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DE  NEGENENNEGENTIGSTE  STADSOMROEPER

We zijn al weer toe aan de 99ste Stadsomroeper, sinds haar 
ontstaan in 1984. De redactie is nog niet moe en hopelijk zullen 
er nog vele na deze op uw deurmat ploffen. 
Dit nummer blikt vooral terug op twee jubilerende 

gebeurtenissen.
Zo werd 50 jaar geleden de rondweg om Sloten een feit. De Koestraat en 
Dubbelstraat konden het steeds zwaarder wordende en toenemende 
verkeer niet meer verwerken. Er moest dus ingegrepen worden. 
Lang werd er gedubd om Bolwerk NZ te slechten en daarlangs een weg 
aan te leggen. Het leek er op dat het historische besef hier in Sloten tot 
het absolute nulpunt was gedaald. Gelukkig werd deze beslissing 
teruggedraaid en kwam men met een andere en veel betere variant. 
Leest u zelf maar. 

Ook kijken we terug op de festiviteiten rond Sloten 700 25 jaar geleden. 
Zelden is er in Sloten op zo’n massale wijze feest gevierd als in 1983. 
Velen zullen zich dit nog weten te herinneren. Er zijn prachtige plaatjes 
gemaakt in die dagen. De mensen die destijds de organisatie hiervan op 
zich hebben genomen, verdienen nogmaals een pluim. 
De napret was een beetje minder leuk omdat er een tekort was, wat 
breeduit in de Sleattemer raad en pers werd uitgemeten. Jammer en 
pijnlijk dat de organisatie van dit fantastische evenement hiermee op 
deze wijze werd geconfronteerd. Hadden de Sleattemers dit destijds niet 
wat eleganter op kunnen lossen? 
Spijtig, maar de geschiedenis neemt geen keer.

Wel wil dit nummer van ons stadsblad de organisatie van het evenement 
Sloten 700 nogmaals in het zonnetje zetten met het publiceren van oude 
artikelen en afdrukken van foto’s van dat gebeuren. Het zal absoluut vele 
herinneringen oproepen. 

Opnieuw kon er feest gevierd worden in de stad omdat de hoofdmacht 
van voetbalvereniging “Sleat” op zaterdag 10 mei jl., na een zinderende 
wedstrijd tegen VIOD uit Driesum – Oudwoude, volkomen onverwacht 
promotie naar de 4e klas KNVB afdwong. Een prachtige prestatie van 
trainer Atte Hornstra en zijn team. Een felicitatie vanaf deze kant is dan 
ook absoluut op zijn plaats. 

Nog even en de koffers kunnen worden ingepakt voor de naderende 
zomervakantie. Wij wensen onze lezers alvast een prachtige zomer toe 
waarin het woord “genieten” ten volle tot uiting mag komen. 

G. St. 
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HJIR  EN  HJOED

Berne:     
 Sleat:   23 maart   Mirthe,  df Hinderike Oenema en 
          Jort v. d. Berg 
     23 april    Gerrit, sf Jeltsje Breimer en 
          Franke Bangma 

      
 om utens:    4 april    Gerrit Johannes, sf Christina Rijpkema 
          en Johannes Kramer, Sibrandabuorren 
     20 april    Iris,  df Anneke Oenema en 
          Piet Bosman, Bakhuzen 
     23 maaie   Thiadrik Cornelis,  sf Simone Leffer- 
          stra en Pieter Verf, Jiskenhuzen 

Stoarn:

 Sleat:      7 maaie   Coba Teijema-Tjeerdsma, It Far 16,  
          64 jier. 

 om utens:    4 april    Linda Verhoeff, Tsjerkgaast, 42 jier. 
     30 april    Jitske van der Land-van den Brink, 
          Balk, 71 jier. 

Ferhuze
yn ‘e stêd:  Lienke  Boot    nei M.v.Coehoornstr. 38 
     Jasper Landsheer   nei M.v.Coehoornstr. 38 

Nij ynkommen: Catharina J. Stoffelsma en 
     Tie de Jong      Spanjaardsdijk 12 
     Patrick de Vries    M.v.Coehoornstr. 34 
     Marije Visser     Schoolstraat 166 

Ôfreizge:   Teatske van Dijk    nei It Hearrenfean 
     Jetske Douwtje Risselada  nei St. Jânsgea 
     Sietske van Dijk    nei Nijhoarne 
     Fam. R. Breimer    nei Dunegea 
     Mefr. M. Ottema-Poepjes  nei de Flecke op ‘e Jouwer 
     Carmen van der Werf   nei Heech 
     Niels Bak      nei Heech 
     Albert J. de Vries    nei Snits 
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Albert J. de Vries is kort geleden verhuisd van de Lindengracht in
Sloten naar Sneek. Wilt u hem een kaartje sturen, dan hebben we hier
zijn adres: 

Albert J. de Vries, Scherhemstraat 4 – 103, 8608 AH SNEEK. 

Fryske/Friese kursussen 
Foar in kursus Frysk/Fries geane jo nei de Afûk! Foar de
Frysktaligen binne der kursussen Frysk skriuwen, literatuer,
skiednis. Voor de niet-Friestaligen zijn er cursussen Fries verstaan,
lezen en/of spreken. Mear ynformaasje/informatie? 058-2343070 of
www.afuk.nl.
Nij!/Nieuw! EduFrysk: online Fryske leare/Fries leren. Kijk op
www.edufrysk.nl.

Sa lang troud:

 Sleat:   19 maaie  25 jier Fam. F. Schotanus-van Midlum 
     20 maaie  25 jier Fam. A. Bergsma-Spoelstra 

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

Meisjes ‘de Klinkert’ in Sloten winnen schoolvoetbal 
OUDEMIRDUM. Het meisjesteam van 'de Klinkert' uit Sloten heeft 
overtuigend het schoolvoetbaltoernooi in Gaasterlân-Sleat gewonnen. 
Het team bleef zowel in de poule als in de finaleronde ongeslagen. Ook 
de Bolster 2 uit Balk en de Walikker uit Oudemirdum wisten in hun poule 
alle wedstrijden te winnen. In de finale won de Bolster met 1-0 van de 
Walikker, waarna de meisjes uit Oudemirdum ook het tweede duel 
verloren. Het werd 2-0 voor de Klinkert. Dat betekende dat de Bolster 
moest van winnen van de Klinkert, maar zover kwam het niet. De meis-
jes uit Sloten wisten met 1-0 te winnen en plaatsten zich daarmee voor 
de volgende ronde. 
Eindstanden:
Poule 1: de Bolster 2 9, Ludgerus 6, Bolster 1 3, Hazzeleger 0. 
Poule 2: de Klinkert 9, Us Nije Gea 6, de Bolster 3 3, de Toekomst 0. 
Poule 3: de Walikker 9, de Klinkert 2 6, de Bolster 4 3, de Regenboog 0. 
Eindstand finalepoule: 1. de Klinkert 6, 2. de Bolster 2 3, 3. de 
Walikker 0. 

Atte Hornstra met Sleat 1 zeer verrassend naar de 4e  klas KNVB 
Wie midden oktober van het afgelopen jaar gezegd had dat Sleat 1 
vanuit de 5e klasse van de KNVB zou promoveren, zou voor gek zijn 
verklaard.
Immers, de hoofdmacht van de stedelijke voetbalclub, stond toen, na 
zeven wedstrijden te hebben gespeeld, troosteloos onderaan met maar 
één schamel punt. Velen dachten al dat aan degradatie nauwelijks nog 
viel te ontkomen. 
Trainer Atte Hornstra maakte hierna Popeye-achtige krachten los bij zijn 
selectie want in de acht daarop volgende wedstrijden werden maar liefst 
19 punten behaald. Dat leverde Sleat 1 op 23 februari jl., na een 3-4 
overwinning in en op Scharnegoutum, de tweede periodetitel op. Dit 
betekende recht op deelname aan de nacompetitie voor een plaats in een 
klasse hoger. 
Uiteindelijk stond Sleat 1 na 22 wedstrijden op de achtste plaats met 
29 punten. 

Op 3 mei jl. kreeg Sleat uit tegen VIOD (uit Driesum – Oudwoude) kans 
om een goede basis te leggen voor promotie. VIOD was echter een hele 
sterke tegenstander, die de 1e helft heer en meester was, maar 
verzuimde om de kansen te benutten. De ruststand werd daarom 1-0 
voor de thuisclub. Sleat 1 liet in de 2e helft een ander gezicht zien en 
kwam middels Johan Deinum langszij, 1-1. Dit werd ook de eindstand, 
hoewel Sleat nog prima mogelijkheden kreeg om te winnen. 
De tweede wedstrijd op 10 mei jl. in Sloten moest dus de beslissing 
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brengen wie naar de 4e klasse van de KNVB mocht promoveren. 

Ook in Sloten was VIOD de betere ploeg. Zij kwam dan ook op 
voorsprong. Ook nu weer waren vele kansen niet aan de mannen uit 
Driesum - Oudwoude besteed. De ruststand bleef dan ook 0-1. 
Atte Hornstra kreeg zijn team in de tweede helft weer goed op de rails en 
zo’n 10 minuten voor het einde vertaalde zich dat in de gelijkmaker, 
gescoord door Stan Kuijpers. Het Sleattemer legioen kon weer eens “fol 
fjoer sjonge”. Uiteindelijk moesten penalty’s de beslissing brengen omdat 
het 1-1 bleef. 
Sleat begon aan de reeks. Durk Jouke Deinum schoot op de paal. 
Johan Tolsma scoorde voor VIOD. Jelmer Luyckx wist eveneens het net 
te vinden. Pieter van den Bosch trof doel voor VIOD. Stan Kuijpers miste 
namens Sleat. VIOD wist opnieuw te scoren door Marcel van der Meulen. 
Dat betekende dat Sleat, met nog twee penalty’s te nemen, met 3-1 
achter stond. Eigenlijk kon je zeggen dat de Sleattemers aan de rand van 
de afgrond stonden. Vervolgens deponeerde Jouke Bakker de bal in het 
netje terwijl VIOD-speler Herman Anneman miste doordat Johan 
Stegenga de bal pakte. Een sprankje hoop voor Sleat dus nog. 
Roelof IJkema deed wat hij absoluut moest doen: scoren. Toen mocht 
VIOD-aanvoerder Jan Boonstra het pleit beslechten, maar ….. hij schoot 
de bal over de lat. Eindstand 3-3 dus. 

Nu moest om de beurt een penalty worden genomen, dus als de ene mist 
en de ander scoort was het voorbij.... 
Voor Sleat scoorde Johan Deinum. Ook VIOD wist middels Pieter 
Feddema de bal tussen de palen te krijgen. Tjerkgaaster Theun Bijl had 
stalen zenuwen want hij benutte zijn penalty. Toen Johan Stegenga, de 
Sleatkeeper, de bal van Bauke Visser van VIOD stopte, was 
het over en uit. De Sleattemers konden, sensationeel genoeg, de 
champagneflessen ontkurken en Atte Hornstra en zijn team in de 
bloemetjes zetten. Wat een krankzinnige ontknoping! 
It Krûdfjild ontplofte bijna en er werd tot in de late uurtjes gefeest. Een 
nieuw hoofdstuk aan de roemrijke geschiedenis van de v.v. Sleat kon 
worden toegevoegd. 

Op 8 april 1989 promoveerde Sleat 1, o.l.v. trainer Klaas Wittermans, na 
een 1-2 overwinning in de uitwedstrijd tegen Cambuur ’69 voor het eerst 
in haar bestaan naar de 4e klas KNVB. 
In 1994 degradeerde Sleat uit de 4e klas KNVB. 
Op 20 mei 2000 promoveerde Sleat 1, o.l.v. trainer Peter van Beenen, 
naar de 4e klas KNVB door thuis CSVH uit Hoogkerk in een 
beslissingsduel met 5-1 te verslaan. De eerste wedstrijd in Hoogkerk 
werd al met 4-1 gewonnen. Het jaar daarop moest Sleat het al weer een 
klas lager proberen. 
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Wellicht hebben trainer Atte Hornstra en zijn selectie zoveel energie uit 
deze onverwachte promotie geput dat Sleat straks zonder problemen ook 
een treetje hoger kan spelen. De supporters zijn er in elk geval klaar 
voor!

Anton Sikkes stopt bij Sleat 
De 44-jarige Anton Sikkes, speler van Sleat, vond het na de het behalen 
van de promotie naar de 4e klas KNVB mooi genoeg geweest. Hij hing de 
kicksen symbolisch in de wilgen, door ze in het net van het doel te 
knopen. Een mooie afsluiting van een lange voetbalcarrière voor de 
Sleattemer sportman.

Watersportvereniging ‘Sleattemermar’ 75 jaar 
Op 13 mei 1933 is de Watersportvereniging Sleattemermar op initiatief 
van een aantal Slotenaren opgericht. Van de oprichters is weinig bekend, 
wel was oud-postkantoorhouder Jan de Vreeze een man van het eerste 
uur. Jarenlang heeft de vereniging haar domicilie gehad in de stad 
Sloten. Daar werden de vergaderingen gehouden, maar ook de 
wedstrijden vanuit georganiseerd. Na de fusie met de surfvereniging in 
Balk kwam de vereniging in Balk terecht. Bij de Sleattemermar had de 
surfvereniging een eigen clubgebouw, dat door de fusie ook door de 
andere leden in gebruik werd genomen. 

Hoewel de watersportvereniging Sleattemermar een relatief kleine 
vereniging is, de club telt 130 leden, heeft de club nog ambities te over. 
Deze zomer verleent de vereniging, die naast het startschip ook nog over 
twee rescueboten beschikt, assistentie bij de Solar Challenge Race, bij de 
wedstrijden van regio Noord, de IFKS en de Sneekweek en op 23 en 
24 augustus wordt in samenwerking met Woudsend het Nederlands 
kampioenschap flits georganiseerd.  
Dit 75-jarig bestaan van de vereniging werd gevierd op 17 mei jl. Het 
bestuur en de activiteitencommissie hadden voor de middag en avond 
een programma gemaakt, zoals een puzzeltocht, Ook vond een 
gezamenlijke maaltijd plaats in de stijl van de watersport met o.a. 
visroken. De activiteiten werden gehouden in het nieuwe clubgebouw bij 
het zwem- en surfcentrum Tsjamkedykje te Balk.

Appelscha en Leeuwarden sterkste bij NK midgetgolf 
In het weekend van 17 en 18 mei jl. werd het Nederlands 
kampioenschap midgetgolf voor zestallen (heren) en drietallen (dames) 
gehouden in Geldrop. De winnaar van dit evenement mag zich niet alleen 
een jaar lang Nederlands kampioen noemen, maar mag daarnaast ons 
land vertegenwoordigen bij de Europacup voor clubteams, dat dit jaar 
wordt gehouden in het Duitse Hilzingen. 
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Bij de heren dit jaar 6 deelnemende teams van 7 spelers (6 en reserve) 
t.w.: De Putters, Oirschot, Bilthoven, Zoetermeer, Geldrop en Appelscha. 
Vooraf was Geldrop zwaar favoriet, gezien het voor hen thuisbaan type 1 
(bogni oftewel beton) betrof. Wel was het Geldrop al 2 jaren achtereen 
niet gelukt Nederlands kampioen zestallen te worden. In 2006 was het 
Bilthoven dat met de titel aan de haal ging te Wageningen en in 2007 
was Leeuwarden (met in de gelederen Sven, Zeno en Lolke Folkertsma) 
te sterk geweest. Appelscha dat dit jaar voor het eerst deelneemt in de 
landelijke hoofdklasse had voor dit evenement de volgende spelers 
paraat: Gerco Berendsen, Gerty Berendsen, oud-Slotenaar Eppie 
Paulusma, Zeno Folkertsma (Sloten), Huub Bottenberg, Jacco v.d. Stelt 
en Leo Cats. Het kampioenschap werd gespeeld over 2 dagen. Na de 1e 
speeldag was het tot veler verrassing dan ook dat Appelscha aan de 
leiding ging met 899 slagen, voor Geldrop met 914 slagen en op de 3e 
plaats Bilthoven. Met 15 slagen voorsprong werd aan de 2e dag 
begonnen. In de 3e ronde van deze 2e speeldag was het Geldrop dat 
steeds dichter bij kwam en op een gegeven moment nog maar 5 slagen 
achter Appelscha stond. De spanning werd dus steeds groter maar het 
was Appelscha dat over de sterkste zenuwen beschikte want in de 4e en 
5e ronde kwam de ploeg sterk terug en behaalde uiteindelijk de 
Nederlandse titel met maar liefst 21 slagen voorsprong (1774 om 1795) 
op Geldrop. Individuele scores van Appelscha waren: Huub Bottenberg 
(285), Gerco Berendsen (286), Jacco v.d. Stelt (295), Leo Cats (295), 
Zeno Folkertsma (300), Gerty Berendsen (313) en Eppie Paulusma 
(317). Appelscha kan zich dus op gaan maken voor deelname aan de 
Europacup in Duitsland in oktober 2008. 
Toen bij de dames Leeuwarden in de laatste ronde een achterstand van 
8 slagen wist om te zetten in een voorsprong van 2 slagen, was het 
debacle voor Geldrop compleet. 

COLLECTE  SIMAVI

De totale opbrengst van de collecte van SIMAVI voor 2008 in Sloten
bedroeg Euro 386,70. 
Simavi strijdt tegen de hoge moeder- en kindersterfte in
ontwikkelingslanden. Simavi vindt dat kinderen gezond moeten
kunnen opgroeien. Als zij voldoende kennis opbouwen over
gezondheid, kunnen ze later zorgen voor hun eigen gezin. Daarom
krijgen zij binnen de projecten van Simavi de extra aandacht die zij
verdienen.

Collectanten en gevers worden hierbij van harte bedankt. 
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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. 

De schoolfoto, die in ons vorige nummer stond afgedrukt, ontvingen we 
van Jan (fan Ruurd) Visser. Hier kwamen diverse reacties op. 
De eerste kwam van Marietje Alkemade-Straatsma uit Noordwijk: “Mijn 
complimenten voor ons prachtig stadsblad. Alle keren geniet ik er weer 
van. Ik reageer nu n.a.v. de schoolfoto, die in het afgelopen aprilnummer 
stond afgedrukt. Het heeft heel veel herinneringen en emoties bij mij 
opgeroepen. De eerste 3 klassen zat ik bij juffrouw Woudstra. Ik ben 
geboren op 25 november 1934, dus ik denk dat deze foto van het jaar 
1944 moet zijn.”

Van (Lytse) Herman Raterman, Palestrinaweg 66, 2555 JZ Den Haag 
kwam de volgende reactie: “Volgens mij is het een foto uit 1942/43. Ik 
sta er zelf op onder nummer 4 als jongentje van 8/9 jaar. Ik ben in 1934 
geboren als zoon van Bernard Raterman en Coba Damstra en getogen op 
Wijckelerweg 182. 
Een aantal mensen herken ik nog maar er zijn ook wel wat gezichten 
waar ik geen naam meer aan weet te geven. Misschien krijgen jullie van 
anderen ook nog wel reacties. In de hoop, dat je hier iets aan hebt en 
dat ik daar in een volgend stadsblad meer over lees, wens ik jullie veel 
succes met het blad, want het is erg interessant om te lezen.” 

Ook Anneke Heinsius-Kuperus uit Uithoorn wist de redactie van dit blad 
te vinden: “Hierbij mijn reactie op de foto uit de Stadsomroeper van april 
2008. Toen ik de foto zag herinnerde ik mij dat we ook nog iets uit die 
tijd moesten hebben. Gezocht en snel gevonden; een foto van mijn 
ouders, broer Dries, zus Vroukje en ondergetekende. 
Aangezien ik dezelfde jurk aan heb als op de klassenfoto en dezelfde strik 
in mijn haar draag moet de prent wel op dezelfde dag genomen zijn. Dit 
wordt nog eens bevestigd door Vroukje. 
Zij heeft een foto waarbij op het schoolbord staat: 4 juli 1946. 
Met een beetje hulp van Dries heb ik de meeste personen een naam 
kunnen geven. Ik hoop dat de voor ons onbekenden door anderen 
herkend worden.” 
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Pîetsje Smid uit Krommenie gaf een telefonische reactie. Zij wilde 
pertinent gezegd hebben dat de Slotenaren en oud-Slotenaren bijzonder 
trots mogen zijn op hun blad “De Stadsomroeper”. Zij stuurt haar 
exemplaar heel vaak door aan verdere familie. Ook gaf zij vele namen 
aan de redactie door. Mieke Pander-Zandstra uit Sloten wist eveneens 
vele namen te noemen. 
Hieronder de bevindingen van: Anneke Heinsius-Kuperus (AHK); Herman
Raterman (HR); Marietje Alkemade-Straatsma (MAS); Mieke Pander-
Zandstra (MPZ) en Pietsje Smid (PS).

1. Franke Legendal  (?) (Tjerkgaast); (MPZ);  2. Siebe Kouwenhoven; (AHK; 
MAS; MPZ; PS)  3. Bennie (?); (MAS)  4. Lytse Herman (van Bernard en 
Coba) Raterman; (AHK; HR; MPZ)  5. ?? Oenema; (AHK)  6. Dries Kuperus 
(?); (MPZ)  7. Herman Raterman (Jzn); (MAS; MPZ; PS)  8. Jouke de Vreeze; 
(HR)  8. Jouke of Wim de Vreeze; (PS)  9. Hielie Visser; (AHK; HR; MAS; 
MPZ; PS)  10. Berend Delfsma; (AHK)  11. Rinske Kouwenhoven; (AHK; 
MAS; MPZ; PS)  12. Grietje Kouwenhoven; (AHK; MAS; MPZ; PS) 13. Reino 
van Tromp Boomsma; (AHK; MAS; PZ)  14. Ymie Raterman; (MAS; MPZ; PS) 
15. Tiete Hettinga (Tjerkgaast); (MAS)  15. Trijntje Hettinga (Tjerkgaast); 
(MPZ) 16. Jopie Delfsma; (AHK; MAS; MPZ; PS)  17. Suze Zwart 
(Tjerkgaast); (AHK; MAS)  18. Sonnie Visser; (AHK; MAS; MPZ; PS). 
19. Meester Kuperus; (AHK; HR; MAS; MPZ; PS) 20. Miep Visser; (AHK; 
MAS; MPZ; PS)  21. Anneke Kuperus; (AHK; MAS; MPZ; PS) 22. Marietje 
Straatsma; (AHK; MAS; MPZ; PS)  23. Jopie Nijholt (van Kobus & Aukje); 
(AHK; MAS; MPZ)  24. Dora Nijholt (van de Kooi); (MAS; PS)  25. Sjoukje 
Visser; (AHK; MAS; MPZ; PS) 26. Margje de Vreeze; (AHK)  27. Attie (van 
Kobus & Aukje) Nijholt; (AHK; HR; MAS; MPZ)  28. Pietsje Smid; (AHK; 
MAS; MPZ; PS). 

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

G. St. 

ARMOEDE  EN  KLIMAAT:  SAMEN  AANPAKKEN

Klimaat en klimaatverandering zijn het gesprek van de dag. 
Opeens is iedereen ermee bezig dat  klimaatverandering een halt 
toegeroepen moet worden. 
Al Gore en het Internationale Panel over klimaat hebben zelfs in 2007 de 
Nobelprijs voor de vrede hiervoor ontvangen. 
De wereldwinkels houden zich bezig met fairtrade, de eerlijke handel. 
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Binnen fairtrade proberen we zorg te dragen voor het klimaat. We 
streven naar duurzame ontwikkeling en armoedeverlichting. Fairtrade 
richt zich vooral op kleinschalige producentengroepen. Fairtrade heeft in 
ontwikkelingslanden al veel mensen geholpen  aan de armoede te 
ontsnappen.
Mensen uit ontwikkelingslanden zijn het minst verantwoordelijk voor de 
klimaatverandering waarin we ons momenteel bevinden. Toch zijn het 
juist deze mensen die de dupe dreigen te worden door deze ontwikkeling. 
In ontwikkelingslanden is de CO2-uitstoot vergeleken bij de Westerse 
landen beduidend lager. Als voorbeeld noemen we Ethiopië met een CO2-
uitstoot van 0,1 ton per hoofd per jaar en in Nederland is dit 10,4 ton. 
Dit is meer dan vijfmaal zoveel dan de duurzaamheidnorm die op 2 ton 
ligt.
Ontwikkelingslanden hebben niet altijd de mogelijkheid om passende 
maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen de komende 
veranderingen.
De leefomgeving van veel van onze producenten wordt nu echter 
bedreigd door de gevolgen van klimaatveranderingen. Bijvoorbeeld door 
natuurrampen, extreme droogte of doordat het regenseizoen langer 
aanhoudt, waardoor hun oogsten mislukken. 

- fairtrade zorgt voor een leven zonder armoede door producten uit 
ontwikkelingslanden te verkopen op de Westerse markt 

- binnen fairtrade worden producenten geadviseerd en getraind om 
duurzaam te produceren en aandacht voor het milieu te hebben 

- fairtrade stimuleert producenten om een lokale markt te vinden 
om hun producten in de regio te kunnen verkopen, zodat het 
milieu minder belast wordt door CO2-uitstoot 

- door fairtrade zijn al veel sociale initiatieven bekostigd op het 
gebied van onderwijs en gezondheidszorg 

Fairtrade, het juiste klimaat. 
Dit is een campagne die wereldwijd in 2008 en 2009 gevoerd gaat 
worden.
Op World Fair Trade Day, zaterdag 10 mei, heeft Wereldwinkel 
“Gaasterlân” hier ook aandacht aan geschonken. Hier in het Westen 
hebben wij de kennis in huis en ook de mogelijkheden om hen daar te 
helpen.
Omdat we willen dat de gevolgen van klimaatverandering voor onze 
producenten zo klein mogelijk zullen zijn en omdat fairtrade onze manier 
is om daaraan bij te dragen. 

Wereldwinkel “Gaasterlân” 
Tine Heegsma-Reitsma. 
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SLEATTEMER  NIJS  EN  NIJS  OM  UTENS

Mogelijk elfmerentocht voor skûtsjes van IFKS 
Een soort elfmerentocht voor skûtsjes. Dat is een van de varianten die 
skûtsjevereniging IFKS en sportmarketingbureau ProSport Nederland bv 
in Hilversum overwegen. Zo'n tocht kan in de plaats komen van de 
huidige bedrijvencompetitie, waarbij ondernemingen vaartuigen huren 
voor wedstrijden. 
Beide organisaties zijn nog met elkaar in overleg. Binnenkort worden 
knopen doorgehakt; zo werd onlangs op de schippersvergadering in Heeg 
als verwachting uitgesproken. Bedrijven willen luxe en nostalgie. 
Onderdeel van de wedstrijd moet daarom een diner of lunch zijn op een 
exclusieve locatie zoals het Woudagemaal in Stavoren of een oude 
scheepswerf.

Bezorgdheid over woningbouw in Zuidwesthoek 
Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Nijefurd en Wûnseradiel dringen er bij de 
provincie op aan om de gemeenten meer ruimte voor woningbouw te bie-
den. Onlangs maakte gedeputeerde Anita Andriesen duidelijk dat de 
woningbouwcontingenten, die aanvankelijk tot 2010 waren toegekend, 
gelden tot 2016. 
Gaasterlân-Sleat mag, met uitzondering van Balk, in de acht dorpen de 
komende acht jaar nog dertien woningen bouwen. De FNP acht die 
handelwijze van de provincie onacceptabel. 
Wethouder Mein Jelsma heeft begrip voor de bezwaren van de FNP. De 
gemeenten willen er bij de gedeputeerde op aandringen om de 
woningbouwcontingenten los te laten en voortaan te praten over 
kwalitatieve woonprogramma's. Daarmee voorkom je volgens Jelsma het 
geschuif met getallen. Overigens valt de bouwwens in de dorpen volgens 
hem wel mee. Er bestaat vooral behoefte aan meer woningen voor eigen 
inwoners. Daarbij is sprake van beperkte aantallen. 

Zuidwesthoek tevreden met hulp WMO 
Cliënten in de Zuidwesthoek zijn tevreden met de ondersteuning die de 
WMO hen biedt. In opdracht van de intergemeentelijke sociale dienst zijn 
duizend cliënten recent gevraagd naar de ervaring met de WMO-hulp. De 
470 respondenten gaven een dikke voldoende (7,5) voor de 
aanvraagprocedure en de behandeling van het verzoek. 
De keuzemogelijkheden tussen de dertien zorgaanbieders stemt bijna alle 
cliënten (97 procent) het meest tevreden. Ook de kwaliteit van de 
hulpmiddelen als een rolstoel of rollator, de woonvoorzieningen en de 
huishoudelijke zorg scoren prima. 
Over de wachttijd op een voorziening of hulp in de huishouding is 84 
procent van de mensen minder te spreken. Daarnaast vinden ze de 
vervanging bij ziekte vaak niet goed geregeld en is 79 procent niet zo 
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content met de tegemoetkoming voor vervoer. 
De acht samenwerkende gemeenten (Bolsward, Gaasterlân-Sleat, 
Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en 
Wymbritseradiel) scoren gemiddeld beter dan de landelijke percentages. 
Bureau SGBO voerde de enquête, die onderdeel is van een landelijk 
tevredenheidonderzoek, uit. 

Meevaller volwasseneducatie voor computers 
Een meevaller van 450.000 euro uit het fonds volwasseneducatie zal 
beschikbaar worden gesteld voor computercursussen en de aanschaf van 
een computer voor ouders van kinderen tussen 0 en 18 jaar met een 
laag inkomen. Wethouder Willem Sprik maakte dit tijdens de onlangs 
gehouden raadsvergadering van Gaasterlân-Sleat bekend. Cliënten van 
de bijstand komen als eerste in aanmerking. 

Voorjaarsconcert Stêd Sleat  
Op zaterdag 19 april gaf muziekvereniging Stêd Sleat onder leiding van 
Durk Krol een voorjaarsconcert in de Grutte Tsjerke van Sloten. Naast 
het grote korps trad ook Lyts Sleat onder leiding van Marianne van der 
Heide op. 
Het korps speelde o.a. werken waarmee zij onlangs Nederlands kampioen 
werd in de vierde divisie Fanfare in Arnhem. 

Start aanleg vaargeul in Sleattemer Mar 
De aanleg van de derde vaargeul in de Sleattemer Mar is 21 april jl. 
begonnen. Het werk vindt plaats in het kader van het het Friese 
Merenproject. Om Balk aan te sluiten op het brede vaarwegennetwerk 
van de Friese meren, wordt een nieuwe vaargeul aangelegd tussen 
Sloten en de Lutsmonding. De 35.000 kuub zand die vrijkomt, wordt 
hergebruikt door het in te zetten bij de aanleg van de randweg van 
Woudsend. De aanleg van de vaargeul wordt uitgevoerd door de firma 
Van der Woude bv uit Vrouwenparochie en duurt circa tien weken. 

Oldtimerrally langs Friese steden 
Op zaterdag 3 mei jl. was de provincie Friesland het decor van een van 
de grootste oldtimerrally's in Europa. Autoliefhebbers konden zich dan 
ook vergapen aan honderden exclusieve historische voertuigen in de 23e 
Elfsteden Oldtimer Rally. 
Een parade van liefst 400 historische auto's en 200 historische motoren 
reed door de Friese steden. De start vond plaats op Camping De Jerden 
in Sloten. De rally voerde vervolgens naar IJlst, Sneek, Leeuwarden, 
Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, Workum, Hindeloopen, Stavoren 
en terug naar Sloten; een afstand van ruim 230 kilometer. Hoofdsponsor 
van het evenement was TVM verzekeringen.
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‘Tippelaarsconcert’ in Sloten 
Op dinsdag 29 april werd er een concert gehouden in de Hervormde Kerk 
van Sloten Traditiegetrouw organiseert De Elfsteden Wandeltocht 
Vereniging samen met de Streekharmonie Concordia het jaarlijkse 
"Tippelaarsconcert". Op dinsdag 29 april startte dit jaar de Wandel 
Elfstedentocht. De eerste dag voerde de wandelaars van Leeuwarden 
naar Sloten. Daar wachtte hun een hartelijk ontvangst. Na een 
inspannende dag was er 's avonds een vrolijk ontspannen uurtje muziek. 
De muzikanten van de Streekharmonie Concordia uit Balk hadden lichte 
en vrolijke nummers op hun repertoire staan voor dit concert. 

Met 83 per uur over rondweg Sloten 
Bij snelheidscontroles in Sloten, Sondel en Oudemirdum zijn onlangs 249 
bestuurders betrapt op te snel rijden. Op alle drie locaties geldt een 
snelheidslimiet van 50 km/u. Op de Spanjaardsdijk in Sloten werden de 
meeste auto’s gecontroleerd, 760. Hiervan reden er 198 te snel. De snel-
ste liet 83 km/u klokken. Verder werd gecontroleerd op de 
Beuckenswijkstraat in Sondel. Van de 300 gecontroleerden reden er 19 te 
snel. Op de Jan Schotanuswei in Oudemirdum werden 260 automobilisten 
gecontroleerd. Er reden 32 te snel. 

Gaasterland helpt jeugd bij huizenkoop 
Jongeren kunnen nu nog gemakkelijker een huis kopen in de gemeente 
Gaasterlân-Sleat. Die helpt namelijk niet langer alleen een huis in een 
bepaalde nieuwbouwwijk te financieren, maar staat de starter bij de koop 
van alle koopwoningen bij. Deze regel is uitgebreid, omdat niemand er in 
de twee jaar dat-ie bestaat, een beroep op deed. 
In het najaar van 2005 bedacht Gaasterlân-Sleat een steunregeling voor 
starters bij het kopen van woningen: de gemeente overbrugt het verschil 
tussen de aankoopprijs van het huis en het bedrag dat de jongere kan 
lenen. Dit om te voorkomen dat de jeugd noodgedwongen de grens over 
gaat op zoek naar een betaalbaar huis. Ook speelt mee dat de gemeente 
de jongeren wil beschermen tegen al te diepe schulden. 
Echter, alleen voor starters die een woning wilden in de uit-
breidingsplannen van Bakhuizen en Oudega had Gaasterlân-Sleat een 
potje. De financiële bijstand ging niet op voor huizen elders in de 
gemeente. Omdat zich de afgelopen twee-en-eenhalf jaar niemand 
meldde, besloot Gaasterlân-Sleat de regel uit te breiden naar alle huizen. 
Ministerie en provincie hebben hier fondsen voor opgericht. 

Nieuwe steigers bij Sloten klaar 
De twee nieuwe steigers in het Slotermee bij Sloten zijn klaar. Het gaat 
om een wacht- en tuigsteiger. De wachtsteiger heeft een lengte van circa 
50 meter en is aangelegd om de veiligheid en overzichtelijkheid bij de 
brug in het centrum van Sloten te vergroten. De tuigsteiger met een 
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lengte van circa 28 meter biedt kleine zeilschepen de mogelijkheid om op 
en af te tuigen nabij de monding van het Sleattemer Gat. Beide steigers 
zijn onderdeel van de opwaardering van het Slotermeer in het kader van 
het Friese Merenproject. 
De provincie Fryslân is verder gestart met de aanleg van de derde 
vaargeul in het Slotermeer. Deze vaargeul wordt aangelegd om Balk aan 
te sluiten op het brede vaarwegennetwerk tussen Sloten en Lutsmonding. 
Het Slotermeer maakt deel uit van de vaarroute van Sloten naar Lemmer 
van het Friese Merenproject. Deze route loopt vanaf twee belangrijke 
Friese invalspoorten, namelijk Lemmer en Mr. H.P. Linthorst-Homansluis, 
via het noorden van de Grutte Brekken, richting Slotermeer. De route 
verbindt het Friese merengebied via de Helomavaart met het vaargebied 
in Noordwest Overijssel en via Lemmer met het IJsselmeer. Jaarlijks pas-
seren er vele duizenden boten. 

Schilderijen John Postma in Museum Stedhûs Sleat 
Museum Stedhûs Sleat organiseert t/m 31 oktober de tentoonstelling van 
schilderijen van John Postma. De tentoonstelling werd vrijdag 16 mei om 
16.00 uur geopend door Frédérique van der Palm, kunsthistoricus en 
tentoonstellingsmaker.

John Postma woont in Sloten. Hij werd in 1940 in Den Bosch geboren en 
volgde een grafische opleiding in Amsterdam. Jarenlang was hij 
werkzaam in de reclamewereld, maar daarnaast hield hij zich ook bezig 
met de schilderkunst. Tegenwoordig is hij fulltime schilder. De 
schilderijen van John Postma weerspiegelen deels zijn fantasiewereld en 
deels zijn indrukken opgedaan tijdens de vele reizen die hij regelmatig 
maakt naar verre landen en afgelegen gebieden. Of het nu vreemde 
culturen, niet westerse architectuurvormen, leefomstandigheden in de 
derde wereld zijn; Postma weet de beelden te vervlechten tot sfeervolle 
composities van kleur, licht en vlakken. Realistische, bijna fotografisch 
geschilderde gezichten worden afgewisseld met schilderijen waarin 
fantasie elementen het beeld een andere dimensie geven. 
In de tentoonstelling van Museum Stedhûs Sleat is gekozen voor werken 
met reisimpressies. Schilderachtige en mysterieuze beelden van verre 
landen en plaatsen als Jemen, Ladak, Nepal en Tunis. 

Opduwer SWETSER verkozen tot de opduwer van het jaar 
Op de Nationale sleepbootdagen in Zwartsluis is opduwer SWETSER, met 
als thuishaven Sloten, verkozen tot de opduwer van het jaar 2008. De 
uitslag van deze verkiezing werd vrijdag 2 mei jl. tijdens het 
captainsdinner met gejuich en instemming van alle leden van de 
vereniging De Motor Sleepboot begroet. Tijdens de jurering is vooral 
gelet op authenciteit, uitstraling, verzorgd uiterlijk en originaliteit. 
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Een hele bijzondere prijs voor Hans en Aleida Samplonius-Pander. Aleida 
is de dochter van Henk en Mieke Pander, die eveneens gepokt en 
gemazeld zijn op het water. 

Opening winkel Tsiishûs Wytske
Op vrijdag 30 mei 2008 vond aan Dubbelstraat 130 de 
opening van de winkel “Tsiishûs Wytske” plaats. Tsiishûs 
Wytske levert Friese Biologische Boeren Kaas, Nederlandse 
Specialiteiten Kaas  en Buitenlandse Specialiteiten Kaas. 

Voor meer informatie kunt u kijken op: 
www.tsiishuswytske.nl.

Gaasterlân-Sleat gaat fusiegesprekken aan met vijf gemeenten 
Om te komen tot een stevige gemeente, waarbij het belang van de 
burgers voorop staat, gaat het college van Gaasterlân-Sleat gesprekken 
aan met vijf gemeenten, te weten Nijefurd, Wymbritseradiel, Sneek, 
Lemsterland en Skarsterlân. Dat betekent dat de Iselmarvariant (Gaas-
terlân-Sleat, Lemsterland, Nijefurd en delen van Wûnseradiel en 
Wymbritseradiel) van de baan is. Dat laatste is mee ingegeven door de 
beslissing van de raad van Wûnseradiel, die heeft aangegeven tegen een 
opsplitsing van hun gemeente te zijn. 

Voor waterpoorten Sloten komt geen rijksgeld vrij 
De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
(RACM) wil geen subsidie beschikbaar stellen voor de restauratie van de 
twee waterpoorten in Sloten. De eigenaar van de waterpoorten, de Stich-
ting tot Behoud van Monumenten in Gaasterlân-Sleat, heeft tevergeefs 
bij de rijksdienst aangeklopt. 
Het niet krijgen van de subsidie is een grote tegenvaller. Onlangs pre-
senteerde een werkgroep net plannen om het historische karakter van 
Sloten te laten terugkeren. Daar moet zo'n drie miljoen euro voor worden 
uitgetrokken.
Restauratie van de Lemsterpoort, die aan de zuidzijde van het stadje 
staat, en de Sneker- of Woudsenderpoort aan de noordzijde van Sloten, 
kost bijna vier ton. De Stichting tot Behoud van Monumenten in Gaaster-
lân-Sleat deed daarvoor een beroep op de rijksdienst. Die wil echter niet 
meewerken. De trappen naar de waterpoorten zijn verzakt. Er vallen 
steeds meer gaten tussen de treden. Ook ontstaan her en der scheuren 
in de muren. Daarnaast is de ondergrond beschadigd. Wanneer er geen 
maatregelen worden getroffen gaan de verzakkingen door. 
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Andere foto’s te bewonderen op:
www.pieteralbada.nl
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NIEUWE  FOTO  PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Van Aleida Samplonius-Pander uit Wijckel ontvingen we de schoolfoto 
voor dit kwartaal. Het betreft een afdruk van de christelijke lagere school 
in Sloten. Het jaartal moet, volgens Aleida, 1977 zijn. 

We willen u als lezer hierbij vragen om alle namen op een rijtje te zetten. 
Omdat deze foto nog redelijk recent is, moet het mogelijk zijn om alle 
namen te achterhalen. In de ruim 30 jaar is natuurlijk het nodige 
gebeurd. Iedere geportretteerde heeft in die tijd al een stuk geschiedenis 
ondergaan.

De redactie hoopt dat er genoeg lezers zullen zijn die de afgebeelde 
personen weten te herkennen en bij wie verhalen naar boven komen 
drijven over vroegere gebeurtenissen. Wij, als redactie hopen, dat u zult 
reageren, zodat we reacties in ons volgend nummer kunnen publiceren. 

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 129, 8556 XE, in Sloten melden. 
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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…

Deze rubriek komt regelmatig terug in ons stadsblad. Ook dit 
keer konden we niet om het sleutelgat heen. Soms is er in 
Sloten geen kip te bekennen, maar soms ook wel. Eén kip 
kreeg een groot gedeelte van de Sleattemer bevolking uit de 
stoel. Is één kip slimmer dan 750 Slotenaren? Je zou het bijna 

denken. Ook is het tegenwoordig zo, dat als je op de fiets 
ergens naar toe gaat, je eigenlijk helemaal niet zeker bent of je op dat 
ding ook weer thuiskomt. Ach, leest u het allemaal zelf maar….. 

KIP, WAAR BEN JE? 
Op een doordeweekse namiddag, lekker genietend van het zonnetje, 
hoorden we op een zeker moment een klap tegen de ren van de katten, 
waardoor deze beestjes stijf stonden van de schrik. Zij niet alleen, maar 
ook hun baasjes. Eenmaal bekomen van de schrik, gingen we maar eens 
poolshoogte nemen om aan de weet te komen wie of wat deze klap had 
veroorzaakt. Tot onze verbazing zagen we een loslopende kip, die 
ontsnapt was uit de achtertuin van Arend Jan Bergsma. 
Na een mislukte poging om hem weer achter het hek te krijgen, ging de 
kip, genietend van zijn vrijheid, lekker aan de wandel. Eerst richting 
"Taveerne ’t Bolwerk", waar het beestje een tijdje verbleef en later 
verplaatste hij zich naar de achtertuin van de fam. Hoekstra.  
Kat in ’t bakkie, dachten we nog want met de poortdeur dicht zou het 
dier geen kant meer uit kunnen. Vervolgens werd de fam. Bergsma 
gebeld met de mededeling dat ze de kip op kon halen. Een paar minuten 
later kwam zoon André aangelopen met een bakje gekookte aardappelen, 
want….dat lustte de kip zo graag.  
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Wachtend tot André met de kip achter de poortdeur van de fam. 
Hoekstra vandaan zou komen, kwamen we even later bedrogen uit. De 
kip ging als een haas via de Breedstraat richting Baanweg om daar de 
omgeving eens te verkennen. Inmiddels liepen er 3 man achter hem aan. 
Na tien minuten liep dat aantal op naar 7 achtervolgers. 
De kip voelde zich behoorlijk opgejaagd want de één had een vangnet, 
de ander een deken en weer anderen kwamen met stokken en speelgoed 
aanzetten.

De kip had het inmiddels hogerop gezocht want die klom op het 
kippenhok van Oeds van der Goot. Toen dat toch zijn hoogte niet bleek 
te zijn, koos het beestje domicilie op het dak van het huis van Tjeerd en 
Manou. Tjeerd had intussen zijn Manou ingelicht, dat er een kip op het 
dak zat. Manou op haar beurt dacht: “Die Tjeerd is niet lekker bij zijn 
hoofd zeker……, doei”.  
Toen ze even later boven uit het raam keek, zag ze dat daar wel degelijk 
een kip zat. Zo kwam er nog meer hulp opzetten want de kinderen, 
gekleed in badjassen, vonden het ook wel spannend om in de 
achtervolging te gaan. 

Via de achterkant van de steeg ontsnapte de kip opnieuw en ging nu 
richting “Mallemok”. Een paar achtervolgers hadden gezien dat de kip in 
een heg verdween, maar waar we ook keken, geen kip te bekennen. 
Na alles zo’n beetje te hebben afgezocht, struiken, hegjes, bomen en 
zelfs een rondje “Mallemok” te hebben gelopen, vond Rients Smit hem, 
verscholen op de grond in dezelfde heg, waar ze hem voor het laatst 
hadden gezien. 

Dit alles heeft een dozijn mensen ruim een uur bezig gehouden. De kip 
belandde uiteindelijk weer veilig in zijn eigen hok. Hij had er voor 
gezorgd dat “zijn” buurt” eendrachtig tot actie overging na zijn 
vrijheidsdrang. De buurt moet tot de overtuiging zijn gekomen dat een 
gezellige samenwerking soms een prima resultaat op kan leveren. Zo 
gezegd: missie geslaagd! 

TS

WEDDEN DAT ….. 
Denk nou niet dat Hendrik Leijenaar van de Wijckelerweg in Sloten in 
training is voor de Tour de France, als u hem op zijn racefiets rond ziet 
toeren. Het geval wil dat deze motorfreak onlangs een bezoekje aan zijn 
geliefde Balk bracht, waar hier en daar een horecagelegenheid werd 
bezocht. Hendrik was zo verstandig om op de fiets te gaan en deze te 
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parkeren voor hotel Teernstra. Voor de zekerheid deed hij het vehikel 
ook maar even op slot. Je weet tenslotte nooit; ook in Balk niet. 
Nadat Heineken onze Hendrik deze dag flink had verwend, besloot hij 
maar weer eens naar “zijn” Pietsje te gaan. Ondanks het feit dat de vele 
Freddies hun werk hadden gedaan, was Hendrik nog wel zo helder om te 
constateren dat hij zijn fiets miste op de plaats waar hij hem had 
neergezet. Of hij met de taxi naar huis is gegaan of dat Pietsje hem uit 
Balk heeft gehaald, is de redactie onbekend. 

De volgende ochtend besloot Leijenaar zijn vriend Lolle Zandstra maar 
eens te bezoeken. Het zat de Sleattemer Balkster nog steeds erg dwars 
dat zijn stalen ros zo maar was verdwenen. Hij vertelde Lolle het verhaal 
en deze zal wel gelachen hebben, maar bood onze Hendrik ook hulp. 
Lolle gaf hem wat materiaal mee om in de Luts zijn fiets op te kunnen 
dreggen. Leijenaar begon vol enthousiasma aan deze klus want hij was 
er zeker van dat zijn fiets in de Luts lag. 

Na een halve dag dreggen, haalde Hendrik van alles naar boven, behalve 
zijn geliefde stalen ros. Hij baalde natuurlijk als een stekker. 
Gelukkig kon iemand nog een racefiets missen en sindsdien toert Hendrik 
op dit sportieve vervoermiddel rond.

Toch kijkt hij achter elk struikje of boompje of zijn fiets ook ergens te 
traceren is. Misschien moet hij advies inwinnen bij Foeke de Boer, die zijn 
overjarig model ook al eens in Balk kwijtraakte. Na publicatie in dit blad, 
kwam diens stalen liefde weer boven water. 
Hendrik, het is niet voor niets dat we dit verhaal publiceren. Wedden dat 
je binnen enkele dagen, nadat dit blad op ieders deurmat is gevallen, 
weer lekker op je eigen fietsje rond kunt toeren? 

PP

EEN GOEDE BUUR IS BETER DAN EEN VERRE VRIEND

Vanwege ouderdomsverschijnselen willen we bij deze afscheid nemen 
van ons verblijf in Sloten, waar we met genoegen ruim 18 jaar hebben
gewoond.
We zullen het niet te lang maken maar één spreekwoord willen wij u 
niet onthouden nl. “een goede buur is beter dan een verre vriend”. 
Dit willen wij bevestigen, in dankbaarheid terugziende. Wij wensen 
alle inwoners toe dat Sleat de “grootste” stad van Fryslân mag blijven. 

K. & A. Galama-Konst, Talma Hiem, 8561 DD Balk.
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RONDWEG  OM  SLOTEN  50  JAAR  OUD  (DEEL 1)

Door het steeds meer toenemen van het auto-, bus- en vrachtverkeer 
kreeg het stedeke Sloten steeds meer problemen om deze 
verkeersstroom door de erg nauwe Dubbelstraat te leiden. 
Toch moest het verkeer van Gaasterland naar het oosten door Sloten 

heen.

Ook vormde Sloten de toegangsweg naar Gaasterland. Een goede 
verbinding kan de ontwikkeling van het hele gebied stimuleren. M.a.w. 
de belangen van het stadje zijn zeer nauw verbonden met die van het 
achterland.
Er waren dus twee zaken die om een oplossing vroegen. Ten eerste een 
verbetering van de verkeersweg van Joure naar de Zuidwesthoek, waar 
Sloten een schakel in was en het bewaren van Sloten voor het geweld 
van het zware vervoer. Ten tweede het behoud van de specifieke 
eigenschappen van het eeuwenoude stadje. 
Het was geen geheim dat de oplossing van het verkeersprobleem van 
Sloten veel mensen grijze haren bezorgde. Hoe kon het brokje historie – 

Sloten in de oude situatie. 

Foto: archief “De Stadsomroeper”
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door de jaren zorgvuldig bewaard – de strijd tegen de dynamiek van de 
nieuwe tijd in volle glorie te boven komen?  

Zou het leiden tot een 
nieuwe weg om het 
stadje heen? Nee, dat 
vond de gemeente niet. 
Sloten had een 
verkeersweg door het 
stadje zelf nodig, om aan 
de behoeften van de 725 
bewoners tegemoet te 
komen, vond zij. Men 
ontwierp een weg door 
de wallen, die om die 
reden vergraven moes-
ten worden, een water-
poort moest afgebroken 

worden; in de plaats daarvan kwam een hoge dam die dwars door het 
Harinxmadwinger leidde. Provincie en gemeente waren het eens, alleen 
het ministerie van Onderwijs moest toestemming geven voor vergraven 
van de wallen en het afbreken van de brug. Het Heemschut reageerde 
ondermeer met een uitvoerig rekest: geef die toestemming niet! De strijd 
werd door het Heemschut gewonnen.

Een noordelijke rondweg zou het silhouet van de stad ontluisteren; een 
straat over het bolwerk zou de rust absorberen. Technische bezwaren 
maakten een zuidelijke rondweg onmogelijk. Wat nu? Men staakte het 
plannen maken om even op adem te komen. 
Ondertussen wrongen de grote autobussen zich door de Dubbelstraat, 
trilden de oude gevels van het geweld van het vrachtverkeer en doken 
wandelaars in portieken en stegen als er een ronkende vierwieler in 
aantocht was. 

In 1955 kwam architect ir. J.J. M Vegter met een gewijzigd plan. Daarin 
werd de toegangsbrug naar het noorden verlegd en het bestaande 
vaarwater gedempt en ongeveer een vaart-breedte oostelijk opnieuw 
gegraven. Vlak langs de bebouwing komt nu een nieuwe weg. Voor de 
Woudsender poort buigt ze evenwel af naar het noorden en gaat dan 
over een brug (die in verband met het silhouet van de stad zo laag 
mogelijk zal liggen en niet beweegbaar wordt) door de weilanden naar de 
Wijckelerweg.
Aan de kant van “De Stadsherberg” worden verder een paar historie-loze 
panden afgebroken om zodoende ruimte te geven voor een toegang tot 
de kom en een parkeerterrein te krijgen. Langs de nieuwe kade komen 

De oude beweegbare brug. 

Foto: archief “De Stadsomroeper”
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strookjes grasland t.b.v. 
de watertoeristen, terwijl 
een paar groepjes bomen 
het geheel zullen 
verlevendigen. Ook wordt 
voor aanleggelegenheid 
gezorgd.
De werkelijke uitbreiding 
van Sloten is geprojec-
teerd aan de weg naar 
Tjerkgaast. Daar zal een 
apart, door beplanting 
afgebakend wijkje ver-
rijzen, waarin een be-
graafplaats, een ijsbaan 

en sportterrein en wat huizen zijn gedacht. De stad zal dus niet door 
huizenbouw of wegenbouw worden aangetast. 
Zo zou het ook gebeuren. 

Op dinsdag 17 juni 1958 werd de rondweg om Sloten officieel geopend. 
De laaggelegen nieuwe rondweg bedierf het uitzicht van de Wallen en 
Waterpoort op het Slotermeer niet, de zeilers behielden hun mooie 
uitzicht op Sloten. Een oplossing die een felicitatie waard is, mag na 50 

jaar gerust nog worden opgemerkt. In ons volgende nummer nog een 
relaas van dhr. Schaper uit 1976 en enkele krantenartikelen over de veel 
besproken Sleattemer rondweg.  

G. St.

Sloten in de nieuwe situatie. 

Foto: archief “De Stadsomroeper” 

De nieuwe beweegbare brug. 

Foto: archief “De Stadsomroeper”
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1983: SLOTEN 700;  KANONSCHOT  LAAT
FEEST  IN  STAD  SLOTEN  LOSBARSTEN

SLOTEN - Met een daverend kanonschot zijn zaterdagmiddag officieel de 
feestelijkheden rond het 700-jarig bestaan van de stad Sloten begonnen. 
Commissaris der koningin Hans Wiegel was naar het stedeke gekomen 
om dit startschot te lossen. In Sloten is daarmee een groot en langdurig 
feest begonnen. Het einde van de festiviteiten is voorlopig nog niet in 
zicht. Dat zal pas op 13 september zijn. 
Via de speciaal ter gelegenheid van het zevende-eeuwfeest opgebouwde 
Wyckelerpoort kwam de heer Wiegel samen met zijn vrouw Marianne en 
de beide kinderen de stad binnen. Sloten was op dat moment al aardig 
volgestroomd met toeristen die zich tussen de autochtone en voor deze 
keer in origineel kostuum gestoken bevolking doorwurmden. De 
stadsomroeper, de schutterij en de schepelíngen wisten evenwel af en 
toe ruimte te maken in de straten van Sloten. 
Voor het stadhuis van Sloten konden even later de vele aanwezigen na 
enig vals bazuingeschal meezingen met „ít folksliet fan Sleat". Na de 
officiële opening door de heer Wiegel kon men genieten van dertien 

D e s y l l ú z j e 

Nei fyftich jier kaam hy werom nei 't doarp fan heit en mem 
en kocht fuort by de winkelman twa potsjes krúsbeisjem, 
want hy wist noch dat it alear, moarns thús op tafel stie. 

Mem makke 't elts jier wer oan sels, doe 't hy in jonge wie. 

Mei d' auto gyng er op in dei by d' alve stêden lâns 
mar miste faak yn mannich plak, dy Fryske sfear en glâns. 

Yn 't wykein fierde út en troch Hollânsk de boppetoan 
en dat fûn men al jierrenlang almeasten hiel gewoan. 

Yn hiel wat greidlân mist’ er ek dat moai swartbûnte fee 
Wol seach er gauris pas meand gers mar selden hea yn swee 
Doe kaam yn 't doarp in flatgebou en dat die him knap sear. 

Hy seach nei 't swurk en sei wat tryst: "Dit is myn lân net mear". 

    Jan Folmer 

"De Stadsomroeper", juni 2008 28



vlotten, die in optocht door de stadsgrachten dreven. De tien 
zustersteden van de Elfstedengroep en de drie buurgemeenten hadden 
voor deze manifestatie gezorgd. Lemsterland nam de gelegenheid te baat 
om met reclameleuzen de eigen gemeente aan te prijzen. 
Burgemeester Feite Faber van Lemsterland, zaterdag overigens in functie 
als waarnemend burgemeester van Sloten en daarom ook gekleed in een 
fraai kostuum, kreeg ondanks die reclame de bevolking van het stedeke 
op zijn hand met de uitspraak “rekkenje der op dat Sleat stêd bliuwe sil". 
Triest feit is namelijk dat juist in het jaar van het 700-jarig bestaan van 
de stad de gemeente aan zijn laatste dagen bezig is in verband met de 
herindeling van de Friese gemeenten. Het is daarom al een feest met een 
rouwrandje genoemd. 
Ook commissaris der koningin Hans Wiegel liet geen twijfel bestaan over 
de toekomst van de stad Sloten. Tijdens de receptie in de feesttent 
haalde hij verschillende feiten uit de geschiedenis aan om te illustreren 
welk een belangrijk strategisch bolwerk Sloten altijd is geweest. De heer 
Wiegel noemde de stad Sloten voor de nieuwe gemeente Gaasterland 
„een parel aan de kroon". Hij twijfelde niet aan de goede wil van de 
nieuwe gemeente om de eigen identiteit van Sloten te behouden. De 
commissaris bood de stad namens het provinciebestuur „een grote, dure, 
mooie stadsbank" aan. Dat gebeurde overigens slechts symbolisch, want 
het geschenk was te kolossaal om het tijdens de feestelijkheden aan te 
bieden, zo lichtte de heer Wiegel toe. 
Later volgde er nóg een geschenk dat ten goede komt aan de hele stad 
Sloten. Het kwam van de stichting „Vrienden van Sloten". Haar 
voorzitter, de heer Herman van Slooten, bood een „kuijerke" aan. Het is 
een oude wens van de stichting om het stedeke ook eens vanuit het veld 
te beschouwen en men heeft daarom al tien jaar lang de aanleg en 
verbetering van een wandelpad tussen de jachthaven en de weg naar 
Wyckel gesuggereerd. Daarnaast kondigde heer Van Slooten aan dat men 
ijvert voor gedeeltelijke reconstructie van de wallen en de bastions rond 
de stad. 
Het stichtingsbestuur „Stad Sloten 700 jaar" is zaterdag in het bezit 
gekomen van de sleutel van de stad. Burgemeester Feite Faber 
overhandigde „de kaai" aan voorzitter Jetze Schat, nadat hij eerst CdK 
Hans Wiegel nog uitgeleide had gedaan met de aanbieding van een 
bronzen legpenning met daarop het wapen van Sloten. De heer Schat 
maakte overigens al gauw gebruik van de rechten die hem de sleutel 
bieden, want hij bood op zijn beurt burgemeester Faber een dergelijke 
penning aan. 
Overigens zal het bezit van deze sleutel tijdelijk zijn. Na de feesten, die 
het hele zomerseizoen duren, keert men naar de oude situatie terug. Tot 
die tijd zal in de stad Sloten elke zaterdag de aflossing van de wacht te 
zien zijn. Compleet met kanonschoten. 
LC 13-06-1983
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PIETER  HARINGSMA  25  JAAR  STADSOMROEPER

Hoe ben je eigenlijk stadsomroeper geworden? 
Tijdens het “nablussen” van de Brandweer in “De Zeven Wouden” vroeg 
Hendrik Spoelstra mij in 1982 of ik tijdens de feesten rondom Sloten 700 
in 1983 voor 1 jaar stadsomroeper wilde zijn. Ik zei spontaan van “Ja”, 
niet wetende wat dit allemaal te betekenen had. 

Had je herinneringen aan oude Sleattemer stadsomroepers zoals 
b.v. Pieter Wabes? 
Over Pieter Wabes de Vries weet ik nog dat hij de 11-steden wandelaars 
binnenloodste. Ook herinner ik mij Kees de Boer nog die o.a. omriep dat 
visboer Beljon uit Lemmer op woensdagmiddag in Sloten kwam. 

Wanneer was je eerste optreden en hoe ging dat? 
Mijn eerste optreden zal ik nooit vergeten. Toen de Sleattemer 
schooljeugd, o.l.v. Reitze Schotanus en Theun van der Sluis in mei 1983 

Nederlands kampioen 
werd, vroeg men mij dit 
in Sloten om te roepen 
met de mededeling dat 
er receptie in Taveerne 
’t Bolwerk was. Zo kon 
ik mooi oefenen in het 
pak van Sjouwe Leffert-
stra want de mijne was 
nog niet klaar. Toen ik 
thuiskwam en ietwat 
teveel had gedronken 
zei Anneke: “Als dat 
altijd zo gaat heb ik 
liever dat je vandaag 
dan morgen stopt want 

als je zo met je pak aan op straat loopt ben je eerder de stadsgek dan de 
ambassadeur van Sloten en dat kun je niet maken”.
Ze had volkomen gelijk. Dat gezegde heb ik in mijn oren geknoopt en dit 
is niet meer gebeurd. 
Zo heb ik in 1983 veel feesten omgeroepen en veel mensen ontmoet. Zo 
heb ik nog wel eens contact met Hans Wiegel. Hem ben ik nog vaak 
tegengekomen, nadat hij in 1983 in Sloten de festiviteiten rond Sloten 
700 opende. Zo heb ik nog eens een proclamatie voorgedragen op een 
vergadering van de Ziekenfondsen. Omdat ik zelf vanwege een hernia 
geen auto kon rijden, heeft de chauffeur van Wiegel mij opgehaald. 
Wiegel wilde mij erbij hebben. 
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Na 1983 werd ik gevraagd of ik niet langer stadsomroeper wilde blijven. 
Dat wilde ik dus best. Ook ging ik rondwandelingen doen met groepen. 
Wel had ik me eerst in de geschiedenis van Sloten verdiept. Het kostte 
me wel steeds meer tijd. 

Hoeveel kampioenschappen heb je behaald? 
In 1987 werd ik gevraagd mee te doen aan de Nederlandse 
kampioenschappen omroepen in Vianen. Er waren 15 deelnemers. Ik 
kwam eigenlijk om wat te leren maar tot mijn grote verrassing werd ik 
eerste. De prijs was toen 250 Viaanse daalders. Na dit ingewisseld te 
hebben, kreeg ik 375 gulden voor een dag omroepen. 
Later ben ik nog zes keer Nederlands kampioen geworden; vijf maal Fries 
kampioen; vier maal Overijssels kampioen en vijf maal Noordwest 
Brabants kampioen. Totaal ben ik 25 keer eerste geworden in de acht 
jaar dat ik aan wedstrijden mee heb gedaan. Nu doe ik niet meer aan 
wedstrijden mee omdat de sfeer is veranderd door nieuwe omroepers. 
Die doen alleen aan wedstrijden mee en zijn in hun dorp of stad niet of 
nauwelijks te horen. Tien omroepers zijn er in de afgelopen jaren 
overleden. Dat waren nog echte omroepers. 
Op 6 juli as. neem ik afscheid van de vereniging van omroepers in 
Ravenstein, waar ik veel plezier heb gehad en nog steeds goede 
kennissen heb. Zo stop ik dus toch een beetje officieel met de 
wedstrijden.

Wat heb je met de Oldtimerrally die elk jaar in het 
Hemelvaartweekend wordt gehouden? 
In 1984 vroegen de Oldtimers mij voor het stempelen. Nu heb ik een 
band met deze mensen en hoor eigenlijk een beetje bij hun familie. Dit 
jaar heb ik hen voor de 23ste keer gestempeld en ik hoop het nog een 
aantal jaren te mogen doen. 

Hoe waren de ervaringen met de diverse stadswandelingen die je 
als stadsomroeper hebt begeleid? 
Bij de stadswandelingen is het belangrijk om op de mensen in te spelen. 
Je hebt groepen die interesse hebben in het ontstaan en de geschiedenis 
van Sloten. Andere groepen willen weer meer weten over het leven in 
een klein stadje als Sloten. Je merkt wel dat ze het leuk vinden de 
manier waar op ik het doe. 

Wat zijn de mooiste herinneringen als stadsomroeper? 
Door mijn succes heb ik mooie herinneringen overgehouden aan het 
omroepen. Zo heb ik op de Horecafa soep op mogen dienen, Sipelsop. 
Verder heb ik op de RAI mogen omroepen, ook in de ijshal in Nijmegen 
en op de kaasmarkt in Alkmaar. In Leeuwarden moest ik later verslag 
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doen van zo’n kaasmarkt. Ook heb ik nog met zo’n berrie met kaas 
gelopen. Dat loopt heel apart. 
Ook heb ik op het Provinciehuis in Leeuwarden omgeroepen. Van daaruit 
moesten mensen met koetsen naar het FEC en ik moest omroepen wie in 
welke koets moest. Ook onze Koningin Beatrix was daarbij aanwezig. Ik 
zat in het FEC bij de genodigden, vlak achter de Koningin. Aan hapjes en 
drankjes geen gebrek. 
Ook heb ik op Koninginnedag in Overschie omgeroepen. Ik moest daar 
de proclamatie omroepen voor de Koninklijke familie en heb ze toen de 
hand mogen schudden. Natuurlijk heb ik die hand nadien nooit meer 
gewassen.
Een tijdje geleden ben ik nog in het Oranje Hotel in Leeuwarden geweest. 
Graaf van Holland (Freerk Smink) ontving daar gasten, die ik in het Frans 
aan moest kondigen. Zo heb ik veel herinneringen aan geboortes, 
huwelijken e.d. en heb ik in het hele land omgeroepen. 
Elk jaar op de laatste zaterdag in september loop ik 5 km. en roep ik om 
bij de Flaeijelfeesten in Oudehorne. Dat doe ik al weer sinds 1987 en 
hoop ik ook nog jaren te doen. Het is eigenlijk allemaal teveel om op te 
noemen.

Wat deed de Koninklijke onderscheiding jou die je vorig jaar uit 
handen van waarnemend burgemeester Aalbers mocht 
ontvangen? 
Ik moet zeggen dat ik wel even stil was en een ieder weet hoe moeilijk 
het is om mij stil te krijgen. Ik had er totaal niet op gerekend. Ik had de 
burgemeester wel zien staan maar dacht die zet de bemanning van het 
skûtsje van Walter de Vries in het zonnetje i.v.m. het behaalde 
kampioenschap. Toen hij over mij begon dacht ik er is heel wat gebeurd 
wat ik niet weet. Het moment waarop kon niet mooier met veel toeristen, 
familie en bekenden. Ik zie deze onderscheiding als een waardering van 
de mensen uit Sloten voor wat ik nu 25 jaar lang heb gedaan voor de 
parel van Friesland, Sloten. 
Ook vond ik de verkiezing van “Sleattemer fan it jier” in 1985 een mooi 
teken van waardering. 

Ieder mens heeft dromen. Wat is jouw droom als stadsomroeper? 
Mijn droom 20 jaar geleden was om nog eens mee te doen aan de 
wereldkampioenschappen omroepen in Canada. Het reisje was me 
aangeboden door de middenstand maar mijn collega’s hebben me toen 
bedonderd; dus dat ging niet door. Nu is mijn droom dat ik gezond mag 
blijven en dat mijn stem het niet laat afweten. In het begin van mijn 
omroepercarrière zei iemand tegen mij dat als je dit lang wilt doen je 
moet stoppen met roken. Ik ben inmiddels een jaar gestopt en hoop zo 
nog enkele jaren door te kunnen gaan; tenminste zolang de mensen het 
nog waarderen. 
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Wel wordt het tijd dat er eens een nieuw pak komt want het huidige 
wordt er niet mooier op. Sponsors zijn altijd welkom natuurlijk. 
In 2001 wilde ik stoppen vanwege de ziekte van mijn vrouw. Voor haar 
overlijden zei ze tegen mij dat ik door moest gaan want anders kom je 
de deur niet meer uit. Daar ben ik haar nu nog dankbaar voor, al waren 
de eerste jaren na haar overlijden verschrikkelijk moeilijk. Als ik eens 
een grapje maakte zeiden de mensen vaak: doe de groeten aan je 
vrouw. 
Sinds vorig jaar heb ik weer een relatie en dat maakt het leven een stuk 
aangenamer. Ik hoop nog jaren te mogen genieten. Dat is ook de reden 
dat Sloten me, wat nog nooit gebeurd is, begin juni moet missen. Ik ga 
namelijk voor het eerst in de zomer op vakantie en nog wel naar het 
buitenland. We gaan jodelen in de bergen van Zwitserland, uitrusten en 
bijtanken voor het zomerseizoen van 2008. 

Hoe lang ga je nog door als Stadsomroeper? 
Zolang ik nog plezier heb in het omroepen ga ik door. 

HONGEREVAKUEES

Yn desimber 2007 stjoerde Jan Vogelzang út Balk in mail nei Gerben 
Stegenga. Hy wie al in skoftke dwaande mei it sammeljen fan 
ynformaasje oangeande de Twadde Wrâldoarloch. Op in stuit kaam er 
wat listen tsjin mei evakuees yn Sleat yn maart en juny 1945. De iene 
groep wie útstjoerd troch it I.K.B. (Interkerkelijk Bureau) en de oare 
troch de P.T.T. út Amsterdam. Goed 80 bern stiene op’ e listen, mei 
namme, bertedatum, wenadres en de nammen en adressen fan de 
pleechâlders. En om’t de famylje I. van der Sluis der ek tusken stie, hat 
Gerben de mail mei bylages mar trochstjoerd oan ús, Theun en Tetsje 
v.d. Sluis.
It wie in aardichheid, om al dy âlde Sleattemer nammen wer te lêzen, 
dy’t  mei leafde en waarmte de bern út it westen in plakje yn harren 
húshâlding jûn hiene. Foar ús gefoel diene hast alle Sleattemers der 
yndertiid oan mei. De measte bern kamen út Den Haach en Amsterdam.  
It jonkje, dat by Iebe en Neeltsje v.d. Sluis bedarre, kaam út Den Haach. 
Spitigernôch wie syn namme net hielendal goed te lêzen, om’t der krekt 
in gatsje fan de archyfmap trochhinne siet. It gie om Henricus Pu . . an, 
dy’t  op 13 maaie 1939 berne wie. Ja, as der 2 letters ûntbrekke is it 
fansels min sykjen. It stie Theun ek hielendal net by, dat syn âlders yn 
1945 èk in evakuee hân hiene – hy wie doe noch mar 1 jier. Yn 1949 ha 
se in Eastenrykse evakuee hân, in famke fan ûngefear 12 jier.....dat wist 
er noch wol. Dy ha wy yn 1989 foar’t earst opsocht. Om har te finen, hat 
ús yndertiid oardel jier koste en is fia 11 organisaasjes gien, mar dat is 
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slagge!  In nuver gefoel, doe’t Edith Halbhuber dêr yn Eastenryk , 40 jier 
nei’t hja as evakuee yn Sleat tahouden hie, ynienen foto’s fan jins heit en 
mem en suskes út in laadsje helle. 
Mar dit wie in oare saak. Mei sa’n ûnfolsleine efternamme koene wy neat, 
dus de list rekke yn ’t laad. Mar somtiden hinget it libben fan tafal 
oanelkoar. Sa houd Henk Brouwer my op in sneintemoarn oan yn tsjerke 
en fertelde, dat der op 8 maaie in man en frou de tsjerke besjoen hiene. 
De man seach wakker om him hinne en fertelde doe, dat er yn 1945 as 
hongerevakuee by de famylje Van der Sluis ûnderbrocht wie. Henk hie 
harren meinommen nei bûten ta en sein: “Sjoch, dêr op ’t ein fan de 
stege wennet de soan.”  Myn earste fraach fansels:  “Hoe hjitte dy man?”  
Neffens Henk hie er yn ’t gasteboek skreaun. En ja hear:  Henk en Ans 
Putman (de ûntbrekkende letters!) út Vlaardingen hiene hjir west. As 
reaksje hie er skreaun: “Een goed weerzien na 63 jaar! In de 
hongerwinter hier ondergebracht.”
Fansels wiene wy no nijsgjirrich wurden. Hiene se noch oan’ e doar west? 
Wy wiene dy middeis net thús. En Theun woe wol ris witte hoe lang oft 
hja doe yn Sleat wiene en hoefolle oare oantinkens Henk Putman noch 
hie oan dy tiid. (fan Edith út Eastenryk hawwe wy ymposante ferhalen te 
hearren krigen oer har tiid yn Sleat!)  Dêrom: gau it ynternet op en nei’t 
tillefoanboek: der stie mar ien H. Putman yn Vlaardingen yn, dus dat 
moast ’m wol wêze. 
In foto fan ús hûs, in moaie kaart fan Sleat, in foto fan Iebe en Neeltsje 
en in kopy fan de list mei nammen fan evakuees (faaks koe er in protte 
nammen út Den Haach noch wol?) : alles waard op 12 maaie nei 
Vlaardingen stjoerd, mei in hertlike lokwinsk foar syn jierdei, want dat 
wie ommers op 13 maaie! 

Trije dagen letter krigen wy de hannel lykwols werom: it wie op’ t 
ferkearde adres bedarre! Wy ha it aardige frommeske doe skille en frege 
om tillefoannûmers fan oare Putmannen yn Vlaardingen. Dy hat se ús 
deselde jûns noch trochmaild. By de Putman Group (in 
makelderskantoar) ha wy de saak útlein en dy hiene tagong ta in list mei 
ûnreplik guod. De man koe sa neisjen, wa’t de lêste 50 jier in wenning 
kocht hie yn Vlaardingen. Spitigernôch smiet dit neat op. “Waarom bellen 
jullie niet gewoon naar het gemeentehuis?”  frege er. Nei’t er ús it nûmer 
jûn hie, ha wy kontakt socht mei’t gemeentehûs dêrre, mar de wet op de 
privacy seit fansels, dat hja net samar adressen trochjaan meie. Wy 
koene de brief wol nei’t gemeentehûs opstjoere – dan soargen sy wol dat 
er teplak kaam. Dit ha wy dien en no is it ôfwachtsjen, oft Henk Putman 
noch mei ús oer dizze tiid fan syn libben prate wol.. 

Theun en Tetsje van der Sluis 

"De Stadsomroeper", juni 2008 38



11-STEDENTOCHT

Wandelen, varen, oldtimers, 
motoren en fietsen. Het zijn 
slechts een paar 11-steden 
varianten die Friesland kent. 
Zo ook de motoren- en fiets 
11-stedentocht.
Pinkstermaandag 12 mei jl. 
werd deze tocht door en om 
Sloten geleid. 
3.600 Motoren en 15.000 
fietsers startten vanaf 05:00 
uur vanuit Bolsward om aan 
het einde van de dag daar ook 

weer te finishen. 
Fietsers in de soms meest uiteenlopende 
creaties passeerden de revue. 
Dit jaar werd besloten om de stempelpost niet 
zoals gewoonlijk nabij de fabriek te houden 
maar bij de uitgang van de stad, ter hoogte van 
de fam. J. Breimer. 
Hier konden de deelnemers niet alleen een 
stempel halen maar was ook bij eerder 
genoemde familie een “watertankstation” 
geopend.
Stadgenoot Martien Swart werd voor deze post 
gestationeerd om de aanstormende fietsers af te 
remmen en tevens maakte hij ze duidelijk waar 

gestempeld moest worden. Samen 
met de overige vrijwillige 
verkeersregelaar en stempelaars 
werd dit allemaal in goede banen 
geleid.
Ook het kruisende verkeer van en 
naar de jachthaven werd perfect 
geregeld.
Meerdere Slotenaren deden mee 
aan de tocht waaronder de 
personen op deze foto. 
De stempelpost werd gesloten om 
19:00 uur. 
Gelukkig kunnen wij melden dat 
de EHBO-post, op een enkele 

pleisters na, bijna niets te doen heeft gehad. 
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Een werkloze EHBO post en zo zien wij het graag. 

Tekst + foto’s: Pieter Albada 

VAKANTIE  ALTERNATIEVE  STIJL?

Hoewel stadsgenoot 
Franke Bangma groter 
materieel gewend is 
om mee te rijden (zie 
achtergrond) moet hij 
gedacht hebben deze 
keer eens een 
alternatieve “vakan-
tie” te kunnen vieren. 
Wat met auto en 
caravan kan moet ook 
zo kunnen. 
Het is een beetje 
passen en meten om 
te kunnen slapen maar met een beetje goede wil moet het lukken. 
Hoewel mem Jeltsje en de allerkleinste Bangma niet op de foto 
waarneembaar zijn, hebben wij het vermoeden dat zij al stiekem een 
plaatsje hebben bemachtigd in de huifkar. 
Of gaat dit alles toch om iets anders? 

Tekst + foto: Pieter Albada 

Frysk skriuwen leare? 
Dat kin by de Afûk! By de begjinnerskursus, leargong A, giet it om de
stavering en it skriuwen fan ienfâldige teksten. Wa’t mear fan de
Fryske taal, de skiednis en de literatuer witte wol, kin fierder mei
leargong B en C. De measte kursussen duorje in hiel winterskoft mar
der binne ek hiel nijsgjirrige koarte kursussen. Mear ynformaasje fine
jo op www.afuk.nl of yn ús kursusfolder dy’t jo telefoanysk by ús
oanfreegje kinne, 058-2343070. 
Nij! Online Frysk leare mei eduFrysk. Meld jo oan op www.edufrysk.nl
en gean daliks oan de slach.
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UITVOERING  “THOR”  SLOTEN

Vrijdag 25 april j.l. vond 
in sportzaal “de Foar-
meling” een uitvoering 
plaats van gymnastiek-
vereniging “THOR”. 
Het publiek kon hier 
bekijken wat de leden, 
klein en groot, van de 
vereniging zoal ingestu-
deerd hadden. 
De kleinste deelnemers 
volgden een spel- en 

behendigheidsparcours
wat steeds moeilijker 
werd naarmate de 
leeftijd van de deel-

nemers vorderde. 
De volwassen deelnemers brachten een “step” gym ten uitvoer. Het 
geheel werd deze avond begeleid door Marijke Haga-Dinkla. Verder werd 
medewerking verleend door diverse vrijwilligers. 
Al met al een geslaagde uitvoering van onze plaatselijke vereniging. Deze 
avond zijn ook foto’s gemaakt welke te bekijken zijn op internet: 
www.pieteralbada.nl
Klik hier op “Albums” en de rest wijst zich vanzelf. 

Tekst + foto: Pieter Albada 

VIRTUELE  TOUR  DOOR  SLOTEN

Mei 2008 is onze website www.destadsomroeper.nl uitgebreid met een
nieuw onderdeel: De “Virtuele Tour door Sloten”. 
Bezoekers kunnen Sloten bekijken vanuit hun stoel door op de link te
klikken welke correspondeert met de desbetreffende locatie. 
In de loop van de tijd zullen deze locaties verder worden uitgebreid. 
Hebt u suggesties voor overige plaatsen van de stad? Geeft het ons
door en wij gaan het voor u bekijken. 
Veel kijkplezier in de stad Sloten! 

Pieter Albada
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IN  NUVERAARDICH  TILLEFOANTSJE

Sneontejûn 26 april l.l.  gie by ien fan ús redaksjeleden de tillefoan. 
Doe ’t der opnommen waard, sei in stim: “Goeie jûn, jo prate mei Kees 
Ewoldt en ik haw in wat nuvere fraach oan jo.” 
Ús redaksjelid wie earst wat ferstuivere want wa ferwachtet soks op 
sneontejûn mar doe wûn har nijsgjirrigens it dochs en sei se tsjin Ewoldt 
syn fraach mar te stellen. 

Ewoldt hie begrepen dat it hûs wêr’t it redaksje-adres no is, renovearre is 
mar dat der eins ien ding fergetten wie. Noch efkes tuskentroch, it hûs 
dêr’t hy it oer hie, wie syn bertehûs oan de Dûbelstrjitte 129. Syn heit 
hie dêr eartiids in weinmakkerij. 
Mar wêr’t Ewoldt oer skille wie eins de gevelstien, de earste stien dy’t syn 
suster Hennie op 26 juny 1929 lein hie. Dy wie hielendal griis en der wie 
neat mear fan te lêzen. 
De man hie gelyk en it wie ek de bedoeling fan de bewenners om dat 
meikoarten noch te dwaan mar ja slûge soe ek … sa antwurde  ús 
redaksjelid.

Doe kaam it hege 
wurd der út; 
Ewoldt woe 
graach sels de 
gevelstien op-
knappe as fer-
rassing foar syn 
suster Hennie 
want dy hie der 
ek al ris oer praat 
mei frou 
Bergsma, de 
foarlêste bewen-
ner fan syn 
bertehûs.  Advys 
hied er ek al frege 
oan syn maat 
Folkert Verbeek. 
En as der ien is 
dy’t wit hoe’t dat 

moat, dan is dy it wol, sa sei Ewoldt.
Ús redaksjelid antwurde dat sy der efkes oer neitinke soe en yn oerlis 
moast. Sy soe wol werom skilje. 
Ewoldt woe der gjin gers oer groeie litte en frege oft dat deselde jûns 
noch mocht want hy soe de kommende dagen yn Sleat wêze om de 

Foto: Willem Spoelstra 
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alvestêdetocht te rinnen. Hy soe by de famylje de Boer oan de 
Spanjertsdyk sliepe en dan koed er tagelyk wat ark meinimme. 

De famylje Bergsma fûn it bêst dat Ewoldt dit sels dwaan woe en sa stie 
hy moandeitejûn 28 april mei  skuorpapier, swarte ferve en in koark oan 
de doar foar syn bertehûs oan de Dûbelstrjitte. 
“Earst sil ik de letters opskjirje en dan moat de koark yn de swarte ferve 
stipt wurde want Folkert hat sein dat it  perfoarst net mei in kwast dien 
wurde mei”, sa sei Ewoldt. 
Hy gie oan ‘e gong en hie wol in pear oeren wurk. It foel him suver  ôf 
dat der noch sa’n protte tiid yn siet. Mar it risseltaat kin besjen lije. De 
gevelstien sjocht der wer kreas út en no mar hoopje dat suster Hennie it 
in aardige ferrassing fynt.  

Nei in bakje tee, it hûs en de wurkpleats besjoen te hawwen, sette 
Ewoldt ôf nei syn sliepplak by de famylje de Boer. Oare deis  hat er 
sûnder swierrichheden de alvestêdetocht útrûn. No ja miskien mei in 
pear swarte hannen.

HBS

ROELIE  DE  GRAAF  ERELID  VAN
MUZIEKVERENIGING  “STÊD SLEAT”

Woensdag 14 mei 
jl., is Roelie de 
Graaf-van Dijk uit 
Sloten benoemd tot 
erelid van muziek-
vereniging “Stêd 
Sleat”. De 74-jarige 
Roelie is al meer dan 
60 jaar muzikant.  
Bij muziekvereniging 
“Stêd Sleat” be-
speelt ze dan ook al 
sinds de oprichting 
van het korps de 
bariton.
Roelie speelde onder 
andere bij “Concor-
dia” Balk en het 
“Frysk Senioren 
Orkest”. Ook haar dochters Coby en Sietske zijn lid van muziekvereniging 
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“Stêd Sleat”.  Roelie wordt gezien als de ‘mem’ van de “Stêd Sleat”. Ook 
is Roelie altijd zeer actief bij het korps betrokken. Zo heeft zij al menige 
inwoner van Sloten weten te strikken als donateur. Ook voorziet zij 
regelmatig de mannen van het oud papier van een lekker bakje warme 
chocolademelk en daar zijn de mannen zeer tevreden over. En iedere 
week voorziet zij in de pauzes van de repetities de leden van het korps 
van een bakje koffie of thee of een glaasje frisdrank.  
Maar het spelen van de bariton vindt Roelie nog altijd het allermooist.

Tekst + foto: Ynschje Eizema 

WERKGROEP   ‘SLOTEN,  DE  IDEALE  STAD’

Medio 2006 hebben de stichting Vrienden van Sloten en Pl. Belang Sloten 
het initiatief genomen tot het instellen van de werkgroep ‘Sloten, de 
ideale stad’, om een vervolg te geven aan de eerder door de raad 
vastgestelde beleidsvisie voor Sloten. 

“Op een dag is er geen dag meer, loop je niet meer door je stad” 

Je leeft, je ontplooit je en ineens – onbestaanbaar 
Maar het gebeurt, je gang gegaan, je leven geleefd, 

Intens genoten, in volle liefde voor ons afscheid genomen. 
Hoi – het beste, gezegd tegen allen die afscheid namen. 

Gezegd: het leven gaat door. 

Voor jullie het weten is er een jaar om, is de boerderij verkocht, 
Woon je in Sloten en zijn jullie in het pension bezig. 

Is er veel gehuild, aan me gedacht, over me gesproken 
Een ander leven voor jou. 

Leef jullie leven mooi, geniet van alles 
En vergeet nooit dat mijn liefde altijd bij jullie is. 

Veel dank, lieve mensen, voor jullie meeleven en steun. 

Hilly Antoon 
 Dirkje, Harrie 
       Jesse, Lieke
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Hierbij was het doel het ontwerpen van een programma voor het 
versterken van de cultuurhistorische functies en waarden die zouden 
kunnen leiden tot verbetering van de kwaliteit en identiteit van Sloten en 
een meerwaarde moet bieden voor eigen inwoners, recreanten en 
passanten.

Met die doelstelling is de werkgroep, waarin vertegenwoordigd de 
gemeente G.-S., woningbouwcorporatie Z.W. Friesland, Pl. Belang Sloten, 
het Van der Wal Restauratiefonds, Stichting B.M.G. en Stichting Vrienden 
van Sloten, gestart. 
Deze werkgroep heeft zich ingezet om een vervolg te geven aan de 
uitgevoerde eerste fase. [Een planinvulling, waarbij de Sleattemers een 
bijzonder positieve beleving hebben en die wordt ervaren als functioneel, 
terwijl het een meerwaarde heeft voor de cultuurhistorische functie van 
Sloten].
Onze inzet was, een planvisie te ontwikkelen voor de tweede fase; een 
versterking voor de westzijde van de stad middels: 
o Het doortrekken van de gracht rond de stad, en het realiseren van de 

westelijke ontsluiting op de historische plaats middels een ophaalbrug. 
o Het amoveren van de woningwetwoningen, waarvoor nieuwbouw moet 

worden gerealiseerd, passend in het beeld van de stad. 
o Het versterken van de vestingwal en stadsgracht aan de westzijde van 

de stad. 
o Het opwaarderen van de kleine jachthaven. 

Na een lange periode van voorbereiding, van subsidieaanvraag voor deze 
planontwikkeling, kwam het verheugende bericht van subsidietoekenning 
vanuit het Leader programma. 
De moeilijkheidsfactor is altijd dat er een eigen bijdrage moet worden 
gefinancierd. Deze bijdrage werd beschikbaar gesteld door het Van der 
Wal Restauratiefonds en de woningbouwcorporatie Z.W. Friesland. Dat 
maakte de planontwikkeling mogelijk; daarvoor zijn we de verstrekkers 
bijzonder erkentelijk. 

Voor de planontwikkeling heeft de werkgroep een drietal bureaus 
uitgenodigd en gevraagd om middels een planpresentatie hun visie te 
vertalen. Hieruit is gekozen voor het architectenbureau van J. de Jong uit 
Lemmer.
Na het ontwikkelen van een eerste planvertaling, gebaseerd op de eerder 
vastgestelde beleidsvisie, is deze op 12 december 2007 middels een 
planpresentatie voorgelegd aan de Sleattemers.  
Dit overleg hebben we als positief ervaren, waarbij er een grote mate 
van overeenstemming bleek voor de versterking van de historische 
waarden.
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Opmerkingen, reacties zijn in een meer definitief plan vertaald, wat op 
11 maart jl. aan het college van B en W gepresenteerd werd. Op 
27 maart jl. is deze planvisie aan de Sleattemers voorgelegd. 
Ook bij deze presentatie waren we als werkgroep blij met de positieve en 
constructieve reacties van zowel de Sleattemers als van het college van 
B en W. 

Deze planvisie is het college van B en W aangeboden op 27 mei in de 
raadzaal van het Museum Stedhûs Sleat. 
In deze planvisie zijn opmerkingen en reacties van Sleattemers vertaald, 
passend binnen de beoogde doelstelling. De meest in het oog springende 
discussie die daarbij is gevoerd betreft de westelijke ontsluiting op de 
historische plaats, middels een ophaalburg. 
Het is de overtuiging van onze werkgroep dat met het realiseren van de 
westelijke ontsluiting door een ophaalbrug op de historische plaats, de 
voorgestane meerwaarde kan worden verkregen.
Ook voor de al vele jaren ervaren verkeers- en bevoorradingshinder zal 
een oplossing moeten worden geboden. Het is onze doelstelling dat Pl. 
Belang en middenstand zoeken naar een meer passende wijze van 
bevoorrading, en dat de te nemen verkeersmaatregelen moeten worden 
vertaald in het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. 

Aan deze planvisie is een financiële paragraaf toegevoegd; een reële 
raming van de verwachte investering. Deze bedraagt incl. B.T.W 
3 miljoen euro. 

De werkgroep heeft in de afgelopen twee jaar vele keren overleg gevoerd 
met als resultaat een planvisie die we als werkgroep unaniem 
onderschrijven, en waarvoor in de stad een breed draagvlak is. 
Een visie waarvan we overtuigd zijn dat deze bij realisering een grote 
meerwaarde zal hebben voor de versterking van de waarden van het 
beschermde stadsgezicht. 

Met veel genoegen hebben we ons als werkgroep willen inzetten voor het 
ontwikkelen van deze planvisie, met als doel, uitvoering op termijn; dit 
ter versterking van het beschermde stadsgezicht van Sloten. 
We hebben het college verzocht deze visie te onderschrijven en voor 
goedkeuring voor te leggen aan de raad. Ook hebben we het bieden van 
een planologisch kader en het zoeken naar een subsidieperspectief voor 
uitvoering gevraagd. De werkgroep heeft de wens uitgesproken om 
betrokken te blijven bij de voortgang in het planproces, en betrokken te 
worden bij de planuitwerking. 
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Het bijzondere van deze planuitwerking, voor zowel ‘Sloten, de ideale 
stad’ als ook voor het bouwtechnisch onderzoek van de waterpoorten is 
dat het de gemeente G.-S. geen cent gekost heeft. 
Dit moet naar onze mening het college de inspanningsverplichting geven 
[naast het feit dat het een plan met meerwaarde is] om zich bovenmatig 
in te spannen voor het komen tot daadwerkelijke uitvoering van de 
genoemde projecten. 

Ter aanvulling het volgende. 
De werkgroep heeft zich de slechte bouwtechnische toestand van de voor 
Sloten zo beeldbepalende waterpoorten aangetrokken. Zij heeft dan ook 
het initiatief genomen tot een subsidieaanvraag voor het bouwtechnisch 
onderzoek van deze waterpoorten, dit als basis voor een ingrijpende 
restauratie.
We waren verheugd dat de Provincie een bijdrage van 19.237 euro voor 
dit onderzoek heeft toegezegd als ook de beschikbaar gestelde bijdrage 
voor de cofinanciering door de stichting B.M.G. 
Het bouwtechnisch onderzoek is inmiddels uitgevoerd waaruit blijkt dat 
een restauratie op een bedrag van tussen de drie en vier ton wordt 
geraamd. Nu inzichtelijk is welke maatregelen er noodzakelijk zijn voor 
de restauratie; kan meer gericht naar subsidiemogelijkheden worden 
gezocht.
Het is daarbij teleurstellend dat de R.D.M.Z. voor restauratie van deze 
rijksmonumenten geen subsidieperspectief biedt. 
Met de gemeente willen we ons blijvend inzetten bij het zoeken naar 
financieringsmiddelen voor de uitvoering van deze restauratie. 

Namens de werkgroep ‘Sloten, de ideale stad’,  
Henk Brouwer 

Fries leren verstaan, lezen en/of spreken?
Dat kan met een cursus van de Afûk! Voor de beginners is er de
cursus Fries verstaan en lezen. Heeft u die cursus al gevolgd of
beheerst u die vaardigheden al goed, dan kunt u verder met de cursus
Fries spreken. Wilt u het Fries in korte tijd leren verstaan èn lezen èn
spreken dan kunt u overwegen een intensieve cursus te volgen. Meer
informatie over ons cursusaanbod vindt u op www.afuk.nl of in onze
cursusfolder die u telefonisch bij ons op kunt vragen, tel. 058-
2304070.
Nieuw! Online Fries leren met eduFrysk. Meldt u aan op
www.edufrysk.nl en ga meteen aan de slag.
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De plaats van samenkomst was café-restaurant “De Zevenwouden”. 

Foto: archief “De Stadsomroeper”

PLAATSELIJK  BELANG’S
GENOTULEERDE  VERLEDEN

28 mei 1971 – café-restaurant “De Zevenwouden”. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en wenst 
de 9 aanwezigen een vruchtbare vergadering toe. 
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 
Mededelingen en ingekomen stukken. Dhr. Giliam deelt mee dat i.v.m. de 
drukte de banken nog niet geplaatst zijn. Hij zegt toe dit na Pinksteren te 
zullen doen. 

Dhr. Veldman zegt dat, wegens het verzoek van dhr. S. Faber, de 
feestverlichting nog niet is geplaatst. Dhr. Bosma moet eerst nog een 
andere helper vinden.
Tevens deelt hij mee dat de aansluitkast, i.v.m. de restauratie van de 
kerk, is afgebroken.
Dhr. Zuiderhof zegt toe hierover contact te zullen opnemen met P.E.B. 
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Bovendien moeten de klokken voortdurend worden bijgesteld, aldus de 
spreker.

Uit het verslag van de penningmeester blijkt dat de inkomsten 
f. 1.818,43 hebben bedragen. De uitgaven waren f. 1.764,46. Er is dus 
een batig saldo van f. 53,97. 
In kas is nog een bedrag van f. 166,03. 
N.a.v. deze cijfers zegt dhr. Veldman dat de folder van de Zuidwesthoek 
veel geld kost. Hij is van mening dat er een nieuwe verdeelsleutel moet 
worden gemaakt om de gezamenlijke kosten te bestrijden. 

De kascommissie doet bij monde van dhr. De Jong verslag en deze zegt 
de boeken in goede orde te hebben bevonden. De spreker stelt de 
vergadering voor om de penningmeester décharge te verlenen. Aldus 
wordt besloten. 
De voorzitter dankt vervolgens de leden van de kascommissie voor het 
gedane werk. 

Bestuursverkiezing. Aftredend is dhr. J. Klijnsma. Met 8 stemmen voor en 
1 stem tegen wordt dhr. Klijnsma opnieuw verkozen. 

Opening brug op zondag. Dhr. Veldman zegt dat de zeilvereniging de 
middenstand en de horeca hierin wil betrekken, omdat Sloten de enige is 
die de brug op zondag niet opent. 
Dhr. Tj. De Jong vraagt of het belangrijk is dat de brug op zondagmiddag 
gedraaid wordt. 
Algemeen is men van mening dat, gezien de toenemende drukte, dit van 
belang is. 
Dhr. Jonkhans wil dezelfde regeling als Woudsend. 
Dhr. Tj. De Jong zegt dat het geen eenvoudige zaak is. Er moet een 
verzoek gedaan worden aan de gemeente. Indien het gemeentebestuur 
hier welwillend tegenover staat, dan is nog de moeilijkheid: wie moet dit 
doen.
Dhr. L. Giliam zegt toe dat, wanneer niemand bereid is dit te doen, hij 
van één tot drie uur op zondagmiddag de brug wel wil draaien. 
Tot leden van de nieuwe kascommissie worden benoemd dhrn. Tj. de 
Jong, L.S. Sterk en R. Jonkhans. 

Rondvraag. Dhr. Sterk vraagt of de vergadering voortaan eerder 
gehouden kan worden. De voorzitter zegt dit toe. 
Dhr. Tj. De Jong stelt voor dat mevr. Veldman, die het V.V.V.-werk pro 
deo verricht, aan het einde van het seizoen een blijk van waardering 
krijgt. Aldus wordt besloten. 
Sluiting. Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de 
vergadering.

H. Bergsma, secretaris
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SLEAT  EARTIIDS  EN  SLEAT  HJOED-DE-DEI
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“SIPELSNEON”  OP  28  JUNI  2008

Dit jaar wordt “SIPELSNEON” voor de achtentwintigste keer 
georganiseerd en wel op 28 juni 2008. 

Ook dit jaar wordt het weer een feestelijke jaarmarkt met o.a. veel 
muziek en festiviteiten. 

‘s Morgens om tien uur begint de BRADERIE; er worden ca. 60 stands 
rondom de gracht van Sloten verwacht, waaronder antiek, curiosa, 
kleding, bloemen en vele andere waren. 

Op het grasveld, naast de R.K.-Kerk, is weer plaats voor de 
KINDERVRIJMARKT en er is natuurlijk een aantal kinderattracties, o.a., 
draaimolen, sminken en springkussen! 

Daarnaast draait de KORENMOLEN op volle toeren. Ook kan de molen 
vanzelfsprekend van binnen worden bezichtigd. 

Ook dit jaar weer de ROMMELMARKT, georganiseerd door vv Sleat, 
vanaf 13.00 uur bij de Veevoederfabriek. 

De markt wordt muziekaal omlijst door muziekkorps 'Sted Sleat', 
sneldichteres Wil Dijkstra en shantykoor "De Warringers". 

Wegens groot succes worden er dit jaar wederom RONDVLUCHTEN PER 
HELICOPTER verzorgd boven Sloten en omgeving!  
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij cadeauwinkel "de Dream" 
in Sloten. 

’s Avonds kan men zich vanaf 20.30 uur vermaken met live muziek
tijdens het tuinfeest met spectaculaire lichtshow in de weide naast de 
R.K.-Kerk  (slechtweer-voorziening aanwezig), met in het voorprogram-
ma partyzanger 'Jan Joost' en later de bekende top-40 band “Big
Apple".

Ook dit jaar proberen we er weer een gezellige dag van te maken! 

Komt allen,
St. Feestcommissie Sloten 
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