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DE  LAATSTE  ZATERDAG  IN  JUNI

Zo vlak voor de zomervakantie beleeft Sloten op 
zaterdag 24 juni wel een heel bijzondere dag omdat 
er twee grootschalige evenementen op één dag 
worden gehouden.
Traditioneel vindt op de laatste zaterdag in juni de 
Sipelsneon plaats. Dit jaar is daar de reünie, die eens 
in de vijf jaar wordt gehouden, aan vastgekoppeld. Ik 
vraag me af of dat echt zo verstandig is maar de 
praktijk zal dat uit moeten wijzen. Het zal in ieder 
geval wel een hele volksoploop worden in het stedeke 
als toeristen, bezoekers, Sleattemers en âld-

Sleattemers elkaar ontmoeten. 

Voor de mensen die speciaal voor de reünie komen is het toch altijd een 
dag uit duizenden. Mensen ontmoeten, die je eigenlijk niet zo vaak in je 
leven meer tegenkomt en waar je vroeger toch het nodige mee hebt 
beleefd. Over personen praten die niet meer in leven zijn maar nog 
steeds deel uitmaken van de verhalen die worden verteld. Momenten van 
de lach en de traan wisselen elkaar op zo’n dag af. 
Verder zijn oude foto’s en filmbeelden belangrijke attributen om de vele 
dierbare herinneringen aan de stoffige vergetelheid te onttrekken. 
Ook nog een keer de plekjes in Sloten bezoeken waar zo veel 
jeugdherinneringen aan vastgekleefd zitten en nog eens voor het 
ouderlijk huis staan wat de nodige emotie oproept. 

Het is eigenlijk verwonderlijk dat hoe ouder je wordt hoe meer je hunkert 
naar de tijd van vroeger en naar dingen en mensen die voorbij zijn 
gegaan. Nog één keer (her)beleven van wat ooit was.

Wij hopen, met de organisatoren van de Sipelsneon en de 
reüniecommissie, dat zaterdag 24 juni 2006 een meer dan bijzondere 
dag mag worden. Een dag waarvan een ieder zegt dat hij of zij die 
absoluut niet had willen missen. 

Ook wil ik u wijzen op het feit dat u “De Stadsomroeper” weer op internet 
kunt vinden en wel op www.destadsomroeper.nl; dit dankzij de 
inspanningen van ons nieuw redactielid Pieter Albada, die tevens als 
webbeheerder optreedt. 
Tevens kunt u voor actuele zaken even een kijkje op onze pagina nemen. 
Hebt u suggesties; schroom niet deze aan onze webbeheerder door te 
geven. Samen kunnen we ook daar iets moois van maken. 

Gerben Stegenga 
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HJIR  EN  HJOED

Berne:     
 Sleat:   19 april    Ellen, df Geeske Bos 
          en Otto de Vries 
     12 maaie   Willem Pieter, sf Sasi Sheila Arina 
          Sandra Toha en Klaas Fokke van  
          der Spoel 
     24 maaie   Durk Jacob, sf Anja de Vries 
          en Lolle Poepjes 
           
Troud:     
           

 om utens:  21 april    Johanna de Boer en 
          Remco Hornman, Wouw 
     12 maaie   Petronella Gea Haga en  
          Jan Achterberg, Veenendaal 
     2 juny    Christina Reekers en 
          Richard Feenstra, Balk 
Stoarn:     
 Sleat:   14 maart   Akke de Jong-Visser,  
          Lindengracht 16, 87 jier. 
       8 april    Janneke Pander,  
          Wijckelerweg 178, 3 ½ moanne.
     24 maaie   Pietje Haringsma-de Vries,  
          Wijckelerweg 187, 92 jier.
           

om utens:  20 maart   Jacob Wieger Hamburger, 
          It Hearrenfean, 86 jier. 
     17 april    Pier Visser, Wikel, 59 jier. 
     19 maaie   Bruin Plantinga, Talma Hiem, 
          Balk, 76 jier. 

Ferhuze    Fam. G. Haringsma nei R. Altastrjitte 1 
yn ‘e stêd:  Hylke de Jong   nei Dubbelstraat 189/B 

Ôfreizge:   Truus van Dijk   nei Vollenhove 
     Melle van der Goot  nei Balk 
     Leendert van Midlum nei De Ielânen, Snits 
     Gea Feenstra   nei Turfsteker 26 
           8447 DB It Hearrenfean 
Nij ynkommen: Lenie Deinum   B.H. Mulierstraat 36 
     Marijke de Ridder en 
     Erik Vos     Achterom 103 

" De Stadsomroeper" Sloten, juni 2006 3



Sa lang troud: 21 april   40 jier fam. J. Leegstra-van der Mark
     25 april   50 jier fam. L. van Hoeven-Zwitink 
     12 maaie  40 jier fam. H. Van Netten-Rinzema
       8 juny   50 jier fam. F. Verbeek-Pander
     

Hawwe jo ynformaasje dy ‘t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, 
jou dy dan efkes troch oan de redaksje.  Allinnich op dy wize slagje wy 
deryn om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy ‘t Sleat 
oanbelangje. Bern dy ‘t om utens berne wurde, sille allinnich yn dizze 
rubryk pleatst wurde as dat efkes troch de âlders trochjûn wurdt troch 
bygelyks in bertekaartsje te stjoeren. 

HARTELIJK  BEDANKT

Gelukkig ben ik al weer een poosje thuis, na vier weken ziekenhuis en 
vier weken Talmahiem. 

Het gaat weer redelijk goed met mij. Graag wil ik iedereen hartelijk 
bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die ik 
mocht ontvangen. Ik heb het enorm gewaardeerd en het heeft mij 
ontzettend veel goed gedaan dat er zoveel mensen aan mij gedacht 
hebben.

Gretha Rijpkema-Effing 

TIGE  TANK

Foar de kaartsjes mei de moaie winsken en ek foar de prachtige 
blommen, dy’t wy krigen hawwe foar ús 40-jierrige troudei. 

Jan en Rinske Leegstra – v.d. Mark 

ADRESVERMELDING  VOOR  ONZE  WEBSITE 
WWW.DESTADSOMROERPER.NL

UW  SUGGESTIES  ZIJN VAN  HARTE  WELKOM. 
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LEREN  JACK

Vanaf begin dit jaar hangt er in De Poarte een zwart leren jack met rits 
maat 50. Moet van een koningsgezind iemand zijn want in één der 
zakken bevindt zich een handvol pepermunten met de afbeelding van 
Wilhelmina. De rechtmatige eigenaar kan deze jas gratis ophalen. 

HISTORISCH  KIJKFEEST  2007

De eerste zaterdag van juni (2 juni) gaat het weer gebeuren. Zoals 
afgesproken één keer in de drie jaar. We zijn al weer voorzichtig met de 
voorbereidingen begonnen, het echte werk begint in september. U kunt 
in ieder geval de datum alvast noteren! Suggesties en vrijwilligers zijn 
natuurlijk altijd welkom. De inwoners van Sloten hebben in ieder geval 
ruim de tijd om er wat moois van te maken (wordt vervolgd). 

Hillie Mous / Tine Klugkist

IT  PONKJE  EN  DE  BREGEWIPPER

In “De Stadsomroeper” die vorige keer werd ontvangen stond een kort 
artikel over een mogelijkheid om de bediening van de brug op afstand 
automatisch te regelen. Weg met de brugwachters, die kennelijk niet 
meer passen in deze moderne tijd. 
Waar de brug in Sloten een gemeentelijke aangelegenheid is; mag de 
gemeente, zo heb ik begrepen, zelf over handhaving van de brugwachter 
beslissen.
Inmiddels blijkt de Raad voor handhaving te hebben besloten. Een 
verstandig besluit. 
Mijn pleegvader, Pieter van der Hei, was van 1923 tot 1952 hier 
tolgaarder en brugwachter. De zogenaamde Lange Brêge was een 
ophaalbrug, die met de hand werd bediend. Deze brug bevond zich 
enkele tientallen meters zuidelijker dan de huidige. 
De weg ging nog door Sloten voor de fabriek langs en tussen het tolhuis 
(inmiddels al jaren verdwenen) en de boerderij van De Vlugt. 
Mijn pleegvader gebruikte voor het innen van het bruggeld geen klompje 
maar een ponkje. 
Dat was een lange stok met aan het uiteinde een metalen nap (bakje). 
Die keuze was bewust want bij NW-wind kon die verraderlijk, voor de 
zeilbootjes die richting Slotermeer wilden, om de fabriek heen dwarrelen. 
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Hij gaf dan de zeilers wel aanwijzingen. 
Als ze die dan maar opvolgden dan kwam het wel goed met het passeren 
van de brug, maar je had ook van die lui waarvan het afstraalde “Wat 
moet zo’n brugwachter mij nu nog leren?” 
Nu vele malen hebben ze dat kunnen ervaren. 
Op de kop overal tegen aan, man overboord, de zaak kapot, enz. 
Dan gebruikte de brugwachter zijn ponkje als reddingsboei. 
Hij haakte de nap van het ponkje achter de zijstaag van de mast en trok 
ze dan de brug door. Uit schaamte kon er van de schipper dikwijls met 
moeite een dankwoord af. 

Ook werd van de passerende schepen en plezierjachten een administratie 
bijgehouden. De namen van de boten werden genoteerd met 
aantekening “OP”, dan ging het richting Slotermeer, en bij “AF” ging het 
richting Lemmer. Op die manier was dat een informatiebron voor 
bijvoorbeeld politie en/of familie om aan de weet te komen waar 
schippers of recreanten zouden kunnen verblijven. 
Voor het bedienen van de brug werd optimaal aandacht geschonken aan 
het verkeer. Vooral aan de bussen die volgens dienstrooster reden en 
aan de door paarden getrokken melkwagens; die liet hij niet onnodig 
wachten.
Een goede brugbediening was en is gebaat bij menselijke inzet. 
Houden zo! 

P.IJ. Meinema 
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DE  JEUGDFOTO

“De Stadsomroeper” heeft deze rubriek onlangs nieuw leven ingeblazen nu 
de redactie weer op volle sterkte is met de komst van Pieter 
Albada. De te  raden persoon van de jeugdfoto in ons vorige 
nummer was niemand minder dan Henk Brouwer. Diverse 
goede inzendingen kwamen bij de redactie binnen zodat de 
notaris er aan te pas moest komen om de winnaars aan te 
wijzen.  De hoofdprijs kwam in Balk bij dhr. H. Keuning terecht, terwijl de 
tweede prijs een prooi werd voor mevr. S. Lolkema-Brandenburg. De 
winnaars hebben inmiddels hun prijs in ontvangst mogen nemen. 

De volgende jeugdfoto staat al weer op stapel. Hieronder volgt de cryptische 
omschrijving, welke hoort bij de persoon van de nieuwe jeugdfoto: 

ZIJN BAND MET  DIT BLAD WAS 

                        UITERST NAUW 

DE KLEUR VAN ZIJN BEROEP DIE 

                                IS BLAUW 

ZO NU EN  DAN  VERMAAKT  HIJ 

                            HET PUBLIEK 

MET DE TONEN VAN ZIJN SFEER- 

                              VOLLE MUZIEK 

Mocht u weten welke persoon het hier betreft, schrijf dan uw oplossing op 
een briefkaart, die dient te worden opgestuurd naar of ingeleverd 
bij: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 190, 8556 XG Sloten.  
Inzendingen moeten uiterlijk 15 augustus 2006 bij de redactie binnen 
zijn.

Welk jongetje loopt hier aan   
de hand van deze vrouw ?
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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 jaren 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. 

Teatske Veen-Stegenga uit Nijemirdum, Anneke Sigtema-Hogeterp uit 
Joure en Lies Bouwsma uit Utrecht reageerden n.a.v. de foto uit “Pake’s 
Sleattemer ferline” die in ons vorige nummer werd afgedrukt. Het was 
een prent van de christelijke lagere school in Sloten van omstreeks 1958. 
Gerben Breimer uit St. Nicolaasga was de inzender ervan. 

Teatske Veen lepelde zo uit haar hoofd het gros van de namen op. 
Anneke Sigtema moest bekennen dat haar toch een aantal namen in al 
die jaren ontschoten zijn, terwijl Lies Bouwsma moeite had om de namen 
te noemen van de op de voorste rij zittende jongens. Lies zegt verder dat 
Bennie Hogeterp en Max Hiemstra van Spannenburg ook bij haar in de 
klas zaten maar dat ze die niet heeft kunnen ontwaren op de foto. 

Anneke Sigtema-Hogeterp mailde ons: 
“Wat leuk een schoolfoto van onze klas! Zo oud ben ik dus al. 
Er komen inderdaad veel herinneringen boven. Het was dus 1958, ik zat 
in de derde klas. Dat voorjaar was onze moeder overleden. Misschien kijk 
ik daarom niet zo blij. Maar ik weet ook nog dat ik heel graag bij mijn 
vriendinnetjes Aleidtje en Jantsje had willen zitten. Die zaten op hun 
knieën en dat ik vond wel stoer. 
Ik zat in de derde klas. De overgang van juffrouw Vos naar meester 
Folkertsma was groot. Juffrouw Vos maakte  bij alles wat je leerde  een 
verhaal  en dat miste ik erg. Meester Folkertsma was streng in mijn 
ogen. Er werd van je verwacht dat je stil je opdrachten uitvoerde. Dat 
kon ik vast niet goed want ik was het eerste meisje dat in de hoek moest 
gaan staan en dat vond ik heel vernederend. Ik was toch geen jongen….
Later volgden er meer meisjes en toen vond ik het minder erg.  
Ook de versjes die we moesten leren waren zo moeilijk! “ Vaste rots van 
mijn behoud.” Ik begreep er niets van.“ 

Na nog in conclaaf te zijn gegaan met Gerben Breimer komen we wat de 
namen van de schoolfoto betreft tot de volgende conclusie: 
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1. Meester Folkertsma 16. Jantje Bakker 
2. Eduard Hamburger 17. Siemke Visser 
3. Meindert de Jong 18. Gettje de Jong 
4. Harm Hoekstra 19. Hilly de Vries 
5. Meester Kolhoff 20. Liesje Bouwsma 
6. Harmen Schotanus 21. Froukje de Kroon 
7. Theun Bijl 22. Hylke Jan de Jong 
8. Keimpe Bijl 23. Dries Smit 
9. Trijntje Leentjes 24. Jan Plug 
10. Anneke Hogeterp 25. Lubbert Deinum 
11. Sjoukje Schotanus 26. Jan Lootsma 
12. Anneke Tinga 27. Jelle Schotanus 
13. Herre Risselada 28. Johannes van der Goot 
14. Johan Oost 29. Gerben Breimer 
15. Aleida Roffel 30. Harry Alting 

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

G. St. 

HALVE  MARATHON  ROTTERDAM 10 SEPTEMBER 2006

Wie rent met me mee? Op 10 september 2006 vindt de halve marathon 
plaats in Rotterdam. 

Ik zou het leuk vinden samen met andere Slotenaren, Wyckelers of 
Tjerkgaasters deze te gaan rennen. We hoeven natuurlijk niet de hele tijd 
met elkaar te rennen. Maar de voorpret, de start, en misschien wat 
kilometers samen afleggen, is al erg leuk!! 

Inschrijven kan via: http://www.fortishalvemarathon.nl

Dus ga je met me mee? Mail me dan even: wietskeborger@hotmail.com

Wietske Borger 
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NIEUWE  FOTO  PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

In ons archief vonden we nog een prachtige foto die waarschijnlijk 
genomen is in de jaren 80. Wie herkent de personen die staan afgedrukt? 
Andere vragen zijn: Wanneer en waar is deze foto genomen en ter 
gelegenheid waarvan? Er zullen zeker lezers in ons midden zijn die hier 
nog een verhaaltje over weten te vertellen omdat ze zelf geportretteerd 
zijn. Uw reactie is van harte welkom. 

Gaarne uw reactie aan onze redactie. Telefonisch kan dat bij Gerben
Stegenga (telef.: 0514-531432). Ook kunt u ons e-mailen 
(gerben@destadsomroeper.nl) 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. 
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IN  GESPREK MET….. HENK  BROUWER

Mijn naam is Hendrik 
Brouwer. Ik ben geboren op 
5 januari 1941 aan de 
Beukenswijkstraat 44 te 
Sondel. Wij hadden daar 
vroeger een agrarisch 
bedrijf. Mijn vader is ook in 
Sondel geboren en mijn 
moeder in Lemmer. Ik heb 
een broer die ook in Sloten 
woont, een zus in Bolsward 
en een zus die lange tijd in 
Sloten heeft gewoond met 

mijn moeder maar later is verhuisd naar Leeuwarden. Een kleuterschool 
kenden wij niet en we gingen dus direct naar de lagere school. Na de 
lagere school ben ik naar de landbouwschool in Balk gegaan. In die tijd 
werkte ik ook bij een boer in de buurt. Toen destijds dacht mijn vader 
dat de agrarische perspectieven dusdanig waren dat daar toekomst in 
zou zitten. Al snel bleek dit helaas niet het geval te zijn. Als schooljongen 
ging ik vroeger vaak naar Lemmer op de fiets naar mijn opa en oma. Ik 
heb mijn hele jeugd in Sondel doorgebracht. Toen ik ca. 18 jaar was, 
werd ik opgeroepen voor dienstplicht. Mijn diensttijd heb ik 22 maanden 
lang met veel genoegen bij de landmacht gediend. Ik was gelegerd in oa. 
Roermond, Maastricht en Steenwijk. Na mijn diensttijd heb ik 
gesolliciteerd bij de fabriek in Sloten en daar werd mij gezegd dat ik 
direct kon beginnen. Heel anders dan de arbeidsmarkt momenteel in 
elkaar zit natuurlijk. Een periode van 33 jaar ben ik werkzaam geweest 
voor de fabriek waarna ik gebruik heb gemaakt van een zg. 
seniorenregeling in 1995. In die tijd heb ik drie keer een brand 
meegemaakt en een keer een grote stofexplosie waarbij ikzelf toen 
gewond ben geraakt. Het was na ieder incident weer de vraag of de 
fabriek weer opgestart zou worden of dat deze toch verplaatst zou 
worden naar een andere locatie. Verplaatsen was en is nog steeds een 
erg kostbare zaak en dus werd de fabriek weer in bedrijf gesteld. In 1974 
zat ik in de raad van Sloten. Van 1978 tot 1982 was ik wethouder van 
Sloten. Toen in 1984 de herindeling plaatsvond werd ik raadslid in 
Gaasterlân-Sleat. In 1990 werd ik aangesteld als wethouder bij de 
gemeente. Dit was tot het jaar 2002. Toen was het tijd om te zeggen, nu 
is het mooi geweest. De bestuurlijke verantwoordelijkheden in de periode 
Sloten was van een andere orde dan die in G.S. Natuurlijk hoort de 
bestuurder dicht bij de burger te staan, maar in Sloten waren de lijnen 
wel heel erg kort. Tijdens het wethouderschap in Sloten, dus in de 
periode ’78-’82, was ik portefeuillehouder van onderwijs. Tevens was ik 
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portefeuillehouder voor de realisering van het nieuwe schoolgebouw en 
de sportzaal aan de Wijckelerdyk. Voor veel mensen was dit de 
gewoonste zaak van de wereld maar er stak veel meer achter. In een 
kleine gemeentelijke organisatie was de realisering een aanzienlijke klus. 
Zo moesten wij oa. in overleg met Dhr. Arend Breimer omdat het om zijn 
land ging natuurlijk. Veel andere zaken passeerden hiervoor de revue 
want iets dergelijks haal je niet zomaar even uit de kast. Het resultaat 
was dat er een mooi project gebouwd is waar nu nog steeds veel mensen 
dagelijks gebruik van maken. Mijn vrouw Hotske leerde ik kennen in 
Gaasterland in de tijd van mijn militaire dienst. Zij kwam ook uit Sondel. 
Na onze verkeringstijd zijn wij in 1965 getrouwd (vorig jaar dus 40 jaar!) 
en zijn toen komen wonen aan de BH Mulierstraat 35 hier in Sloten. In 
1980 zijn we verhuisd naar de Kapelstreek. Er was destijds een groot 
tekort aan woningen en het was dus niet gemakkelijk woonruimte te 
vinden. In samenwerking met de fabriek en destijds wethouder Kraak 
konden wij ons hier vestigen. Zo zijn wij dus begonnen. Toen mijn vader 
kwam te overlijden wou mijn moeder niet meer alleen blijven wonen op 
de boerderij in Sondel. Omdat wij in Sloten woonden heeft ook zij zich 
hier toen gevestigd. Zij heeft net zolang in Sloten gewoond tot het 
moment kwam dat zij naar het verzorgingshuis Talma Hiem in Balk 
moest verhuizen. Onze drie kinderen zijn hier ook geboren. 

Onze oudste dochter Elly 
woont in Gorredijk en is 
werkzaam bij het VVV in 
Leeuwarden. Zij heeft een 
dochter. Onze dochter Anja 
woont in Amsterdam en 
maakt momenteel gebruik 
van een verlofregeling. Zij 
heeft een tweeling (twee 
zoons). Onze zoon Maarten 
die 13 jaar later dan Anja is 
geboren woont thuis en 
studeert HBO-bouw in 

Leeuwarden. Wij mogen ons dus ook gelukkig prijzen met drie 
kleinkinderen en zijn daar dus regelmatig te vinden. Met vrijwilligerswerk 
ben ik begonnen als diaken in het kerkbestuur en na verloop van tijd ben 
ik ook actief geworden in het schoolbestuur. Ik ben nl. van mening dat 
iedereen een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid heeft voor dit 
soort dingen. Ook ben ik langere tijd bestuurslid geweest van stichting 
Van der Walfonds en Van der Wal’s rusthuizen. Dat was van 1975 tot 
1990. Toen werd ik wethouder in G.S. Het lidmaatschap van het Van der 
Walbestuur heb ik als zeer bijzonder ervaren. We hebben positieve 
dingen kunnen realiseren voor de bewoners van de stichting. Toch 
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hebben we ook moeilijke tijden gekend. Eens was er sprake dat de 
stichting de pastorie wilde kopen (huidige woning van notaris Vlessing. 
red.) om daar een museum van te maken. Het kopen en restaureren zou 
nog wel te doen zijn maar de exploitatie zou dusdanig veel geld gekost 
hebben dat het alle middelen in beslag zou hebben genomen. Andere 
dingen zouden niet meer mogelijk geweest zijn voor onze stad. Denk 
daarbij aan steun aan het muziekkorps, de gymvereniging en alles wat 
momenteel op de een of andere manier verbonden is aan het Van der 
Walfonds. Al met al is het gelukkig niet doorgegaan maar het is een hele 
strijd geweest tussen de voor en tegenstanders van dit plan. Sinds jaar 
en dag ben ik lid van de stichting “Vrienden van Sloten”. Dit vind ik, 
zeker de laatste tijd, een zeer positieve zaak wat deze stichting doet en 
nog gaat doen voor onze stad. Een van de dingen die hopelijk nog eens 
gerealiseerd zullen worden is het terugplaatsen van een oude ophaalbrug 
(zie afgebeelde tekening) aan de Wijckeler-ingang van Sloten. Het water 
zou mooi rondom Sloten kunnen lopen en dat zou een geweldige 
aanwinst kunnen zijn in het kader van het project “Sloten, de ideale 
stad”.

Mijn hobby’s zijn oa. het klussen rondom het huis. Ik schilder bv. alles 
zelf en ook andere kleine onderhoudswerkzaamheden voer ik zelf zoveel 
mogelijk uit. Wij hebben een mooie werkschuur achter onze woning 
waarin ik prima uit de voeten kan met dit soort dingen.  
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Fietsen samen met mijn vrouw Hotske doe ik erg graag. Ook alleen trek 
ik er wel eens op uit. Regelmatig zetten we de fietsen op de drager 
achterop de auto, rijden ergens heen en fietsen daar in de buurt rond. 
Cultuurhistorische dingen bezoeken doen we ook graag. Zo vind ik 
plaatsen als Delft en Dordrecht bv. erg mooi om te bekijken. In het 
verleden gingen we ook wel eens naar theaters als “de Lawei” in 
Drachten e.d. maar dat is de laatste tijd niet meer zo intensief. Tevens 
zijn we regelmatig met onze caravan op pad. Buiten onze drie weken 
vakantie rijden we hiermee ook wel naar plaatsen voor een weekend. Dat 
gebeurd niet ieder weekend omdat ik zoals gezegd veel andere 
bezigheden heb in de diverse verenigingen en daar zou ik dan dus geen 
tijd meer voor hebben. 

Als je zo om je heen kijkt in de stad zie je de terrassen, de 
gerestaureerde panden, de kerkgebouwen, het museum, de poorten en 
noem maar op. Dit alleen al is voor de toeristen en passanten die onze 
stad bezoeken maar ook de eigen inwoners de moeite waard om, evt. 
zittend met een kopje koffie op een van de terrassen, eens rustig te 
bekijken. Zo heb ik in mijn leven tot nu toe al vrij veel gedaan en 
meegemaakt. Ik hoop dat ik, samen met mijn vrouw, onze kinderen en 
kleinkinderen, nog veel mag genieten van alles wat in het verschiet ligt. 
Ik zou nog veel meer kunnen vertellen maar dan zou er geen plaats 
meer overblijven in het blad voor andere zaken dus laat ik het hierbij.

Pieter Albada 

SLEATTEMER  NIJS  EN  NIJS  OM  UTENS

Beroepsvisser vangt illegaal snoekbaars 
Een beroepsvisser is eind maart op het Slotermeer betrapt op de illegale 
vangst van snoekbaars. Bij zijn aanhouding door het stroperij team van 
politie, Algemene Inspectiedienst (AID) en openbaar ministerie had hij 27 
kilo aan snoekbaars in bezit. De visser heeft alleen een vergunning om 
paling te vangen. De man had zijn dobbers uitgezet in een deel van het 
meer waar snoekbaarzen paaien. De in beslag genomen vis is op de 
visafslag verkocht voor €6 tot €9 per kilo. 

Verzoening Tjerkgaasters en Sleattemers 
Met een verzoeningsdiner werd zaterdagavond 8 april de vrede tussen 
Tjerkgaast en Sloten gesloten. Daarmee kwam een einde aan de 
bekoelde verstandhouding tussen beide plaatsen, die zijn oorsprong vindt 

Foto’s: archief Henk Brouwer
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in 1588. De Tjerkgaaster Pier Lupckes verstopte toen Spaanse soldaten 
op een schip om hen Sloten binnen te leiden. Hij werd ontmaskerd en 
onthoofd. Volgens de Tjerkgaasters wilde Lupckes de Spaanse toeristen 
alleen maar de weg wijzen. Toen zij vorig jaar de Pier Lupckesloop 
hielden, laaide de 'animositeit' weer op. 
Een artikeltje in dit blad gooide olie op het vuur, waarna de Tjerkgaasters 
op 23 juli vorig jaar een slagboom in hun dorp plaatsten. Slotenaren die 
wilden passeren moesten of tol betalen of 'Sleat is neat' zeggen. Beelden 
van deze ludieke actie werden op die zaterdagavond getoond. Van tol 
betalen is nu geen sprake meer. Slotenaren werden in dorpshuis It 
Spantsje in Tjerkgaast uitgenodigd voor een verzoeningsdiner. Enkele 
tientallen Slotenaren reageerden op de oproep. 

Steunregeling bedreiging molenbehoud 
Onderhoud en restauratie van de Friese molens dreigt in de knel te 
komen door de nieuwe instandhoudingregeling die volgend jaar ingaat. 
De Friese molenbeheerders komen jaarlijks zeker een dikke ton te kort. 
In de nieuwe regeling zou in zes jaar per molen maximaal € 50.000 
vertimmerd mogen worden. Maar dat is dan wel voor onderhoud én 
restauratie. Het rijk betaalt dan 60 procent van de kosten. Molenbeheer-
ders moeten het ontbrekende gedeelte bij provincie, gemeente of 
maatschappelijke instanties zien los te peuteren. 
In de huidige regeling kunnen molenbeheerders maximaal € 6.800 per 
jaar krijgen voor alleen onderhoud. Daarnaast is er subsidie voor 
gedeeltelijke of gehele restauratie. 

Meisjes “De Klinkert” winnen GS schoolvoetbaltoernooi 
Zonder dat ze het zelf in de gaten hadden zijn de meisjes van de Klinkert 
uit Sloten woensdag 5 april jl. kampioen geworden bij de meisjes 
zeventallen. In poule 1 eindigden drie ploegen met 5 punten gelijk 
bovenaan, maar nam de Skeakel de penalty's beter dan Op `e Terp en 
de Bolster 1. In poule 2 was de Bolster 2 de enige ploeg die een 
wedstrijd wist te winnen en daardoor gingen ook de meisjes uit Balk naar 
de finale. Het derde finaleteam werd de Klinkert, dat drie keer won. 
Uitslagen finale: de Skeakel-de Bolster 1-0, de Klinkert-de Skeakel 2-0, 
de Klinkert-de Bolster 0-1. 1. de Klinkert 3 punten +1, 2. de Bolster 3 
punten 0, 3. de Skeakel 3 punten -1. 

Bedrijfsclubs samen in Zuidwesthoek 
De ondernemersverenigingen in de Zuidwesthoek gaan zich verenigen. 
Bij de opgerichte Stichting Ondernemend Zuidwest-Friesland zijn 
vooralsnog de clubs van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Wymbritsera-
diel aangesloten. Het platform, onder leiding van voorzitter Henk 
Koopmans uit Oudemirdum, is nog in gesprek met de clubs uit Nijefurd, 
Wûnseradiel, Skarsterlân en Sneek. 
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Doel van de stichting is om de economie in de Zuidwesthoek naar een 
hoger niveau te tillen. 

Nieuwe wethouder ziet wonen buiten GS niet als probleem 
Wethouder zijn in Gaasterlân-Sleat maar wonen in Sneek, hoeft geen 
probleem te zijn is de mening van de nieuwe wethouder van Gaasterlân-
Sleat, Hans Zoodsma. Hij woont in Sneek en wil daar ook blijven wonen. 
Zoodsma (62) werd onlangs samen met Willem Sprik uit Balk 
geïnstalleerd als wethouder voor de komende vier jaar. Sprik (namens 
het CDA) begint aan zijn tweede termijn. Zoodsma (namens FNP en 
PvdA) is in Gaasterlân-Sleat nieuw en hij zal voor vier jaar blijven. 

Koninklijke onderscheiding Sjoukje Kraak-Haantjes 
Oud-Sleattemer Sjoukje Kraak-Haantjes (57) uit Langweer werd op 
28 april jl. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege de 
(bestuurlijke) activiteiten die zij sinds 1978 heeft ontplooid en nog 
ontplooit op verschillende maatschappelijke terreinen van de samenle-
ving. Zo was ze secretaris van de St. Hof en Hiem (nu is ze er nog lid van 
de Klachtencommissie); was ze negen jaar bestuurslid en leidster van de 
Hervormde Zondagsschool en nu nog actief lid van de Kerkenraad. Als 
buitengewoon-ambtenaar van de burgerlijke stand vond onlangs haar 
500e huwelijksvoltrekking plaats. Daarnaast begeleidt ze op verzoek op 
een bijzondere manier afscheidsdiensten, begrafenissen en crematies. 

MANTELZORGCAFÉ in de gemeente Gaasterlân-Sleat 
Op 29 april jl. is te Balk de Stichting Mantelzorg Gaasterlân-Sleat 
opgericht. Haar doelstelling is naast het organiseren van de jaarlijkse 
Dag van de Mantelzorg het organiseren van een MANTELZORGCAFÉ voor 
JONGE MANTELZORGERS in de gemeente Gaasterlân-Sleat. 
Ongeveer 10% van de bevolking is mantelzorger. Zij verlenen, samen 
met vrijwilligers, 80% van de totale zorg die in Nederland aan ouderen, 
gehandicapten en chronisch zieken wordt gegeven.
Een ontmoetingsmogelijkheid VOOR EN DOOR MANTELZORGERS 
georganiseerd, die los staat van de thuissituatie en van formele 
zorginstellingen. Een rustpunt waar ruimte is voor uitwisseling en 
contact. Dit stelt hen mede in staat de mogelijkheden te benutten die het 
hen gemakkelijker maken blijvend zorg te geven. Het MANTELZORGCAFÉ 
is bedoeld voor de JONGERE CATEGORIE MANTELZORGERS (vanaf 
ongeveer 25 jaar) uit de gemeente Gaasterlân-Sleat.
Voor meer informatie en contact: mevr. A. de Groot, voorzitter,
Tel.: 0514-604218 en mevr. D. Gassen, secretaris, tel.: 0514-605552. 

Gaasterlân-Sleat wil toezicht op kinderopvang 
De gemeente Gaasterlân-Sleat gaat het toezicht op de kwaliteit van de 
kinderopvang verscherpen. Het college heeft de gemeenteraad kenbaar 
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gemaakt dat het bij kinderopvang om jonge kinderen gaat en dat ouders 
de zorg voor hen met een gerust hart over moeten kunnen laten. 

Informatiecentrum voor welzijn, wonen en zorg Delphion 
Veel mensen vinden de wereld van welzijn wonen en zorg ingewikkeld. 
Dit komt onder andere door complexe wet- en regelgeving en de grote 
hoeveelheid aan diensten en voorzieningen die organisaties aanbieden. 
Informatiecentrum Delphion (met locaties in Sneek, Lemmer Joure en 
Balk) bundelt deze informatie zodat men op één adres terecht kan met 
alle vragen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. 
In deze rubriek voorbeelden van vragen die binnenkomen bij Delphion. 
Het zijn niet alleen volwassenen maar ook jongeren die te maken krijgen 
met allerlei vragen en problemen. Vaak los je het zelf op. Maar er met 
een ander over praten helpt. Zoals met de ouders, een goede vriend of 
vriendin, of iemand op school. Soms kun je vragen en problemen 
gemakkelijker bespreken met iemand die minder dicht bij je staat. 
Delphion Balk zit dicht bij je in de buurt. Heb je een vraag over school, 
over werk, over je relatie, of zit je met een probleem? Wij bieden een 
luisterend oor en verwijzen naar de juiste instanties zoals Jongerenwerk, 
Maatschappelijk werk, MEE Friesland of de kindertelefoon etc. 
Loop gerust even binnen bij het informatiecentrum Delphion, gevestigd in 
het gemeentehuis aan de Dubbelstraat 1 te Balk. 
Informatiecentrum Delphion Balk is iedere werkdag geopend op: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op 
woensdag van 9.00 tot 16.00 uur. 

Gedeputeerde bezocht peuters in Sloten 
Gedeputeerde Bertus Mulder heeft in mei een werkbezoek gebracht aan 
de tweetalige peuterspeelplaats It Kidelstientsje in Sloten. 
Dit gebeurde omdat de peuterspeelplaats het certificaat "tweetalige 
peuterspeelplaats" heeft behaald. Om hiervoor in aanmerking te komen 
moeten de peuterspeelplaatsen komen met een duidelijk taalbeleid dat 
gericht is op de tweetalige ontwikkeling van de kinderen. Ze moeten ook 
voldoen aan een aantal criteria. Om het zo ver te brengen worden de 
plaatsen begeleid vanuit het “Sintrum Frysktalige Berne-opfang”. 

It Kidelstientsje is een modelplaats, waar op een inspirerende wijze wordt 
omgegaan met taal. Op de plaats werken drie bekwame leidsters, 
waarvan twee consequent het Fries en één consequent het Nederlands 
aanbiedt. De groepen worden gedeeld door twee leidsters. Zo komen de 
kinderen op gestructureerde wijze in aanraking met beide talen, die een 
goede basis oplevert voor de tweetalige ontwikkeling van Friestalige en 
Nederlandstalige kinderen. Mulder maakte mee hoe de leidsters aan de 
hand van een kringgesprek, versjes, werkjes en voorlezen de kinderen 
allerhande nieuwe woorden leerden om het thema “verkeer” heen. Zo 
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gaat de taalontwikkeling gelijk op met het beleven van het onderwerp. 
En met het leren van een aantal verkeersregels! 
Er zijn 42 peuterspeelplaatsen en kinderdagverblijven die werken met 
een Friestalig of tweetalig beleid. It Kidelstientsje is de 7e plaats die het 
certificeringtraject tot een goed einde heeft gebracht.

Miljoen aan overschrijding begroting 
De gemeente Gaasterlân-Sleat heeft over het jaar 2005 op een aantal 
posten bijna een miljoen euro meer uitgegeven dan was begroot. 
Overschrijdingen deden zich op verschillende programmaonderdelen 
voor. De raad kan deze onrechtmatigheid overigens alsnog legaliseren 
door deze ter goedkeuring vast te stellen. De overschrijdingen betekenen 
echter niet dat de gemeente over 2005 in de rode cijfers terecht kwam. 

Oldtimers opnieuw actief 
Zaterdag 27 mei vond de 21ste oldtimerrally langs de Friese elfsteden 
plaats. Met start en finish in Sloten toerden de deelnemers bij verrassend 
goede weersomstandigheden langs de Friese steden. Aan de tocht namen 
ruim 500 antieke auto's en motoren, allemaal van voor 1950, deel. De 
tocht, ruim 210 kilometer lang, nam voor de meeste deelnemers de hele 
dag in beslag. Zaterdagavond werden de deelnemers voor hun laatste 
stempel binnen gehaald in Sloten, de plaats waar ze die ochtend ook van 
start waren gegaan.

Sleat blijft in vijfde klasse 
Het eerste elftal van voetbalvereniging Sleat beleefde andermaal een 
matig seizoen in de vijfde klas van de KNVB.  Een beslissingswedstrijd in 
Tjalleberd was er voor nodig om deze klas ook voor het volgende seizoen 
veilig te stellen. Sleat wist Foarút met 4-3 te verslaan. 
Eerder werd een beslissingswedstrijd tegen Wardy verloren (thuis met   
3-1 gewonnen en uit met maar liefst 6-1 verloren). Daarom was de 
wedstrijd tegen Foarút de laatste strohalm. Die wist de ploeg van trainer 
Klaas Wittermans dan ook te pakken. 
Scoreverloop Sleat-Foarút 4-3 (2-1): 10. 0-1 Wieger de Haas; 25. 1-1 
Johan Deinum; 45. 2-1. Deinum; 65. 3-1 Bernard Schotanus;  70. 3-2 
Simon Visser; 89. 4-2 Deinum; 90. 4-3 Wiebren Dijkstra. 

Hamburger pakt twee Nederlandse titels 
De uit Oldeberkoop afkomstige Sjoerd Hamburger pakte begin juni op de 
Bosbaan bij Amsterdam zoals verwacht zijn Nederlandse roeititel in de 
skiff terug van Dirk Lippits. De 23-jarige roeier van Orca Utrecht bleef 
zijn rivaal met gemak een halve bootlengte voor. 
Bij zijn debuut in de dubbelvier werd hij ook zonder veel tegenstand 
kampioen in de Orca Combinatie (met Olivier Siegelaar, Jacques Huppes 
en Robin van Keeken). Een dubbelslag dus voor de zoon van oud-

" De Stadsomroeper" Sloten, juni 2006 19



Slotenaar Eduard Hamburger. 

Slotenaren net buiten de prijzen op NK midgetgolf Ridderkerk 
In het weekend van 6 en 7 mei jl. werd het NK 3- en 6-tallen gespeeld 
op de "betonbaan" van midgetgolfclub "De Hole Ridders" te Ridderkerk. 
Midgetgolfclub Leeuwarden speelde dit kampioenschap mee met een 3-
tal (dames) en een 6-tal (heren). Het herenteam bestond uit 7 spelers 
waar onder de Sleattemers Zeno, Sven, Aernout en Lolke Folkertsma 
(Sloten).
De verwachtingen waren niet zo hoog gespannen en het Leeuwarder 
team zou het dan ook op voorhand niet kunnen bolwerken tegen het 
geweld van Geldrop en Zoetermeer. 
Geldrop werd Nederlands Kampioen, terwijl Zoetermeer tweede werd. 
Leeuwarden kon onverwacht toch nog lang meestrijden voor de 3e plaats 
met Bilthoven, maar ook zij moest uiteindelijk het onderspit delven. Ook 
hier een miniem verschil van maar 9 slagen (1934 om 1943). 
Gelegenheidscoach bij het Leeuwarder team was Marjan Folkertsma.

Eerste wedstrijd NK Highland Games voor Hans Lolkema 
In het kader van Koninginnedag werden in Tilburg Schotse festiviteiten 
gehouden. Een belangrijk onderdeel van het "Scotfest" was de Highland 
Games. Twaalf Nederlanders en een zeer sterke Belg openden daar het 
Nederlandse Highland Games seizoen, dat niet minder dan tien 
wedstrijden kent. Ruim 10.000 bezoekers kwamen op deze Schotse 
activiteiten af.
Een grote concurrent van Hans Lolkema zal dit seizoen Sierk Kooistra uit 
Drogeham worden. De Sleattemer bleef zijn tegenstander voor maar zal 
aan zijn techniek moeten blijven werken om zijn favorietenrol in de 
volgende 9 wedstrijden, waaronder de open Belgische 
kampioensschappen, waar te maken. 
Ook zal Hans Lolkema dit jaar aan het NK "Sterkste Man van Nederland" 
meedoen.

Protestantse Kerken in Sloten één 
Op zondag 14 mei jl. werd in de Grutte Tsjerke in Sloten een feestelijke 
kerkdienst gehouden. Dit vanwege het feit dat op 22 maart 2006 de 
notariële acte tot Vereniging van de Hervormde Gemeente en de 
Gereformeerde Kerk van Sloten in Amsterdam passeerde.  
Een heuglijk feit, na een lange voorbereidingstijd.  
Een lange geschiedenis van beide kerken is aan deze vereniging 
voorafgegaan. Niet altijd werd aan de roep van Jezus Christus gehoor 
gegeven om als zijn volgelingen één te zijn in geloof en gemeenschap. 
Het is daarom verheugend om te constateren dat, nadat een ieder zijn 
eigen weg ging, nu de liefdevolle eenheid zichtbaar is geworden. 
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De dienst werd geleid door ds. Kl. Van Marrum, terwijl scriba Henk 
Brouwer de geschiedenis van beide kerken de revue liet passeren. 
Ook de oud-predikanten ds. M.J. Pool en C. Wesdorp woonden de dienst 
bij.

Plaatselijk Belang Sloten biedt toekomstvisie aan 
Op maandag 15 mei presenteerde voorzitter René Kuijl de toekomstvisie 
van Plaatselijk Belang Sloten en reikte het eerste exemplaar symbolisch 
uit aan burgemeester De Roos. In die visie zijn de resultaten van een 
enquête, die eind 2004 onder de inwoners van Sloten is gehouden, 
verwerkt. Op de verstrekte enquêteformulieren kwam een respons van 
ca. 65% en daar was Plaatselijk Belang content mee. Ook werden er keu-
kentafelgesprekken gevoerd met de inwoners, was er contact met politie 
en gemeente en werd een student van het Van Hall Instituut betrokken 
bij het opstellen van de visie. Ook werd Doarp en Bedriuw Fryslân bij de 
toekomstvisie betrokken. Voorzitter René Kuijl is zich bewust dat alles 
niet binnen de kortste keren te realiseren valt, mede gezien de financiële 
consequenties maar weet nu wel wat er aan wensen naar voren gebracht 
kan worden. 

Zo kunnen de toeristen, die Sloten aandoen, binnen niet al te lange tijd 
een enquêteformulier verwachten, waarin ze hun wensen aangaande de 
toeristische voorzieningen in het stadje kunnen uitspreken. Uit de 
toekomstvisie van Plaatselijk Belang blijkt namelijk dat de toeristen 
tijdens hun bezoeken maar kort in Sloten verblijven. Om daar 
verandering in te brengen wil Plaatselijk Belang via de enquête te weten 
komen hoe hun verblijf in het stedeke verlengd kan worden. 

Ook de woningbouw is een niet onbelangrijk onderwerp in de 
toekomstvisie. De inwoners van Sloten kiezen duidelijk voor bebouwing 
bij de jachthaven en langs de Arjen Rypkemawei. Vooral voor jongeren 
en ouderen zijn er op dit moment geen mogelijkheden om in Sloten te 
blijven wonen. Voorzitter René Kuijl is er zich van bewust dat het niet 
gemakkelijk is om in Sloten een geschikte plaats voor woningbouw te 
vinden. Plaatselijk Belang steekt niet onder stoelen of banken dat de 
plaats waar nu de fabriek is gevestigd ook een interessante plek voor 
woningbouw is, maar dan alleen als de fabriek op zoek gaat naar een 
andere locatie. 

Volgens de toekomstvisie ziet Sloten beslist kansen bij het samenwerken 
van toeristische bedrijven. Ook de vaarroute naar Tacozijl, het feit dat 
Sloten één van de elf Friese steden is en de actiepunten ‘Sloten, ideale 
stad' worden als items aangemerkt waar voor Sloten mogelijkheden in 
zitten. Als ongunstig voor Sloten worden genoemd: het korte toeristische 
seizoen, woningbouw die het zicht op de historische stad doen ver-

" De Stadsomroeper" Sloten, juni 2006 21



dwijnen en de financiële situatie van de gemeente.

Jubileum Tippelaarsconcert Sloten 
Traditiegetrouw organiseerde De Elfsteden Wandeltocht Vereniging 
samen met de Streekharmonie Concordia uit Balk het "Tippelaarsconcert" 
op dinsdag 23 mei in de Grutte Tsjerke in Sloten. 
Dit jaar werd de 60ste Wandel Elfstedentocht gehouden. De eerste dag 
voerde de wandelaars van Leeuwarden naar Sloten. Daar wachtte weer 
een hartelijke ontvangst. Na een inspannende dag kon er 's avonds 
ontspannen worden genoten van muziek. De Streekharmonie Concordia 
uit Balk biedt dit de wandelaars al sinds 1972 aan, dus werd het het "35e 
Tippelaarsconcert".

Stichting Vrienden van Sloten ontevreden en content 
Stichting Vrienden van Sloten zegt in haar jaarverslag dat de matige 
financiële positie van de gemeente tot gevolg heeft dat de regiegroep 
"Sloten de Ideale Stad" dit jaar werd opgeschort, wat de Vrienden zeer 
betreuren.
Wel zijn de Vrienden blij met het aanbrengen binnen de stadskern van de 
nieuwe bolvormige huisnummering. I.v.m. diverse landelijke 
voorschriften moet iedere woning van een huisnummer zijn voorzien. Er 
ontbraken een 65-tal. De Stichting Vrienden van Sloten heeft de bordjes 
voor haar rekening genomen, terwijl de gemeente de plaatsing heeft 
verzorgd.
Door de Stichting is advies verstrekt m.b.t. de eventuele uitbreiding van 
de "fabriek" De beperkte mogelijkheden zoals omschreven in het 
bestemmingsplan is en blijft het uitgangspunt.

Sinds enkele jaren wordt de gemeenteloods aan de Kattesteeg / 
Slotmakersteeg niet meer gebruikt. Samen met de omwonenden is er 
een plan gemaakt om na afbraak, vier nieuwe in het stadsbeeld passende 
garages te bouwen. Ook de omgeving zoals erfafscheidingen / 
schuttingen komen daarbij in beeld.

De Sleattemer Vrienden zijn blij dat het welstandsbeleid voor resultaten 
heeft gezorgd. N.a.v. een zestal aanvragen voor een stimuleringssubsidie 
zijn normpercentages vastgesteld waarop de bijdragen worden 
gebaseerd. Voor de Stichting geldt als uitgangspunt de meerkosten die 
gemoeid zijn met het renoveren in de "oude" originele stijl. 
De variatie was groot. Van regenafvoerpijpen tot ingrijpende renovaties. 
Het betrof de panden van: fam. Bergsma, Dubbelstraat 190; fam. Visser- 
Pierik, Dubbelstraat 124; mevr. Hurkmans, Lindengracht 13; fam. 
Laanstra, Dubbelstraat / Kapelstreek; fam. Van Dijk, Kapelstreek 217 en 
“De Zevenwouden", Dubbelstraat / Voorstreek. 
Alle renovaties zijn nog niet volledig afgerond maar de Vrienden zijn trots 
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dat er particulieren in Sloten zijn die initiatieven nemen om hun panden 
te restaureren. 
Door het aantrekken van architect Fred Haarsma denkt het bestuur 
specifieke deskundigheid in huis gehaald te hebben om te kunnen 
bepalen hoe de meerkosten bij restauraties bepaald moeten worden, aan 
de hand waarvan vervolgens subsidie dient te worden verstrekt. 

Op step, fiets, motor of Solex langs de elf steden 
In alle vroegte werd Pinkstermaandag in Bolsward het startschot voor de 
traditionele Elfstedentocht gegeven. 
De eerste Elfstedentocht in dat weekend werd echter afgelegd door een 
kleine honderd steppers. Zaterdagavond om twaalf uur vertrokken zij 
voor de 230 km. Op Pinkstermaandag vertrokken ruim 12.618 fietsers 
van wie er 12.110 de finish haalden. Zo´n 2.500 fietsers besloten niet te 
starten. Dit waarschijnlijk vanwege de stevige wind die er die dag zou 
waaien. Verder waren er ook voor motoren en Solexen Elfstedentochten 
uitgezet.

Stichting zwem-/surfgelegenheid “Lytse Jerden” 
In het jaarverslag meldt het bestuur van Stichting zwem-
/surfgelegenheid “Lytse Jerden” dat er een aantal zaken zijn voorgevallen 
die voor onnodige kosten en irritatie bij het bestuur en vrijwilligers heeft 
gezorgd. Als voorbeelden worden genoemd 

De splinternieuwe Friese vlag die binnen de kortste keren was 
verdwenen.
De klok, die in het toiletgebouw hing is verdwenen. 
De deuren van het toiletgebouw bekrast met schuttingtaal. 

Het bestuur vindt het triest dat ook bij dit soort voorzieningen van 
maatschappelijk belang geen respect wordt getoond voor andermans 
eigendommen maar zegt er verder weinig aan te kunnen doen. Wel 
wordt getracht zoveel mogelijk toezicht te houden. 
Het bestuur hoopt dat een ieder zijn verantwoordelijkheid in deze gaat 
nemen, door in voorkomende gevallen anderen op hun gedrag aan te 
spreken en van misstanden melding te maken bij een van de leden van 
het bestuur. 
Extra geld werd uitgeven voor de aanschaf van nieuwe afvalbakken 
omdat de oude bakken kapot en of te klein waren. 
De nieuwe afvalbakken bevallen erg goed en konden worden aangeschaft 
dankzij subsidies en donaties. 
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KAPVERGUNNINGEN  NIET  AFGESCHAFT

De afgelopen maanden is het wel of niet afschaffen van de 
kapvergunningen in de Gemeente Gaasterlân-Sleat regelmatig in de 
publiciteit geweest. Hierdoor is er bij de inwoners van de gemeente veel 
onduidelijkheid ontstaan. Door middel van dit schrijven willen wij de 
inwoners van de gemeente een stukje voorlichting geven en informeren 
over de kapvergunning. 

De Gemeente Gaasterlân-Sleat is een bosrijke gemeente en het is van 
belang dit landschap in deze ***** gemeente in stand te houden of zelfs 
te versterken. Bomen zijn door hun omvang, levensduur en ecologie van 
essentieel belang en geven de gemeente haar groene kwaliteit en 
daardoor ook haar aantrekkingskracht en imago. Bomen vervullen een 
belangrijke functie en geven kwaliteit aan onze leefomgeving.

In de afgelopen Raadsvergaderingen van de gemeente Gaasterlân-Sleat 
is het onderwerp kapvergunningen regelmatig besproken. In het kader 
van deregulering (vermindering van regels) was de gemeenteraad in 
eerste instantie van mening dat kapvergunningen voor bomen binnen de 
bebouwde kom, van de stad en dorpen in onze gemeente, afgeschaft 
zouden kunnen worden. Inwoners van Gaasterlân-Sleat zouden echter 
dan ook monumentale en beeldbepalende bomen, toekomstige 
monumentale en beeldbepalende bomen, en bijzonder soorten bomen 
binnen de bebouwde kom zonder kapvergunning mogen kappen.

Bij nader inzien ging dit de gemeenteraad te ver. De gemeenteraad was 
van mening dat hierdoor de kans bestond dat monumentale en 
beeldbepalende bomen op termijn zouden verdwijnen. Bij afschaffen van 
de kapvergunning was er ook niet meer de mogelijkheid de gekapte 
bomen te compenseren door middel van een herplantplicht. De kans was 
aanwezig dat er in de toekomst helemaal geen grote (monumentale en 
beeldbepalende) bomen meer zouden staan binnen de bebouwde kom 
van onze gemeente. De gemeenteraad was verder van mening dat zij 
geen onderscheid zouden mogen maken tussen de aanvraag van een 
kapvergunning van een inwoner van buiten de bebouwde kom en van 
een inwoner van binnen de bebouwde kom. Ook is er veel onduidelijkheid 
over de komgrenzen, wat is binnen en wat buiten de bebouwde kom. Dit 
zou verwarring geven bij de burgers maar ook bij de handhavers. 

Om met betrekking tot de kapvergunningen het aantal regels te 
verminderen en het voor de burgers toch te vereenvoudigen heeft de 
gemeenteraad in de vergadering van 14 februari 2006 het volgende 
besloten.
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Voor het gehele grondgebied van de gemeente Gaasterlân-Sleat 
geldt dat er geen kapvergunning meer nodig is voor: 

coniferen 
en bomen die op 1 meter boven het maaiveld een 
stamomtrek hebben van minder dan 35cm. 

De gemeenteraad was verder van mening dat er meer voorlichting 
gegeven zou moeten worden aan de inwoners van de gemeente over het 
onderhoud van bomen. Hierbij kan gedacht worden aan snoeien, 
verplanten of vervangen van bomen. Welke bomen eventueel gekapt 
zouden kunnen worden, advies over onderhoud aan hout- en bossingels 
etc.
Vaak kunnen bomen, die overlast veroorzaken, door simpele ingrepen, 
blijven staan waardoor het aanzien van het landschap of het straatbeeld 
behouden kan blijven. Hierdoor kunnen mooie bomen blijven staan en 
uitgroeien tot beeldbepalende en eventuele monumentale bomen. 
Bij een kapaanvraag krijgt de aanvrager eventueel ook advies over de 
snoei- en kapwerkzaamheden en de eventuele herplant. Tevens wordt de 
aanvrager gewezen op het hoe en wanneer het beste de 
snoeiwerkzaamheden uitgevoerd zouden kunnen worden. Verder wordt 
de aanvrager gewezen op de Flora- en Faunawet, en de overige 
wettelijke eisen van plantafstand tot de erfafscheiding, overhangende 
takken, doorgroeien van wortels etc. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de afdeling: Het 
bewaren van houtopstanden opgenomen. Met deze verordening wil de 
gemeente bomen en houtopstanden beschermen. Een boom (bomen) of 
houtopstand(en) is een overblijvend gewas met een stamomtrek van 
minimaal 35cm op 1 meter hoogte boven het maaiveld. Bij 
houtopstanden kunnen we denken aan bomen, houtwal, hout- en 
bossingels, meerstammige boom of forse struik. In geval van 
meerstammigheid geldt de stamomtrek van minimaal 35cm gemeten op 
1 m boven het maaiveld van de dikste stam. Voor het kappen van bomen 
is in de meeste gevallen een kapvergunning noodzakelijk. Alleen de 
eigenaar van de grond kan een kapvergunning aanvragen. Woont u in 
een huurhuis, dan kunt u wel een kapvergunning aanvragen maar moet 
u wel een handtekening / toestemming van de verhuurder hebben. 
Indien de gemeente constateert dat een burger zonder kapvergunning 
een boom of bomen heeft gekapt dan heeft de gemeente de mogelijkheid 
procesverbaal te laten opmaken en een zware herplantplicht op te 
leggen. Het halveren, knotten, kadalaberen of verplanten van bomen is 
geen onderhoud maar is een vorm van kappen ook hiervoor is een 
kapvergunning nodig. Ook het (fors) opsnoeien van bomen, bijna alle 
takken van de stam verwijderen (opscheren), wordt beschouwd als 
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(illegaal)kappen. Voor het kappen van dode bomen moet ook een 
kapvergunning worden aangevraagd. 
Het is daarom raadzaam voordat er gekapt gaat worden eerst informatie 
in te winnen of er ook een kapvergunning nodig is. Een kapvergunning 
kan aangevraagd worden bij K. Knobbe, medewerker beheer tel. 0514-
608162 of per e-mail k.knobbe@gaasterlan-sleat.nl.  Het is van belang 
de aanvraag te motiveren. In sommige gevallen kan er als compensatie 
voor de gekapte bomen (boom) ook een herplantplicht worden opgelegd. 
Voor kapvergunning die is verleend worden leges (15 euro per 
aanvraag/vergunning) in rekening gebracht. Verder wordt de vergunning 
gepubliceerd in de Balkster Courant. Zijn er geen bezwaren ingebracht 
dan kunt u 6 weken na publicatie kappen. 
Indien gemeentelijke bomen zonder toestemming worden gesnoeid of 
beschadigd dan wordt er procesverbaal opgemaakt en de schade op de 
veroorzaker verhaald.  

K. Knobbe,
Gebiedscoördinator 
Gemeente Gaasterlân-Sleat 

BESCHADIGDE  HUISNUMMERBORDJES

Enige tijd geleden zijn de huisnummers in onze stad vervangen door een 
standaard geëmailleerd metalen bordje. Enkele van deze bordjes zijn 
voor of tijdens de montage helaas beschadigd geraakt. Doordat de 
emaillelaag is “gebroken” zal zeer snel roestvorming optreden. Er bestaat 
een mogelijkheid voor de desbetreffende mensen om het beschadigde 
bordje te laten vervangen door een nieuw exemplaar. Indien u een 
beschadigd nummerbordje heeft kunt u zich wenden tot de gemeente. 
Dit kunt u doen door op straat de mensen van de gemeentelijke 
buitendienst aan te spreken maar u kunt ook contact zoeken met 
onderstaand adres (bij voorkeur per e-mail): 

Gemeente Gaasterlân-Sleat 
Dubbelstraat 1 
8561 BC  Balk. 
0514-608111
Contactpersoon Hr. K. Knobbe 
k.knobbe@gaasterlan-sleat.nl

De aanmeldingen worden zoveel mogelijk verzameld en in een keer 
besteld bij de fabrikant. 
De bordjes zijn dus niet op voorraad.
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Nieuwe nummerbordjes worden door de mensen van de buitendienst 
vervangen en het beschadigde bordje zal worden ingenomen. 
U kunt uw melding doorgeven uiterlijk tot 2 weken na het verschijnen 
van deze Stadsomroeper. 

P.A.

SKÛTSJESILEN  2006

In de week van  12 t/m 19 augustus 2006 wordt weer het IFKS-skûtsjesilen 
gehouden. Het schema ziet er als volgt uit: 

zaterdag  12 augustus :  Hindeloopen 
maandag   14 augustus :  Stavoren 
dinsdag       15 augustus :  Heeg 
woensdag       16 augustus  :  SLOTEN 
donderdag      17 augustus :  Echtenerbrug 
vrijdag     18 augustus :  Lemmer 
zaterdag    19 augustus :  Lemmer 

Zoals u ziet is Sloten dus de 16e augustus aan de beurt en dat wordt dit jaar 
voor de 24e maal door onze commissie georganiseerd. Voor diegenen die 
minder bekend zijn met het skûtsjesilen willen we graag nog even uitleg 
geven over "het hoe en wat". 
Zomers worden er 3 weken lang skûtsjesylwedstrijden georganiseerd door 
de SINTRALE KOMMISJE SKUTSJESILEN (SKS) en haar zustervereniging de 
IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN (IFKS). 
Alle dorpen en steden waar gezeild wordt hebben een eigen plaatselijke 
commissie die de wedstrijden organiseert en voor de dagprijzen zorgt. 
Aan het eind van de betreffende wedstrijdweek/weken worden dan de 
algehele kampioenen bekend gemaakt.  

De skûtsjesylkommisje "SLEAT" zorgt in Sloten op het Slotermeer voor het 
wedstrijdgebeuren en is een onderdeel van de IFKS. 
Aan deze wedstrijden doen plm. 60 skûtsjes mee. 's Morgens zeilen de 
klassen B- en C-klasse en ’s middags  a-klein en de A-klasse. 
Onze commissie is al weer druk bezig met de voorbereidingen en het 
programma ziet er als volgt uit: 

*      7.30  uur  : palaver in restaurant "De Mallemok" 
*      9.50  uur  : aanvang morgenwedstrijd B-klasse 
       10.00  uur  : aanvang C-klasse 
*     ± 11.30  uur  : einde morgenwedstrijd 
*      12.00  uur  : aanvang middagwedstrijd A-klein 
*     ± 14.00  uur  : einde wedstrijd A-klein 
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*      14.10  uur  : aanvang A-klasse 
*     ± 16.30  uur  : einde wedstrijd A-klasse 
*      19.00  uur  : kanon afschieten op het molenerf door de  
      winnaars van de A, A-klein, B- en C-klasse i.s.m. 
      de  stadsschutterij van Sloten. 
*      20.00  uur  : prijsuitreiking in de feesttent 

Tijdens de wedstrijden bent u als publiek natuurlijk van harte welkom. 
Vanaf zwem- en surfgelegenheid “de Baaier” is het wedstrijdveld prachtig 
te overzien en getracht zal worden het publiek tijdens het zeilen van 
deskundig commentaar te voorzien, dat verzorgd wordt door de heer Jan 
Andrea uit Lemmer.

Tevens vaart dit jaar weer de rondvaartboot "M.S. Grouw" naar het 
Slotermeer toe, zodat u optimaal kunt genieten van de wedstrijden. U vaart 
de gehele middag mee om oa. de finish van A-klein en de gehele wedstrijd 
van de A-klasse  te volgen. 

De opstapplaats is    : bij de platte brug aan de Rûnwei;
afvaart rondvaartboot : 's middags: 13.30 uur 
kaartverkoop   : aan boord  

U of jullie kunnen de gehele middag mee om oa. de finish van a-klein en de 
gehele wedstrijd van de A-klasse te volgen. 

Er kunnen ca. 100 passagiers mee aan boord, zowel binnen als buiten op 
het dek kan men genieten van de wedstrijden. De schipper Van der Zweep 
en zijn bemanning zorgen voor een hapje en een drankje aan boord van de 
M.S. Grouw. 

Voor de slecht-ter-been zijnde passagiers en rolstoelgebruikers is een lift 
aanwezig! Voor meer informatie kunt u kijken op www.rondvaartengrou.nl. 

Graag tot ziens bij de wedstrijden!! 

     De skûtsjesylkommisje "SLEAT". 

“SIPELSNEON”   24 juni 2006

Dit jaar wordt “SIPELSNEON” voor de 26e keer georganiseerd en wel op 
24 juni 2006. Ook dit jaar wordt het weer een feestelijke jaarmarkt met 
oa. veel muziek en festiviteiten. 
‘s Morgens om  10.00 uur begint de BRADERIE. Er staan ca. 60 stands 
rondom de gracht van Sloten, waaronder antiek, curiosa, kleding, 
bloemen en vele andere waren. 
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Op het grasveld naast de R.K. Kerk is weer plaats voor de 
KINDERVRIJMARKT en er zijn  natuurlijk een aantal kinderattracties, 
oa. spelletjes, draaimolen en schminken. 
Daarnaast draait de KORENMOLEN op volle toeren. De molen kan 
vanzelfsprekend van binnen worden bezichtigd. 
Ook dit jaar weer de ROMMELMARKT georganiseerd door VV Sloten, 
vanaf 13.00 uur bij de veevoederfabriek.  

Die dag zal de vereniging “de Krukas” ons stadje bezoeken met 150
OUDE TRACTOREN en stationaire motoren, vergezeld door acht 
woonwagens. Deze zijn zij te bezichtigen op het evenementen-terrein.  

De markt zal vanaf 11.00 uur muzikaal worden omlijst door het 
muziekkorps “STED SLEAT”. ’s Middags speelt het dweilorkest “DE
SWALKERS” en vanaf 16.00 uur zingen de “Sleattemer Kaaien”.
’s Avonds kan men zich vanaf 20.30 uur vermaken met live muziek
tijdens het tuinfeest in de weide naast de R.K. kerk 
(slechtweervoorziening aanwezig), eventueel met groot scherm voor EK 
voetbal en ‘s avonds speelt de bekende top 40 band “LEMON”.

Het wordt weer een gezellige dag, mede doordat veel oud-Slotenaren 
i.v.m. de reünie de stad zullen bezoeken 

Komt allen! 
St. Feestcommissie Sloten 

C O L L E C T E S

Van 19 tot en met 25 maart was de landelijke collecteweek voor 
SIMAVI. Wij willen u heel hartelijk danken voor uw inzet als collectant, 
wijkhoofd of coördinator en voor uw gift in de collectebus of op 
gironummer 300100. De totale opbrengst in Sloten was 339 euro.

De collecte voor het Astmafonds heeft 261,34 euro opgebracht. 

Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt. 
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LEMSTERPOORT  TE  SLOTEN
GESCHILDERD  DOOR  FROUKJE  WARTENA.

Uit de inboedel van mijn 
op 95 jarige leeftijd 
overleden moeder erfde 
ik het hier afgebeelde 
schilderij van de Lem-
sterpoort te Sloten 
geschilderd door Frouk-
je Wartena. 

Froukje Wartena, werd 
op 28 juli 1855 geboren 
te Akkrum en overleed 
te Laren op 14 april 
1933. Zij kreeg haar 
eerste lessen van J.H. 
Egenberger, daarna aan 
de Rijksnormaalschool 
1883-1890 o.l.v. J.R. de 

Kruijff en G. Sturm. verder aan de Rijksacademie 188-1889 o.l.v. F.G.W. 
Oldewelt, Zij schilderde, tekende en etste landschappen, stad- en 
dorpsgezichten, buitenwijken aan rivieren, huizen weiden, duin- en 
sneeuwgezichten. Zij woonde en werkte te Amsterdam, Blaricum tot 
1894, Rolde, Den Haag tot 1900, Utrecht 1901, Den Haag 1902, Laren 
tussen 1902 en 1916, Bergen tot 1920, Den Haag tot 1925, Harderwijk 
tot 1927 en daarna in Laren. Werkte ook in het buitenland, o.m. in 
Brugge en Frankrijk (Bretagne en Normandië). Tentoonstellingen: 
Rotterdam 1894, Arnhem 1901, Amsterdam en Leeuwarden 1903. (Heeft 
vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950), Luns, Plasschaert, Van 
Hall I, Waller. 
Bron: http://www.devalk.com/kunstenaars/diverse/tz.html

Op het schilderij staat links van de poort een soort Tol- of Havenmeester 
huisje dat ik op de foto’s van de Lemsterpoort  (van voor en na 1907) op 
het Fries Foto archief niet aantref. 

Vandaar dat ik mij afvraag of het een schilderij van de Lemsterpoort 
betreft uit de periode 1883-1890, voordat zij Friesland verliet en zij naar 
Amsterdam en Het Gooi vertrok. Wellicht dat u als lezer hierbij uitkomst 
kunt bieden, en wellicht zijn er geïnteresseerden in het schilderij. 
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Marije met haar hond Myra 

Het schilderij is door mijn ouders waarschijnlijk aangekocht op een 
veiling in Hilversum rond 1936. 

Paul J.A. Brouwer

Reacties zijn van harte welkom bij: Paul J.A. Brouwer, Javalaan 14,  
1217 HE, Hilversum (telefoon 035 - 62 34 813). 
E-mailadres: pbrouwer@xs4all.nl

SLEATTEMERS  IN  HET  FEC

Traditiegetrouw ging ik op Paasmaandag, 17 april jl., met één van mijn 
Schipperkes naar de internationale hondententoonstelling in het FEC te 
Leeuwarden. Ook Henny van Dijk was met me meegegaan. Bijna bij de 
hal aangekomen zagen we Marije Visser staan met haar jonge Berner 
Sennenhond; zij was haar moeder en zuster kwijtgeraakt, dat begon dus 
al goed. Mijn Schipperke Bauke was meteen aan de beurt; hij werd 
gekeurd door een Zwitserse rasspecialiste. Wat was ik trots op mijn 
kleine herdershond: hij behaalde 1e uitmuntend, beste van het ras, kreeg 
het nationaal kampioenschap (zijn 2e) en het internationaal 
kampioenschap. Je krijgt op slag een “Lourdesgevoel” over je met als 
gevolg dat we ons hok niet meer konden vinden en het verschil niet meer 

wisten tussen de Friezen-, Franken- of 
de Saksenhal. In de “wandelgangen” 
kwamen we een trouwe bezoekster 
tegen, nl. Rudie met dochter Geeske. 
Uiteindelijk gingen we naar de ring 
van de Berner Sennenhonden om 
Marije met haar hond Myra te zien. De 
zenuwen gierden door haar lijf maar 
ze liet niets merken. Myra, slechts 8 
maanden oud, was ingeschreven in de 
puppyklas. Myra werd volgestopt met 
brokjes en ze deden het goed;   Myra    
Kreeg de kwalificatie “Veelbelovend” 
en dat houdt in dat ze een belofte 

voor de toekomst is! Als ik het goed heb ingeschat zal Marije in de 
toekomst nog wel eens een gokje gaan wagen. Later in de erering kwam 
mijn Bauke tussen al die grote herdershonden er niet meer aan te pas. 
We hebben  vele mensen gesproken, kennissen en vrienden weer 
ontmoet, inkopen gedaan op hondengebied. En daar was mijn Duitse 
“vriend” met z’n stand met oa. gedroogde staven struisvogelvlees waar 
mijn honden helemaal van uit hun dak gaan: dit artikel is nergens in 
Nederland te koop. Om aan een hondenshow deel te kunnen nemen 
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"Fitfull's Baron Bauke", 
eigenaar Wil Tijsma 

moet je hond wel in het bezit zijn van een officiële stamboom en het 
gedrag moet goed zijn want als hij uitvalt naar de keurmeester wordt hij 

direct gediskwalificeerd en kun je 
vertrekken. Je moet je hond ook 
trainen voor een show en hij moet 
er pico-bello uitzien; bv. de 
nagels moeten kort zijn en de 
hond moet schoon zijn en gekamd 
en hij mag uiteraard geen vlooien 
hebben. Je brengt je hond ook 
niet uit aan een halsband en riem 
maar aan een speciaal dun 
showlijntje. Thuisgekomen (veel 
te laat) wachtte mij nog een 
vervelende verrassing. Een kennis 
van me was om 2 uur ’s middags 
even bij mijn honden geweest en 
had per ongeluk mijn Rexkat in de 
schuur opgesloten. Toen ik 

uitstapte hoorde ik hem buiten al jammeren. De honden, en vooral mijn 
Shelties, vonden dit vreselijk en hadden van 2.30 tot 7 u. volop alarm 
geslagen. Het bleek, dat ze bijna de hele middag hebben staan blaffen 
maar geen mens die het begreep. Sorry buren voor de overlast, 
beschouw het maar als overmacht.    

DE  SLEATTEMER  PADEN  FAN  IT  FERLINE  (13)

Nu lopen we vanaf Zuiderhof terug, richting Breedstraat. Eerst had je daar 
een dubbele woning. In één daarvan woonde Tjeerd de Jong; in de ander 
Wiarda. Op het hoekje tante Margje de Jong, die daar ook nog een 
kruidenierswinkeltje had. De Breedstraat in links oude Nijholt met zijn 
dochter Teatske. Achter dat huis de werkplaats van kopersmid Reekers. Dan 
kreeg je Berend Tijsseling en daar tegenover Itte van der Werf. 
Verder de Breedstraat in links de garage van Pieter Spoelstra. Dan Gerrit 
Haringsma en op de hoek van de steeg Jacob van Dijk. 
Op de andere hoek van die steeg Evert Gijsen. Tegenover deze twee 
woningen een oud wit huis waar een groentewinkel in zat. De naam van de 
bewoners daarvan weet ik niet meer. Wel dat Jan en Hieke Poepjes daar later 
hebben gewoond. Daar linksaf. Rechts Eelke Dijkstra, waar ook Pieter 
Dijkstra inwoonde, die maar liefst 60 jaar organist van de Hervormde Kerk is 
geweest. Het huis wat dan volgde; daar ken ik de bewoners niet meer van, al 
meen ik dat daar ooit oude Roodhof ook nog heeft gewoond. 

Foto’s en tekst: Wil Tijsma
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Aan de linkerkant had je de families De Lange, Duije de Boer en Hendrik 
Leentjes. Achter Leentjes nog een huis, bewoond door de familie Bosman. 
Naast Leentjes, wed. Hofman met kostgangster juffrouw Tooren. Dan 
onbekend en tenslotte Jan Wignand.

Dit was dan zo een herinneringswandeling door Sloten in mijn jongensjaren 
(ruwweg in de periode 1936 tot 1948). Daarmee is niet gezegd dat alles 
precies klopt, zoals ik dat heb geschreven. 
Wel moet nog worden toegevoegd dat het meest gefotografeerde en 
geschilderde huis van Sloten; van de gebroeders Hofman, tegenover de 
boerderij van Venema aan de andere kant van de gracht; bereikbaar was via 
het kippenbruggetje. 

Wanneer je dat verleden de revue laat passeren en je vergelijkt dat met het 
heden; dan ontdek je dat er een gelijksoortige ontwikkeling plaats heeft 
gevonden als door Geert Mak beschreven is in zijn boek “Hoe God verdween 
uit Jorwerd”. Wel is er buiten de wallen nog woningbouw gepleegd, maar 
laten we eens een paar dingen op een rij zetten, zodat u voor uzelf een 
optelsom kunt maken en een conclusie kunt trekken. 
Sloten had een eigen pastoor, een eigen gereformeerde dominee en een 
eigen hervormd predikant. Er waren drie slagers en drie broodbakkers. Twee 
kapperszaken, drie cafés (heel vroeger kon men zelfs op 15 plaatsen drank 
kopen), twee smederijen, twee rijwielzaken, twee timmerbedrijven, acht 
manufacturenwinkels, inclusief die voor verkoop van stoffen en garen, 
knopen, breiwol etc. Er waren drie schildersbedrijven, een grote 
wagenmakerij, drie brandstof- en turfhandelaren. Ook had Sloten een eigen 
burgemeester, een eigen gemeentesecretaris en een eigen 
gemeenteveldwachter. Er was een zelfstandige brigade van de Koninklijke 
Marechaussee en als grootste uitschieter waren er elf kruidenierswinkels, 
grotere en kleinere. 

Zo is Sloten dan ook meegedragen op de golf der tijden. Er is veel verloren 
gegaan en andere dingen hebben een plaats verworven. 
Denk maar aan de ontwikkeling van de jachthaven en de economische 
inbreng van het toerisme. Tijden mag men eigenlijk niet met elkaar 
vergelijken, al doe je dat soms stilletjes wel eens. 

Mijn wandeling is niet een wet van Meden en Perzen. Andere mensen zullen 
weer andere herinneringen hebben en anderen gekend hebben. 
Toch heb ik het met veel plezier allemaal voor u opgeschreven en wanneer u 
met deze gegevens de maquette van Sloten in het museum Stedhûs Sleat 
nog eens bekijkt, ben ik ervan overtuigd dat die voor u nog meer tot leven 
komt dan hij mogelijk tot op heden al heeft gedaan. 
Met dank voor de aandacht die u aan de rubriek “DE  SLEATTEMER  PADEN  
FAN  IT  FERLINE” hebt geschonken (dit was dus het laatste deel, red.). 

Piet Y. Meinema, Jan van Scorelpark 11, 1871 EV Schoorl 
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RABOBANK  OMLOOP
SNEEK – ZUIDWEST FRIESLAND

Op zondag 23 april jl. werd voor de derde opeenvolgende keer de Dames 
wielerklassieker, bekend onder de naam “ Rabobank Omloop Sneek – 
Zuidwest Friesland”, verreden. De 
start was om 13.00 uur voor het 
Rabobank kantoor aan het 
Martiniplein in Sneek en de finish 
was gepland rond 16.00 uur op de 
Singel, ook in Sneek.  De geplande 
tijd voor doorkomst in Sloten was 
13.54 uur en de dames waren 
keurig op tijd. Het weer speelde 
ook  goed mee. Aan begeleiding 
ontbrak het in ieder geval beslist 
niet. Naast de vele vrijwillige 
motorrijders, die het verkeer regelden, waren er bij de doorkomst in 
Sloten ca.  12 motoragenten en 1 politieauto in vol ornaat met 
lichtsignalen present. Je kunt je natuurlijk afvragen of dat op het aantal 
van ca.  150 fietsers niet wat erg veel is. Zelfs bij de jaarlijkse 
elfstedentocht zie je niet zoveel motoragenten bij elkaar. Iedere 
tegenligger werd in de berm of op een parkeerplaats gedirigeerd tot de 
gehele groep weer voorbij was. De dames hadden een dusdanige 
snelheid dat het gehele aantal, inmiddels verdeeld in ongeveer 3 
groepjes, binnen 10 minuten alweer voorbij was. 

P.A.

THE LORD EN TINEKE DE VRIES-VAN DER GOOT UIT MEPPEL

Rinze van der Goot werd ook wel The Lord genoemd. Volgens Pieter 
Poelman uit Wijckel had dat Engelse woord als betekenis dat er wel geld 
moest zitten. Wat was namelijk het geval? Rinze van der Goot had de 
machinale kaasbereiding uitgevonden en wilde het patent verkopen aan 
fabrieken maar hij vond dat hij er niet genoeg geld voor kreeg. Zo moet 
zijn bijnaam zijn ontstaan, aldus Poelman. 

Dhr. Poelman vraagt de redactie om een oproep te plaatsen voor Tineke 
de Vries-van der Goot (dochter Peke & Jetske van der Goot), woonachtig 
in Meppel. Als zij nog leeft zou hij het heel fijn vinden als hij haar adres 
en/of  telefoonnummer zou mogen krijgen. 
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Tjebbe Hepkema 

Jan Leegstra 

SLEATTEMERS  KONINKLIJK  ONDERSCHEIDEN

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen werd dit 
jaar Sloten ook niet overgeslagen want bij 
de uitreiking van de onderscheidingen van 
de gem. Gaasterlân-Sleat op 28 april jl. in 
Balk, werden Tjebbe Hepkema (64) en Jan 
Leegstra (67) benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Burgemeester De Roos 
prikte de versierselen op. Tjebbe Hepkema 
begon zijn loopbaan als agrariër maar werd 
uiteindelijk recreatieondernemer. Nu is hij 
met pensioen gegaan. Tussen 1994 en 
2006 is Hepkema lid van de gemeenteraad 
van Gaasterlân-Sleat geweest; de laatste 
vier jaar als fractievoorzitter van de VVD. 
Tevens was hij van 1974 tot 1994 
voorzitter van de grasdrogerij te Harich.

Stadgenoot Jan Leegstra maakte zich 
gedurende vele jaren verdienstelijk 
binnen de paardensport. Zo was hij van 
1972 - 2005 bestuurslid van de 
Vereniging Organisatie Nationale 
Concoursen Hippique. Sinds 1970 
vervulde hij ook vele activiteiten bij 
voetbalvereniging Sleat en sinds 1999 is 
Leegstra bestuurslid van Plaatselijk 
Belang in Sloten. Ook is hij bestuurlijk 
actief bij stichting zwem-/surfgelegenheid 
"Lytse Jerden" en al jaren vrijwilliger bij 
de muziekvereniging Stêd Sleat. Verder 
was hij bestuurslid van de ijsvereniging te 
Wijckel, vrijwilliger in de "Grutte Tsjerke" 
en o.m. chauffeur van de hulplijn.

Koninklijke onderscheidingen zijn een blijk 
van waardering. Ongevraagd, onverplicht 
en onbetaald spelen sommige mensen een belangrijke rol in het 
onderwijs, in de sociale zorg, de politiek, de sport, de hulpverlening of in 
andere waardevolle sectoren van onze samenleving. 

Beide foto’s zijn afkomstig van de fam. C. Leegstra 
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Anna-Ietske en Boudewijn Kars met personeel voor de ingang van hun 
fraai gerestaureerde horecagelegenheid “ De Zeven Wouden”.

Foto: Pieter Albada

HEROPENING  RESTAURANT  EN
GRAND  CAFÉ “DE  ZEVEN  WOUDEN”.

17 Maart 2006 was het dan zover. De heropening van het volledig 
verbouwde restaurant “de Zeven Wouden” aan de Voorstreek te Sloten. 
De geboren Middelburger Boudewijn Kars runt hier samen met zijn vrouw 
Anna-Ietske het bedrijf. “Voor wij naar Sloten kwamen woonden wij in 
Giesbeek wat enigszins vergelijkbaar is met deze stad”, zo begint dhr. 
Kars zijn verhaal. 
“Ik was daar chef-kok in een restaurant tot deze kans in 2001 op ons pad 
kwam. Wij zijn eigenlijk direct van start gegaan en hebben alleen de 
keuken anders ingedeeld, de vloerbedekking verwijderd, andere tafels en 
stoelen geplaatst en geschilderd. Nu in totaal 5 jaar later hebben wij de 
eerste grote verbouwing achter de rug en zie hier het resultaat. De 
bovenverdieping is weer in gebruik, een splinternieuwe keuken, en ga zo 
maar door. Ons restaurant legt zich toe op à-la-carte menu’s met 
grillspecialiteiten, echter alles is mogelijk in overleg. Samen met onze 
medewerkers zijn wij er weer helemaal klaar voor. Met enige regelmaat 
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hebben wij ook live muziek in ons bedrijf. Het is niet onze bedoeling om 
met dit soort activiteiten bekend te worden maar voornamelijk in het 
winterseizoen is het een mooie overbrugging.”
“Sloten sprak ons direct aan toen wij hier kwamen wonen”, aldus mw. 
Kars. “Zo zit je in de drukte van het bedrijf en een paar honderd meter 
verderop aan het strand van het Slotermeer ben je eigenlijk direct op 
vakantie. Onze dochter Lieselotte kan hier zonder problemen in de stad 
spelen met haar vriendinnetjes en dat is toch ook wel een rustig gevoel.” 
Mw. Kars verteld ook over de nieuwe ANWB service voor wielrijders die 
sinds kort bij het restaurant te vinden is. “In samenwerking met de 
ANWB is bij het restaurant een grote stalen kast geplaatst waarin de 
nodige 'Eerste Hulp' voor fietsen te vinden is. Denk hierbij aan bv. een 
bandenplakset, een fietspomp, smeerolie ed. Zo kunnen de fietsers, 
nadat ze de band geplakt hebben, evt. nog iets drinken of eten alvorens 
de reis te vervolgen. Tot slot willen wij iedereen heel hartelijk bedanken 
voor de vele attenties bloemen, cadeaus, hulp ed. die wij mochten 
ontvangen. Het heeft ons meer dan goed gedaan. Graag willen wij een 
ieder zeggen, kom eens langs en geniet van de vernieuwde maar toch 
bekende sfeer van ons vernieuwde restaurant “de Zeven Wouden”, zo 
besluit mw. Kars. 

P.A.

SLEATTEMER  OM  UTENS  BY
“LA  PATROUILLE  DES  GLACIERS”

Zermatt – 26 april 2006 , jûns om 22.00 oere: de earste 60 equipes 
(3-tallen) sette de sokken der yn mei 
bepakking en ski’s op ’e rêch, rjochting de 
Schönbiel-post, foar in ski-tour-wedstriid fan 53 
km fan Zermatt nei Verbier, oer al dy hege 
berchtoppen. Sa’n 180 mynwurkerslampen 
ljochtsje op yn it tsjuster, as de sporters it 
doarp útdrave. La Patrouille des Glaciers 
(letterlik: patrouille fan de gletsjers) is útein 
set!
Ek Sleattemer om utens, Iebe van der Sluis, 
dy’t him nei wenjen set hat yn Switserlân, wie 
ien fan de dielnimmers fan dizze, oarspronklik 
militaire wedstriid….de hurdste en dreechste 

skitour Wettkampf fan Europa. Nei sa’n 600 meter omheech draven út it 
doarp wei, komme se by de earste snie en kinne de spesjale tourski’s 
ûnderklikt wurde. Fan 2200 meter ôf wurdt mei fellen ûnder de ski’s (it 
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hier fan de fellen hâldt by stiging it weromgliidzjen tsjin)  de earste 1500 
meter klommen nei de Tête Blanche, dat op 3750 meter hichte leit. Dan 
gau de fellen fan de ski’s ôflûke (dy sitte der mei sterk kleefguod oan 
fêst), opteare en ûnder de jas triuwe. Se moatte op it waarme lichem 
houden wurde, oars befrieze dy wiete fellen. Dan skiëndewei in pear 
hûndert meter troch de djippe snie yn kloven en om rotsen hinne nei 
ûnderen ta. Dan de fellen der gau wer ûnder en wer omheech bealgje. It 
flot ferwikseljen fan de fellen, sûnder dat de ski’s ûnderwei hoege, is tige 
wichtich foar’t meitsjen fan in goede tiid fansels, dêrom wurdt dêr yn ’t 
foar al moannen op oefene. Dan giet it wer omheech en wer nei ûnderen, 
fia al dy hege Alpentoppen, fan east- nei west-Switserlân. De earste 7 
oeren by neare nacht. Col de Bertol, Col de Riedmatten, Pas de Chat, de 
hege Rosablanche, Col de la Chaux, e.s.f.h. Ek moatte der 3 gletsjers 
oerstutsen wurde, wêrby’t de dielnimmers ferplichte mei in tou oan 
elkoar ferbûn wêze moatte. It is ôfsjen, fan begjin oan ’t ein ta. 

La Patrouille des Glaciers is yn 1943 foar’t earst houden. In pear hege 
ofsieren fan it leger betochten, dat it úthâldingsfermogen fan de soldaten 
ris test wurde moast, om te sjen oft hja yn steat wiene om de súdlike 
grins fan Switserlân – dizze berchstreek dus – ferdigenje te kinnen. Dêrta 
moasten de patrouilles de al besteande Haute Route fan Zermatt nei 
Verbier dan yn ien kear efterelkoar rinne en skië. En dan mei folsleine 
bepakking fansels! De ôfstân oer al dy berchtoppen is 53 km, mar om’t 
jin 3994 meter klimme moatte en 4090 meter ôfdale, wurdt it rekkene as 
110 km ynspannings-(prestaasje)-lingte. 
De earste 10 Patrouilles starten yn 1943 (sûnder kompas!) en dêr kamen 
mar 2 folsleine equipes fan oan. Se hiene mear as 12 oeren wurk. Yn 
1949 stoarte by -40graden in Patrouille yn in gletsjersspjalt en earst nei 
8 dagen koe men de liken bergje. It ûngemak soarge foar in protte krityk 
út de boargerbefolking en út militaire rûnten. Dêrom waard de tocht 
tenei hielendal ferbean. Dit duorre 35 jier. Mar it idee, om it wer ris op te 
setten, slomme allegeduerigen. Yn 1983 namen op ’e nij in pear hege 
legersofsieren it beslút, om wer in Patrouille oer de gletsjers en 
berchtoppen te hâlden. Yn 1984 wie it safier – no mei gâns moderner 
materiaal foar de feiligens. Ek waarden fan no ôf oan boarger-patrouilles 
talitten. Mar om ûngemakken sa goed mooglik yn ’t foar te kommen, 
hiene de militairen alles der foar top by stean! En sa is it hjoed-de-dei 
noch. Alles wurdt troch it leger taret. Tonnen militair materiaal wurdt 
ynset. Op 15 rêdings- en kontrôleposten sitte û.o. 20 berchgidsen, 45 
dokters, 15 lawinehûnen, 6 meteorologen, 6 lawinespesjalisten en 
hûnderten soldaten en Bergführers, om de wedstriid sûnder ûngemakken 
ferrinne te litten. Ek ferskeidene helikopters steane klear om ynset te 
wurden. Doe’t in dielnimmer syn ski ferlear en it ding fleach 500 meter 
nei ûnderen en lei dêr yn ’e djipte op it iis fan in opslach(stuw)mar, 
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waarden de militairen roppen en mei 
in helikopter waard de ski wer 
ophelle en koe de man wer fierder! 

Swisscom, in Switserske KPN, hat 5 
steunsinders boppe yn de bergen 
oanlein (sa heech dogge mobyltsjes 
it oars net) en foar’t earst krige elke 
equipe in mobile tillefoan mei om by 
need help freegje te kinnen. Ek siet 
der in chip yn it startnûmer fan de 
dielnimmers, dy’t fia de steunsinders 
de tiid, dat in kontrôlepost passearre 
wurdt, trochjouwe nei ûnderen ta. Ek 
it thúsfront krige nei oanmelding 12 
kear in sms, wannear’t  syn/har 
famylje wer in kontrôlepost 
foarbygien wie. En nei ôfrin fan de 
wedstriid waarden alle sinders wer 
ôfbrutsen. Kosten: hûnderten tûzen 

Switserske francs! Dêrom kin it leger soks ek allinnich mar organisearje. 
De sporters bekroadzje harren lykwols net om al dy râneferskynsels. 
Neist de mobile tillefoan, moasten alle dielnimmers de ferplichte militaire 
bepakking meinimme: pioniersskeppe, pikkel, tou fan 30 meter lingte, 
kompas, lawinepiper en lawinesonden, eigen iten en drinken. Fansels 
besiket elke sporter, om alles sa licht mooglik te krijen. Yn de elitegroep 
(profs) wiene der sels guon, dy’t gatten yn ’e skeppe of yn harren 
skiskuon boarren, om mar gewicht út te sparjen. In pear oeren foar de 
wedstriid waard alles metten (knopen yn it tou moatte op it goede plak 
sitte), woegen en kontrolearre en as it goedkard is, kaam der in stikje 
lead oan. In heal oere foar de start moast de rêchsek nochris oer de kop 
– wer kontrôle – en dan fuort yn ’t startfak. En nei de finish wèr itselde!  
Wa’t oan dizze wedstryd meidwaan wol, sil hjir hiel wat trainingsoeren 
oan spandearje moatte. Benammen training op hichte, om oan de ile 
lucht te wennen boppe yn ’e bergen, is tige wichtich. Twa jier lang (de 
Patrouille des Glaciers is om de twa jier) kinne de sporters harren 
tariede. Yn’ e simmer alle wiken sa’n 4 x drave of fytse en ferskillende 
berchlopen meidwaan op maratonôfstân. Yn’ e winter bygelyks langlaufe, 
om krêft yn de boppe-earms te krijen. En fansels oare ski-tour-
wedstriden dwaan. Mei dy aparte tourski’s omheech en ôfdale….soargje 
dat de fellen net al te wiet wurde….wannear der wer op..wannear der ôf? 
Besluten, dy’t jin inkeld nimme kinne, as jin aardich yn ’t sâlt bebiten 
binne. Jin moatte hielendal gek fan sporten wêze en boppedat in 
hertstocht foar bergen hawwe, wolle jin de motivaasje opbringe kinne 
foar sa’n meunstertocht! Jin sille altyd rekken hâlde moatte mei de 
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geheimen en it ferriederlike fan bergen en gletsjers en nea it gefaar 
lytsachtsje kinne! Ek giet it net sûnder lawinekursussen en oefeningen yn 
gletsjersspjalten en ûnderrjocht yn it gebrûk fan kompas en GPS.  
Dizze wedstriid freget net inkeld om in izeren kondysje, mar ek om 
psychyske krêft: teamgeast, elkoar stypje kinne, helpfeardigens, folhâlde 
en trochsette kinne, binne minstens sa wichtich, om dizze militaire loop 
mei syn trijen ta in goed ein bringe te kinnen. Jinsels oertreffe – oan de 
“Grenzen des Machbaren…” ta , sa’t dêr yn’ e krante stie. Lykas mei ús 
Alvestêdetocht is dit sportbarren de hiele nacht en dei foar de regionale 
tillevyzje en lannelike radiostjoerders.  

Hoe kaam Iebe van der Sluis der by, om oan sa’n meunsterwedstriid te 
begjinnen?  Iebe:  “Fan de tiid ôf dat ik mei ús heit en mem op fakânsje 
gie nei Wallis yn súd Switserlân (begjin tachtiger jierren), krigen dy hege 
bergen my al yn ’e besnijing. Wie it earst inkeld tochten rinne en klimme 
en letter skië op moai preparearre pistes – doe’t ik hjir ienkear wenne, 
kaam ik hieltyd mear sportmooglikheden yn ’e bergen tsjin. Myn kollega’s 
op it yngenieursburo namen my ris mei te touren en doe wist ik it….dit is 
myn sport! Ik mei der yn ’t wykein graach moarns ier en betiid op út: de 
kâns, dat jin dan gemzen, iikhoarntsjes, fûgels en oare bisten treffe, is 
dan hiel grut. Prachtich, om yn ien kear ûnferhoeds each yn each te 
stean mei sa’n prachtige mantsjegems. Earst steane se noch 
ûnbeweechlik nei dy te sjen en dan sette se de sokken der yn! Hoe’t se 
soms hast rjochtstandich by in berch omheech geane, ha ’k altyd 
bewûndering foar hân. Wat in lichemsbehearsking! Ek yn ’e winter ûnder 
ekstreme omstannichheden, bliuwe dy bisten oerein. Sels woe ’k ek 
graach ris wat  mear grip op dy bergen krije en sjen ta hoefolle myn 
lichem bysteat is ûnder ekstreme omstannichheden. En dan begjint it. 
Wykeinen û.l.f. berchgidsen de fjouwertûzeners (bergen fan 4000 meter 
hichte) op. Leare om yn in groep oan touwen te rinnen. As ien yn in 
gletsjersspjalt falt en noch te rêden is, wat moatte jin dan dwaan om te 
helpen?
Lawines….hoe ûntsteane se en hoe kinst’ oan de snie sjen, oft it 
betrouber is om in bepaalde helling del te skiën? Al dy ynformaasje sûge 
ik gewoan op. Gelokkich fûn ik twa fammen, dy’t krekt sa gek fan 
sporten en bergen binne as ik. 
De grutste útdaging foar in tour-skiër is fansels “La Patrouille des 
Glaciers” en dêr hiene wy alle 3 tige sin oan, om dat ris te besykjen. Yn 
oktober 2005 ha wy ús opjûn en gelokkich krigen wy yn desimber te 
hearren, dat wy ynlotte wiene. Ik hie foar ús equipe foar de hiele winter 
al in wedstriidskema makke en foar mysels in trainingsskema fan 6 
moanne. En dan is it gewoan in kwestje fan trochsetten en dissiplinearre 
trainen. En sa’t dat mei alles it gefal is: fan de âlde rotten yn ’t fak is it 
measte te learen. Ik ha hiel wat oeren mei in befreone skoalmaster op en 
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út west, om de technyk fan it touren goed yn ’e slach te krijen. Hy docht 
al foar de 10e kear mei yn de eliteklasse.  
En doe wie it april 2006. De spanning naam ta. Yn ferskillende oare 
wedstriden hiene wy al murken, hokker dingen der mis gean kinne en 
wêr’t wy better om tinke moasten. Ek leit ús tempo net like heech. 
Fansels: in equipe is sa sterk as de swakste skeakel en dêr moatte jin 
rekken mei hâlde.
En doe wie  it safier: 26 april 2006: de Patrouille des Glaciers. Om 17.00 
oere waarden alle dielnimmers yn ’e tsjerke fan Zermatt wolkom hjitten 
en tasprutsen troch de heechste ofsier fan it Switserske leger. Tige 
offisjeel allegearre, mar ek tige yndrukwekkend. Dêrnei joegen 
meteorologen noch wiidweidich tekst en útlis oer it te ferwachtsjen waar 
op ferskillende hichtes. Doe’t wy de jûns foar de wedstriid in pear oeren 
yn in hotelkeamer yn Zermatt op bêd leine, fregen wy ús alle trije wol ôf, 
wêr’t wy yn ’e fredesnamme oan begûn wiene. Jin moatte net benaud 
foar sa’n wedstriid wêze, mar him ek út noch yn ûnderskatte. Wy 
moasten de jûns om 23.00 oere starte en gelokkich wie ’t moai stil waar 

en net sa kâld. Boppe op 3750 meter wie it -19 gr. En tsjustere moanne. 
Jin rinne en skië mei in stoarmlampe op ’e holle earst wol sa’n 7 oeren yn 
’t tsjuster. 
Ús hiele wedstriid is bêst gien, mar fansels spylje mage en terms wolris 
op ûnderweis en dan komt it oan op teamwurk: bygelyks elkoars 
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bepakking der in skoftke bydrage of elkoar oer in dip hinneprate. It 
klimmen en dalen gie poerbêst en ek it oerstekken fan de gletsjers gie 
as’t slydjaget. Der diene 1254 equipes oan de Patrouille mei: 491 dêrfan 
diene de folsleine rûte út Zermatt wei en 763 equipes starten yn Arolla – 
dy diene de heale Patrouille.  
It is net inkeld de kondysje, dy’t wichtich is foar’t slagjen fan sa’n 
wedstriid, mar der spylje ek in protte oare aspekten mei. En dêr rinne jin 
allinnich mar tsjinoan troch mei te dwaan en ûnderfinings te sammeljen. 
Sa’n earste kear is ’t inkeld ûnderfining opdwaan….in twadde kear kinne 
jin jin dan rjochtsje op in goede tiid. 
Dit wie in geweldich sportbarren en wy dogge hjir yn 2008 wis wer oan 
mei!”   

MUZIEKVERENIGING  STÊD SLEAT  25 JAAR  JONG

Zaterdag 1 april 
jl., schitterde de 

muziekvereniging
Stêd Sleat met 
een prachtig jubi-
leumconcert. Vele 
mensen hadden 
de weg gevonden 
naar de Grutte 
Tsjerke in Sloten. 
De kerk was goed 
gevuld en de 
aanwezigen kon-
den prachtige 
klanken beluiste-
ren van muziek-
vereniging Stêd 
Sleat, Lyts Sleat 

en de Fryske Troubadour Gurbe Douwstra.
Om precies 20.00 uur opende het grote korps onder leiding van Durk Krol 
het concert met de mars Colonel Bogey van Kenneth J. Alford. Deze mars 
werd ook 25 jaar geleden als een van de eerste muziekstukken gespeeld  
bij de oprichting van het korps.
Patrick de Vries soleerde op voortreffelijke wijze op trompet in Memories 
van Rieks v.d. Velde.
Lord Tullamore van Carl Wittrock was het grote werk wat het korps op de 
lessenaar heeft. Dit prachtige werk, wat vertelt over Ierland, kwam 
behoudens enkele schoonheidsfoutjes goed tot zijn recht.
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Gurbe Douwstra is al sinds zijn middelbare schooltijd met muziek actief. 
Hij heeft een prachtig Frysk repertoire dat bestaat uit levendige liedjes en 
vrolijke versjes over het leven van alledag. Ook is Gurbe Douwstra één 
van de Fjouwer Trûbadoers. Het publiek genoot van zijn liedjes. Voor de 
pauze brachten muziekvereniging Stêd Sleat en Gurbe Douwstra nog het 
liedje Sybe van Gurbe Douwstra. Dit gevoelige liedje werd schitterend 
gezongen en gespeeld. 
Na de pauze was het de beurt aan Lyts Sleat of te wel het jeugdkorps 
van muziekvereniging Stêd Sleat. Eerst bracht zij samen met de 
leerlingen, die sinds januari les hebben, een drietal nummer ten gehore: 
Concert Fanfare, Studie Hall March en  Song of the Vikings. Ook Lyts 
Sleat speelde nog een aantal werken, waarbij enthousiast werd 
gemusiceerd. Met de jeugd van muziekvereniging Stêd Sleat zit het wel 
goed.
Op het programma stond een vocaal intermezzo, wat dat mocht wezen 
wisten zelfs de leden van het korps niet. Op tekst van Folkert Verbeek 
brachten de mannen van het oud papier van muziekvereniging Stêd Sleat 
een ode aan de jubilerende vereniging. Op de wijze van “Dêr’t de dyk it 
lân omklammet”, zongen zij een lied over het korps. Echt schitterend.  
Voordat het korps weer van zich liet horen, zong Gurbe Douwstra nog 
een aantal vrolijke nummers.  
Muziekvereniging Stêd Sleat sloot het concert af met onder andere de 
mars Froonacker’s pride en een aantal liederen uit de musical Jesus 
Christ Superstar. Samen met Gurbe Douwstra werd het liedje Friezen ten 
gehore gebracht wat voor veel enthousiasme bij de aanwezigen zorgde.
De presentatie van deze avond was in handen van Hans Cnossen. 
Muziekvereniging Stêd Sleat kan terugkijken op een geslaagd en 
muzikaal concert. En nu op naar de volgende 25 jaar. 
Maar muziekvereniging Stêd Sleat is na dit concert weer druk aan het 
repeteren geslagen voor de komende optredens.  
Zaterdag 27 mei was het eerste optreden bij de start van de Oldtimer 
Alvestêdetocht. Ook zal het korps nog spelen op Sipelsneon 24 juni a.s. 
Kortom het korps van Sleat zit absoluut niet stil.  

Ynschje Eizema 

Foto vorige bldz.: Dirigent Durk Krol maakte er samen met de muzikanten
van de “Stêd Sleat” een mooie muzikale happening van. 

Bovenste foto volgende bldz.: De Friese troubadour Gurbe Douwstra
oogste veel lof met zijn optreden solo en samen met de Stêd Sleat. 

Onderste foto volgende bldz.: Patrick de Vries krijgt een verdiende kus van
Lenie Deinum voor zijn solopartij. Rechts kijkt voorzitter Christina Reekers
lachend toe. 

Foto’s: Gerben Stegenga
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Wize: dêr't de dyk it lân omklammet 

fiif en tweintich lange jierren
blaast it korps heech fan 'e toer,
en men heart it al fan fierren  
want wy spylje mei bravoer.
't is in muzikaal spektakel  
en sy freezje krús noch mol. 
blaze samar, 't is merakels , }twaris
har de koppen read en bol.    } 

't is in korps fan grutte alluere 
sa't in elk yn Sleat wol wit.
soms dan ha sy frjemde kueren,  
hark mar even hoe ’t dat sit.  
Ja dan blaze sy hertstochtlik
sa fûleindich en mei nocht, 
dat dan springe alle bochten      } twaris
fan de hoarn yn ien kear rjocht } 

sinten foar ús muzikanten? 
no dêr soargje wy wol foar,
want papier en âlde kranten
hâlde it saakje by elkoar.
't jout in protte ynspiraasje
en sy spylje op heech nivo. 
dank sy dus ús transpiraasje } twaris
oars dan wie 't gau út en ho.  } 

mar wy freegje, tûke blazers, 
blaas jimsels foaral net op 
yn in flaach fan kleare ekstaze,
want dat is foar Sleat in strop
nee wy wolle jim bedanke
hulde en gefylseteard. 
strui noch lang jim fleur’ge klanken } twaris
oer ús moaie stedsje Sleat.             } 

                               Folkert Verbeek 
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DE  MANNEN  VAN  HET  OUD  PAPIER
VAN  MUZIEKVERENIGING “STÊD SLEAT”

Dinsdag 28 maart 2006 hadden de mannen van het oud papier van 
muziekvereniging Stêd Sleat het jaarlijkse gezellige avondje.  
Deze mannen die voor muziekvereniging Stêd Sleat trouw elke eerste 
maandag van de maand oud papier inzamelen hadden een gezellig 
avondje verdiend. En omdat we dit jaar ons 25-jarig jubileum vieren, 
hadden we voor de mannen iets bijzonders gepland. Ze zijn op excursie 
geweest naar het oud papier verwerkingsbedrijf in Franeker. Zo konden 
we zien wat er van ons oud papier wordt gemaakt. We werden daar 
hartelijk ontvangen door de heer Westra. Onder genot van een kopje 
koffie met koek, vertelde hij het één en ander over het reilen en zeilen 
van het bedrijf. Het grootste product is ons de wel bekende eierdozen. 
Leuk voor u om te weten dat de stad Sloten hen één dag werk per 
maand oplevert door ons papier. Er gaat zo’n acht ton papier door per 
dag. Ons werd er nog wel op gewezen dat er helaas nog te veel plastic 
bij het papier zit en dat, dat veel tijd kost om dat te scheiden. Wij zouden 
daar als Slotenaren ook wel wat meer op kunnen letten. Dus “geen 
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plastic” meer bij het oud papier. Ook leuk om te weten is dat er 50 gram 
papier nodig is voor één eierdoos van 10 stuks.  
Na deze uitleg kregen we een rondleiding door de fabriek, zodat we 
daadwerkelijk konden zien hoe alles in z’n werk gaat. De details daarvan 
zal ik u besparen, want dan staat "De Stadomroeper” in één keer vol.
Wel hebben een leuke en leerzame avond gehad. Terug in Sloten hebben 
we nog even in de Poarte gezellig nagepraat, onder het genot van een 
hapje en drankje.
We kunnen volgens mij terug zien op een geslaagde avond.

Gerda van der Sloot 
(Coördinatrice oud papier muziekvereniging Stêd Sleat) 

Wrotter

Hy wenne op ´e protterspôle 
al mear as fiifensechstich jier. 
Hy waard al stiif en wat krebintich,
mar wie noch eltse dei yn `t spier. 

Hy molk twa geiten en hold bargen
en hie by hûs in hoekje grûn.
Dêr sliet er gauris hiele dagen,
fan moarnsier oant ´e lette jûn. 

By 't Maitiid hie der sa spinaazje 
en fierder woartels, byt en koal. 
Ek skrept' er dan wat hea yn ’t skuorke
en altemets wat bargemoal. 

Sa gyng syn libben stadich hinne
lyk as sa mannich libben giet
mei bodzjen op 'e ierdske ikker
op syk nei lok en wat geniet. 

Jan Folmer 
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