders geëxporteerd naar meer dan 50 landen over
de hele wereld en wordt intensief samengewerkt met lokale importeurs en 
distributeurs. Daarnaast heeft Sloten dochterbedrijven in Duitsland, Italië, 
Polen en Brazilië. 

De producten worden geproduceerd volgens een eigen receptuur. De 
zorgvuldig geselecteerde grondstoffen worden aangeleverd in de fabriek te 
Sloten. Daar worden ze verwerkt tot halffabrikaat door middel van het 
computer-gestuurde spraydroogproces. Dit proces houdt in dat de 
grondstoffen eerst in vloeibare vorm worden gemengd, gehomogeniseerd 
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en gepasteuriseerd. 

Vervolgens wordt het mengsel via spraytorens gedroogd waarbij de 
microscopische vetbolletjes geheel door eiwit worden ingekapseld. Het 
resultaat is een product met een constante samenstelling en een ideale 
vetverdeling en daardoor goed oplosbaar en verteerbaar. Na dit proces, dat 
in sterke mate bepalend is voor de kwaliteit van de producten van 
Sloten BV, worden de halffabrikaten naar de fabriek te Deventer vervoerd, 
waar ze worden verwerkt tot de eindproducten Sprayfo, Spraymes en 
Nuklospray.

Vele van deze feiten kwamen de bezoekers van de open dag op zaterdag 
13 september van Sloten BV aan de weet. Deze goed bezochte dag had 
natuurlijk als absoluut hoogtepunt: het prachtige uitzicht over Sloten en 
omgeving vanaf het dak van de Sleattemer fabriek, waar 35 mensen hun 
dagelijks brood verdienen en waar zo’n 100 tankwagens per week zorgen 
voor de aanvoer van de grondstoffen en de aflevering van het halffabrikaat 
aan Deventer.

G. St. 

WELK  PREDIKANTSGEZIN??

In het vorige nummer van dit blad vroeg Froukje de Weerd-de Kroon, Span-
jaardsdijk 8 in Sloten zich af welk Hervormd predikantsgezin op de toen 
gepubliceerde foto stond afgebeeld. Pietje Haringsma-de Vries, Douwtje 
Risselada-Spoelstra, Janna v.d. Wielen-Koopmans, Theunis Leentjes, Theunis 
Haagsma, mevr. Visser-van der Gaast uit Balk en Alie Feenstra-Kolhoff uit 
Burgum gaven allemaal dezelfde naam: Ds. Talens, die van 1934-1938 
voorganger in de Ned. Herv. Kerk alhier was. 
Mevr. Visser-van der Gaast wist te vertellen dat mevr. Talens nog steeds leeft 
en in Warnsveld woonachtig is.
Alie Feenstra-Kolhoff meldde nog in 1936 door ds. Talens te zijn gedoopt. Ook 
heeft hij het huwelijk van Alie en haar man ingezegend, toen de Sleattemer 
predikantsplaats vacant was. Zij meent zich te herinneren dat één van de 
kinderen Popkje heette. 
Froukje de Weerd en de redactie willen iedereen bedanken die op ons 
verzoek hebben gereageerd op deze meer dan 65 jaar oude foto. 



ONZE  SLEATTEMER  MILITAIREN  IN  IRAK

TJITSKE BREIMER: “Op 19 juli ben ik voor een half jaar vertrokken naar 
Irak in het kader van de Nederlandse militaire hulp aldaar. Voor mijzelf een 
hele uitdaging, voor het thuisfront iets minder leuk. 
De enorme hitte hier, soms wel 63 graden, geeft veel problemen. Ikzelf heb 
er tot nu toe weinig last van gehad, maar 45 collega's moesten vanwege 
gezondheidsproblemen door de extreme hitte aan het infuus. 
Wij proberen met in totaal 1.100 Nederlandse militairen de ons toegewezen 

regio weer leefbaar te 
maken.

Ikzelf rijd op een 10-
tonner vrachtauto voor 

bevoorrading en ben dus 
veel onderweg. Ook help 

ik natuurlijk mee om 
kampen op te bouwen.

Wij zijn met een groepje 
van 3 meiden in ons 

peloton en er wordt goed 
op ons gepast. 

De groeten uit dit warme 
en toch nog gevaarlijke 

land en ik hoop in 
januari weer terug te 
komen in ons koude 

kikkerlandje.”

Tjitske Breimer op de vrachtwagen. 

Foto: Tjitske Breimer

Hieronder nog het adres voor degenen onder u, die Tjitske evt. een kaartje 
oid. willen sturen: 

KPL Breimer T - 82-01-18-002 
NL  NSE 
NAPO 110 
3509 VZ Utrecht 

FRERIK DE BOER: (Net terug van 8 weken Irak).
“Op 23 juli vertrokken we naar Koeweit. Eerst acclimatiseren, rustig aan 
doen en water drinken. Na een week gingen we naar As Samawah in de 
woestijnprovincie Al Muthanna. De rit duurde 11 uur; helm en kogelvrij vest
aan bij dik 60˚C. Daar sliepen we 3 weken in een loods op een treinstation, 
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een soort werkplaats met een paar honderd duiven boven je hoofd. Van
hieruit hebben we een kampement (compound) opgebouwd.
Dit moest op een zandvlakte komen waar niks is behalve zand, zon en
wind. Overdag kon je niks doen vanwege de warmte. We werkten dan ook 
's morgens vroeg
en in de avond. 
Toen alles er 
stond, incl. toiletten 
(plank met gat en 
ton) en douche 
(vat met gat en 
slang), zijn we 
vertrokken naar Al 
Khidr. Ook daar 
bouwden we 
tenten,
uitkijkposten en 
sanitair. De 
plaatselijke Irakese 
bouwvakkers
hielpen ons met 

het betonstorten. 
Erg aardig waren
de  Sjiïeten, die 
best hard wilden 
werken.

Frerik de Boer hier nog druk bezig met het 
opbouwen van kampementen in het Iraakse land. 

Foto: Frerik de Boer 

We plaatsten bakken van gevlochten staaldraad, gevoerd met een soort 
glasvezelstof, die weer werden gevuld met zand. Daarop bouwden we de 
uitkijkposten.

Weer terug naar As Samawah, waar we de 103
e
 constructiecompagnie 

hielpen met het bouwen van twee grote Bingham-tenten. Deze zijn 12 bij 20 
m. en 5 m. hoog. Hier kregen we na 7 weken blik, overigens zeer 
voedzaam, en genoeg fruit, weer vers gekookt eten.
Ondanks de enorme hitte, heb ik er een mooie tijd gehad. We hebben een
prachtige compagnie, en overdag vermaakten we ons prima. Ik sliep het
liefst buiten op het veldbed boven op een zeecontainer en met de Friese 
vlag aan de schotel. Op die hoogte komt geen ongedierte. 
De was werd in de betonmolen gedaan en in de kipper van de
bouwmachinegroep konden we zwemmen. Deze werd even met pur gedicht 
en gevuld met zout bronwater van 17 meter diep. Het water was 2 keer zo
zout als dat van de Noordzee. 
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Op het kamp waren veel camelspiders. Dit zijn grote giftige spinnen, die 
werkelijk overal zaten. Eén heb ik op sterk water meegenomen. 

Verder hebben we geen gevaarlijke situaties meegemaakt. Als je je 
verplaatste buiten het kampement om, moest je bewapend en alert zijn. 
Overal zag je verwoeste dorpen en restanten van de aanvallen. Waar wij 
geweest zijn, was de bevolking erg vriendelijk, al moest je toch altijd erg 
oppassen.
In Koeweit kwam ik op de 2

e
 dag Tjitske Breimer tegen en net voor vertrek 

in Shaiba zag ik haar weer. Groeten van haar aan Sleat. 
Op 15 september kwam onze 41

e
 pantsergeniecompagnie uit Seedorf weer 

bij elkaar vanuit Al Khidr, Shaiba en Al Samawah en zijn we naar Basrah 
vertrokken. Van hieruit zijn we dinsdag de 16

e
, met een tussenstop in 

Turkije, naar Eindhoven vertrokken. Hier werden we door blije familie en 
vrienden opgewacht.” 

Wie eens wil zien hoe het met de Nederlandse militairen gaat in Irak moet 

eens gaan kijken op : www.nldetirak.nl.
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BASISBIJBEL–CURSUS

Deze cursus is een kans: 

om zicht te krijgen op de boodschap van de bijbel 
om de betekenis daarvan voor jouw leven te ontdekken 
om daarin de lijn van Gods verlossingsplan te leren ontdekken 
om te leren onderscheiden tussen ideeën van mensen en Gods 
boodschap.
om vragen te kunnen stellen over geloof en bijbel en een duidelijk 
antwoord te krijgen. 
om geestelijk te groeien. 
om een stimulans te krijgen zelf de bijbel te lezen. 

Deze cursus van tien lessen op de maandagavond staat open voor 
iedereen.
We starten op 20 oktober om acht uur in de Gereformeerde Kerk in 
Sloten.
Klokslag half tien zetten we er een punt achter.
Deze cursus wordt gegeven door ds. Klaas van Marrum. 
Een cursus voor u!!! 
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WEDEROM  NIEUWE  BEDRIJVIGHEID  IN  SLOTEN

Een aantal edities terug was de redactie te gast bij autobedrijf Siebrand 
Mous, metselbedrijf “Steen voor steen” en bij cadeauwinkel “de Dream” om 
uit de mond van de jonge ondernemers het reilen en zeilen rond hun pas 
gestarte bedrijf op te tekenen. 
Wederom zijn we op bezoek bij de eigenaar van een splinternieuw bedrijf. 
Dit keer in gesprek met geboren en getogen Sleattemer Harry Alting en zijn 
vrouw Dirkje Mous, nu nog woonachtig aan de Wijckelerweg 168b. 

Vol enthousiasme vertellen beiden over hun eigen, sinds 1 maart 2003 
zelfstandige onderneming genaamd: H. Alting Onderhoud en Timmerwerk. 

“Myn oplieding is fan orizjine LTS metaal. Skipsmetaalbewurkjen om presiis 
te wêzen. Dêrnei ha ’k noch twa jier wurke en leard yn dizze sektor en doe 
hie ‘k it wol besjoen”, zo steekt Harry van wal. 
“‘k Ha altyd al foar mysels begjinne wold mar de metaal foldie my net sa 
bot, wylst de bou my wol oanluts. Dat sadwaande bin ik doe oan ’t  wurk 
gien  en ha leard foar myn papieren yn de bou en houtsektor.
Earst folge ik twa jier in primaire oplieding. Dat wie by myn earste baas 
Kingma op ‘e Hommerts. Dêrnei die ‘k noch fjouwer jier in fuortsette 
oplieding by myn twadde baas, Jan Oenema hjir yn Sleat. En dêr op de bou 
ha ’k it  fak goed leard en yn ‘e fingers krigen. No bin ‘k dan Z.Z.P.-er 
(Zelfstandig zonder personeel., red.), sa’t se dat neame.” 
Werken zonder personeel wil Harry blijven doen, ook in de toekomst. 
“‘k Fyn it hiel noflik allinnich te wurkjen. Bist eigen baas, hoechst mei gjin 
ien rekken te hâlden en hast  fansels gjin personielskosten. En by mear 
drokte kin ‘k altyd noch immen ynhiere.” 

Momenteel heeft Harry redelijk werk, zo zegt hij. Het meeste werk wordt 
voornamelijk in de omgeving gedaan. “Sleat, Wikel en Balk. ‘t Is eins wol 
aardich drok”, zo zegt Harry een beetje verwonderd. 
“Sneons  bin ‘k ek wol gauris oan ‘t wurk. En dan jûns moatte offertes 
makke wurde en komt der faak nij wurk los. Mar dat giet oerdei ek gewoan 
troch, hear, want tsjinwurdich is eltsenien mobyl te berikken en dat bin ik 
sadwaande ek. 
It measte wurk krij ‘k fia ‘mond tot mond’ reklame want advertearje doch ik  
sa út en troch allinnich yn de lytse pleatslike blêden. 
De boekhâlding is útbestege want dêr ha ’k net folle ferstân fan en 
boppedat nimt dat ek nochal wat tiid yn beslach. En no wit ik ek wis dat dat 
goed regele is.” 



De werkzaamheden die Harry aanneemt, nemen per klus zo ongeveer twee
à drie dagen in beslag. Keukens, kozijnen en badkamers plaatsen of
vertimmeren en tegelwerk behoren allemaal tot de mogelijkheden. Wat dat
betreft is Harry dus een allround vakman. 

Zoals reeds in het 
begin is 

gememoreerd, zijn 
Harry en Dirkje nu 

nog woonachtig aan 
de Wijckelerweg. 
Maar ook dat zal 

binnenkort
veranderen. Er staat 

voor het jonge 
echtpaar een grote 
verandering aan te 

komen.
“’t Is in drok jier. Yn 

maart binne we 
selsstannich wurden; 

yn juny binne we 
troud en oan ‘e ein 
fan dit jier sille we 
ferhúzje”, zo somt 

Harry hun 
persoonlijke mijlpalen 

Harry Alting laat zien dat hij ook op grote hoogte 
zijn vak verstaat. Hier ‘repareert’ hij een dak aan 
de Heerenwal in Sloten. 

Foto: Jannie Laanstra

van het afgelopen jaar nog eens op. 
Ten tijde van dit gesprek staat hun huis aan de Wijckelerweg 168b te koop 
en deed Harry totnogtoe het woord alleen, nu mengt ook Dirkje zich in het 
gesprek.

“We krigen de kâns in dreambuorkerij te keapjen dat doe ha we kontakt 
opnommen mei ús finansjeel adviseur en wie de saak gau rûn en de keap 
samar sletten”, aldus een nog enigszins beduusde Dirkje. 
“Ik ha der sa’n sin yn want dan kinne we in grientetún oanlizze, der kinne 
wat hinnen op it hiem omskarrelje en boppedat ha ‘k ek wat romte om my 
hinne en kin ik wer fan my ôfsjen, sa as ik dat  thús altyd wend wie”, zo 
vervolgt ze haar verhaal zeer enthousiast. 

Waar Dirkje op doelt, is hun aankoop van de boerderij van wijlen Miep
Visser en Jouke de Vreeze, ook aan de Wijckelerweg, maar dan aan de 
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rand van Sloten, waar het uitzicht inderdaad ruimer en uitgestrekter is dan 
bij hun huidige woning. 
“Mei yngong fan 2 jannewaris sille we dêr hinne gean te wenjen”, zo pakt 
Harry de draad van het gesprek weer op. “Dêr ha ‘k ek alle romte foar de 
bedriuwsbus en myn ark want dat stiet no allegearre noch ûnderdak by myn 
skoanâlders (Johannes en Hilly Mous, red.) yn Wikel. Dan ha ‘k alles thús 
moai by de hân en kin ‘k jûns ek nochris in haal dwaan, mocht it nedich 
wêze.
Yn it hûs sille we earst sa wenje. De skuorre sille we fuortendaliks al 
ferbouwe want dêr wol fotograaf Henk van Mierlo fan it Achterom in 
fotostudio/galerie/atelier ynrjochtsje. 
Wol binne wy fan doel it wenhûs yn ‘e takomst te ferbouwen mar wolle
graach de âlde styl besykje te hanthavenjen. De buorkerij is net in offisjeel
monumint, dat sadwaande binne we net oan ferskate foarskriften bûn,“ zo
sluit Harry zijn verhaal af.

De redactie wenst Harry en Dirkje Alting veel succes bij de verbouwing van 
hun straks nieuwe stee en een goede voortzetting van hun nog jonge 
onderneming. Aan enthousiasme ontbreekt het deze bedrijvige Sleattemers 
zeer zeker niet! 

Hanny Bergsma-Sikkes 

  DE  SLEATTEMER  KAAIEN

Het gaat goed met de kaaien,
na een turbulente start in februari,
een redelijk voorjaar
en een standvastige zomer
zingen we nu weer uit volle borst.
Een optreden zat er deze zomer nog niet in,
maar u zult ons vast wel eens horen. 

Hanneke en Aly. 
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S L O T E N

Sloten kleine stad in de Zuidwesthoek;

Friese parel in Neerlands kroon.

Met je grachtenhuizen aan het Diep,

Je oude bomen langs het water,

De bolwerken waar ik eens liep.

Het museum en de molen 

En het oude vissershuis, 

Waar, als er vis gevangen was,

Het vuur werd opgestookt 

En in een vuurton paling 

Werd gerookt. 

Sloten zomers in de zon gelegen;

Trekpleister voor menige toerist.

Waar op vrijdagavond het kanon

Wordt afgeschoten, 

En de stadsomroeper vertelt 

Over Sloten en zijn geschiedenis.

Waar muziek klinkt langs de gracht

En men aanschuift op het terras.

Je ziet het aan de gezichten;

Ze genieten en er is plezier,

Zij eten, drinken koffie en menig glaasje bier. 

Ik droomde van dat kleine stadje Sloten

Met zijn jachthaven en zijn ophaalbrug.

Waar de brugwachter keer op keer

De vele boten laat passeren die op weg

Zijn naar het Slotermeer. 

Van de mensen die mij vriendelijk groetten

Toen ik hier op vakantie was.

Ik kon er niet meer aan ontkomen

Ik zou en moest in deze 

Friese parel wonen.

                                      Jomeij, Sloten
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