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EN  NATUURLIJK  NOG  VELE  JAREN…
Sloten B.V., producent van voeders voor jonge dieren, vierde zaterdag 
13 september, samen met de Sleattemer bevolking, haar vijftigjarig 
jubileum op de productielocatie in Sloten.
Ook hield men Open Huis op die dag. Op het terrein werden de bezoekers 
ontvangen met een hapje en drankje en er vonden festiviteiten plaats. 
Tevens werd t.g.v. dit heuglijke feit een fraai boekwerkje door Ferry 
Deinum samengesteld. 
Al in 1890 werd de aanzet gegeven voor de bouw van een zuivelfabriek. 
Even later werden er kaas en boter geproduceerd op de plek waar ooit 
een leerlooierij was gevestigd. In 1958 werd er geswitcht naar de 
productie van veevoer. 
Vele Sleattemers en lieden uit naburige plaatsen vonden en vinden nog 
steeds hun werk in de Sleattemer fabriek. Voor Sloten is het economisch 
altijd van groot belang geweest dat deze industrie zich destijds in het 
stedeke vestigde, ondanks de discussie over de fraaiheid van het 
complex en plek van de fabricageplaats. Je hoeft niet nuchter te zijn om 
vast te stellen dat er niet alleen van mooie stadsgezichten brood op de 
plank komt.

Op dit moment zijn er zo’n 35 mensen werkzaam bij Sloten B.V. Dat vele 
werknemers hun meerjarig jubileum bij Sloten B.V. hebben gevierd, 
geeft ook aan dat er een goede sfeer moet hangen en dat er goed wordt 
verdiend. Niet alleen de werknemers hebben het dan naar de zin; ook 
krijgt de werkgever dan te maken met gemotiveerd personeel dat staat 
voor haar werk. 
Vanaf deze plek feliciteren wij Sloten B.V. en wensen het toe dat het nog 
vele jaren haar productie in Sloten voort mag zetten en dat vele 
werknemers er hun emplooi zullen blijven vinden. 

Ook “De Stadsomroeper” viert een klein feestje want met het verschijnen 
van deze editie is het 100-ste nummer van de drukpersen gerold en dat 
is best uniek voor ons stadje. Bijna 25 jaar en dat is natuurlijk niet niks. 

In 1984 vormden Coby de Graaf, Tetsje van der Sluis, Kees van Strien, 
Tjepke de Jong en Jan de Koning-Gans de eerste redactie. Zij gaven de 
aanzet om Sloten middels haar stadsblad van het wel en wee van hun 
inwoners op de hoogte te houden. 
Nog steeds bestaat de redactie, al is de samenstelling in de loop der 
jaren zeer geleidelijk veranderd. 

Het huidige team is van mening dat het eigenlijk niet zo van belang is 
wie de redactie vormen. Wel van belang is dat “De Stadsomroeper” met 
dezelfde regelmaat de komende jaren op uw deurmat zal blijven vallen. 
Van eminent belang hierbij is wel de vrijwillige en onvermoeibare inzet 
van een aantal zeer betrokken Sleattemers. 

G. St. 
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HJIR  EN  HJOED

Berne:   

Sleat:   24 maart   Maaike Rikst, df Theunie van Dijk en 
          Johan Stegenga 
     10 july     Bertus Gerrit  sf Antje Albada en 
          Willem Dijkstra 
     15 aug.    Jeske, df Douwtje Risselada en 
          Willem Knot 
     20 aug.     Friso Pieter Jan, sf Katharina Munniksma 
          en Christiaan Pander 

om utens:  12 juny    Anouk Jetty Rixt, df Thea Dijkstra 
          en Anske Schotanus, Koudum 
     28 juny     Jildou, df Hedwich Postma en 
          Klaas Oenema, Goutum 
     12 july    Stijn Christian, sf Dorien de Boer en 
          Bouke Koopmans, De Jouwer 
     11 aug.    Anne Marrit,  df Sandra Quak en 
          David Leffertstra, Âldegea G-S 

Stoarn:

Sleat:   25 aug.    Marijke ten Heuvel-Roukema, 
          Haverkamp 1, 87 jier. 
       

om utens:    5 july    Josephus Harmannus (Joop) Visser,  
          De Jouwer, 72 jier. 
       1 july    Pietje Zuiderhof, Snits, 81 jier. 
     20 aug.    Franciscus Boersma, Snits, 90 jier. 
     21 aug.    Jan Theodoor de Vreeze, Balk, 95 jier. 
     23 aug.    Roelofje Aaltje (Roelie) Groenhof, 
          Heerhugowaard, 80 jier. 
           
Ferhuze
yn ‘e stêd:  Kornelia Swart    nei Breedstraat 140 

Nij ynkommen: Fam. G. Veenstra-Couperus It Far 17 
     Teatske Brinksma    Dubbelstraat 136 
     Ellen Ouwehand    R. Altastrjitte 9 
     Rudie Leegstra     Lindengracht 6 

Ôfreizge:   Jan Johannes Feenstra   nei It Hearrenfean 
     Sandra de Groot    nei Ljouwert 
     Minke van Dijk     nei Grins 
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B E T A N K E

Hjirby wolle wy eltsenien betankje dy’t ús meilibben betoanden, yn 
hokfoar foarm dan ek, nei ’t ik yn ’t sikehûs yn Meppel telâne kommen
bin en dêrnei yn ’t Antonius Sikehûs yn Snits en wer letter yn 
“Bloemkamp” yn Boalsert. 
Minsken, de kaarten, de tillefoantsjes en de besite ha my och sa goed 
dien. Dêrom hertlik betanke, ek út namme fan myn frou en bern. 

Henk Pander

     André Bergsma    nei Grins 
     Sibbel Haarsma    nei Grins 

Sa lang troud:

Sleat:     5 july   50 jier Fam. W. v.h. Meer-Benedictus 
     25 sept.   45 jier Fam. C. Voet-Labeur 

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. 

H A R T E L I J K   B E D A N K T

Hartelijke bedankt voor alle medeleven tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. 
Het was geweldig, zoveel mensen die aan mij gedacht hebben met 
attenties, bezoekjes, kaarten, bloemen enz. 

Heel veel dank!!! 
Jeltje Breimer-op de Hoek
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SLEAT  EARTIIDS  EN  SLEAT  HJOED-DE-DEI
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SLEATTEMER  SPORTNIJS

Folkertsma's Nederlands Kampioen midgetgolf 
In het weekend van 31 mei en 1 juni is te Appelscha het Nederlands 
Kampioenschap midgetgolf op de lange baan (vilt) gehouden. Namens 
mgc Appelscha hebben Zeno en Aernout Folkertsma uit Sloten 
deelgenomen. Zeno was ingedeeld bij de junioren, terwijl Aernout het bij 
de scholieren moest proberen. Vanwege het aantal deelnemers werden er 
per dag 4 ronden gespeeld i.p.v. de gebruikelijke 5. 
Zeno, die niet zo’n geweldig jaar doormaakt, moest op basis van zijn 
vechtersmentaliteit trachten bij de junioren een rol van betekenis te 
spelen. Na 2 gespeelde ronden op de zaterdag, had hij een score van 67 
slagen wat de 3e plaats betekende. In de 3e en 4e speelronde werden 
zijn slagen steeds beter en nam de jonge Sleattemer de leiding in het 
klassement.  
Jeffrey Craane naderde Zeno op de 2e dag tot op 2 slagen. De laatste 
ronde moest de beslissing brengen. Toen Jeffrey een 6 sloeg, wist Zeno 
het karwei koelbloedig af te maken.  
De hoofdprijs dus voor Zeno Folkertsma met 271 slagen; tweede Jeffrey 
Craane met 282 slagen en derde Gerco Berentsen met 282 slagen. 

Aernout is dit jaar bij de scholieren in bloedvorm. Ook dit keer verbaasde 
hij een ieder door opnieuw een PR te slaan. Na zijn uitermate sterke en 
constante eerste dag (31, 32, 33 en 32), was de concurrentie op een 
bijna onoverbrugbare achterstand gezet.  
Ook op de tweede speeldag was Aernout niet uit zijn evenwicht te 
brengen. Middels ronden van 29, 32, 32 en 35 slagen behaalde hij 
magistraal de nationale titel. Met zijn totaal van 256 slagen zou hij in de 
categorie junioren ook de winnende zijn geweest. Voorwaar een puike 
prestatie.
In het weekend van 14 en 15 juni behaalde Aernout Folkertsma bij de 
scholieren op het NK (korte baan) op de banen van "De Vrije slag" te 
Wageningen-Doorwerth een tweede plaats. 

Aernout Folkertsma wint NK combi Geldrop 
In het weekend van 5 en 6 juli werd in Geldrop het jaarlijkse NK combi 
midgetgolf gehouden. Onder ideale weersomstandigheden kon dit 
kampioenschap worden afgewerkt. Er werden per dag 5 ronden gespeeld, 
afwisselend op de korte en op de betonbaan.

Vanaf de eerste ronde nam Aernout resoluut de leiding en stond die dan 
ook niet meer af. Overtuigend Nederlands kampioen dus.
Zijn scores bij de categorie scholieren waren zo goed, dat hij ook 
moeiteloos bij de junioren voor de hoofdprijzen mee had kunnen doen. 
En dit terwijl hij een halve dag onder tropische temperaturen had 

"De Stadsomroeper" Sloten, september 2008 6



getraind en nog nooit op een betonbaan was uitgekomen. De totaalscore 
van Aernout Folkertsma bedroeg 340 slagen. 

Jongsma en Jansen kampioen op het Slotermeer in de Flitsklasse 
Het protestcomité had het op de laatste dag van het NK in de Flitsklasse 
op het Slotermeer flink druk. Daardoor liep de prijsuitreiking flink 
vertraging op in het voorlaatste weekend van augustus. 
Jens Jongsma en Demi Jansen stonden glunderend op de hoogste tree. 
Geen verrassing overigens, want Jongsma is in de jeugdklasse dit 
seizoen vrijwel ongenaakbaar. Hij zeilde tijdens het kampioenschap drie 
keer een eerste plaats en zijn slechtste klassering was een zevende 
plaats.
Er deden 37 boten mee aan het evenement, waarbij de a-, b- en c-
klassers in één klasse streden. De omstandigheden waren goed op het 
Slotermeer. Alleen de eerste wedstrijd moest worden afgebroken. Eerst 
door een windstilte, daarna wegens enkele schiftingen.  
De organisatie was in handen van de watersportverengingen 
Sleattemermar en Woudsend, vanaf het zwem- en surfcentrum te Balk. 
Geconcludeerd mag worden dat op een gezellig en geslaagd gebeuren 
terug kan worden gezien. 

Folkertsma's winnen Open Kampioenschap te Meppel 
Aernout en Zeno Folkertsma hebben in het weekend van 16 en 17 
augustus het Open Kampioenschap te Meppel gewonnen. Bij dit toernooi 
kunnen deelnemers kiezen uit een of twee dagen spelen, waarbij de 
laagste score van de twee dagen meetelt voor de eindrangschikking. Het 
betreffende evenement trok ook dit jaar over twee dagen weer ruim 100 
enthousiaste deelnemers, verdeeld over de verschillende categorieën. 

Namens midgetgolfclub Appelscha heeft Aernout alleen op zaterdag 
meegespeeld bij de categorie jeugd, terwijl zijn broer Zeno zowel 
zaterdag als zondag in de categorie heren A uitkwam.

Na twee ronden stonden beiden bovenaan in hun categorie; Zeno met 
totaal 42 slagen en Aernout met 45 slagen. Ook in de derde ronde ging 
het met de gebroeders Crescendo. 
Helaas ging het in de laatste ronde met Zeno mis bij de diabolo. Hierna 
een goed herstel maar de ronde van 27 betekende een totaal van 90 
slagen en dus net geen tachtiger. Wel stond Zeno de eerste dag nog net 
bovenaan in zijn categorie.  
Aernout ging ook in de laatste ronde prima en wist weer een mooie ronde 
van 22 slagen neer te zetten. Zijn schitterend totaal van 89 slagen 
betekende een dik nieuw PR. Dit totaal van 89 slagen betekende zelfs de 
algehele leiding van het toernooi en dus nog kans op de algehele 
toernooiwinst.
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Walter de Vries wordt hier in Hindeloopen 
achtervolgd door Eelke Dijkstra. 

Foto: Gerben Stegenga 

Op de tweede wedstrijddag kon Zeno proberen zijn score van de 
zaterdag nog te verbeteren. Na drie gespeelde ronden had hij deze dag 
echter al een totaal van 70 slagen en alleen een ronde van 18 of 19 
slagen zou nog een tachtiger betekenen. Helaas slaagde hij daar niet in. 
Met een ronde van 20 slagen kwam hij weer op een totaal van 90 slagen. 
Dit bleek net genoeg voor een eerste plaats in de categorie Heren A.
Lang leek het erop dat de score van 89 slagen van Aernout wel eens 
toernooiwinst zou kunnen gaan betekenen, maar helaas voor hem waren 
er 2 topspelers bij de heren senioren A die hem nog net voorbij streefden 
met 87 en 88 slagen.

Walter de Vries onttroond bij IFKS-kampioenschap in A-klasse 
Vorig jaar werd de Sleattemer 
skûtsjeschipper Walter de 
Vries met “De Goede 
Verwachting” uiterst verras-
send met zijn bemanning 
kampioen in de A-klasse van 
de IFKS. Een geweldige 
prestatie van de jonge 
Voorstreekbewoner.
Kampioen worden is zowaar 
geen gemakkelijke klus, maar 
om het te blijven is wellicht 
nog veel zwaarder. 
De start van De Vries bij het 
IFKS kampioenschap dit jaar 
was al niet denderend want 
de keurmeesters van 
skûtsjevereniging IFKS zetten 
kort voor de titelstrijd, die bij 
Hindeloopen begon, het sein 
op rood voor de Sleattemer 
topzeiler.
Vanwege te veel plamuur op 
de romp moest hij zijn schip 
in allerijl aanpassen om te 
mogen starten. 
De Sleattemer ploeg had de 
afgelopen winter bij groot 
onderhoud veel plamuur gebruikt om deuken in de romp weg te werken. 
Aan de beide zijkanten was op plekken te veel gestreken: respectievelijk 
14 en 19 millimeter. De weerstand van het schip in het water schijnt dan 
iets af te nemen, met kans op meer snelheid. 
Gelukkig kon op aanwijzingen van de keurmeesters de fout worden 
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hersteld, al was dit nog een flinke klus. 
Toch kon er ook dit jaar weer gejuicht worden, toen Walter de Vries in 
Heeg de dagzege greep. Tot aan de laatste wedstrijd in Lemmer toe 
waren er echter nog kansen op de titel voor de Sleattemer ‘skûtsjesilers’. 
Helaas kwamen de schipper met zijn bemanning erg slecht uit de laatste 
start, nadat er eerder twee keer vals was gestart. Routinier Tony Brundel 
greep uiteindelijk de titel in de A-klasse. Walter moest met de vijfde stek 
genoegen nemen. 
Een sportman wordt gehard door tegenslagen. Walter de Vries en zijn 
bemanningsleden zullen ongetwijfeld het volgende skûtsjeseizoen weer 
een gooi proberen te doen naar de algehele titel bij de IFKS. 

Uitslagen IFKS-wedstrijd op het Slotermeer:  
A-klasse: 1 Peter de Koe, Franeker; 2 Tony Brundel, Gaastmeer; 3 
Jacob Huisman, Koudum; 4 Walter de Vries, Sloten; 5 Henk Regts, 
Heerenveen.
a-klein: 1 Catrienus Herrema, Earnewâld; 2 André Wiersma, Oudega-
Sm.; 3 Eelke Boersma, Leeuwarden; 4 Sjoerd Kleinhuis, Earnewâld; 5 
Jurjen Posthuma, Oudega-W. 
B-klasse: 1 Geale Tadema, Eastermar; 2 Sikke Heerschop, Rotterdam;
3 Kees Riezebos, Hindeloopen; 4 Freddy v.d. Heide, Grou; 5 Jelle Talsma, 
Warten.
C-klasse: 1 Erik Jonker, Wytgaard; 2 Kees Jonker, Woudsend; 3 Wiebe 
Leenstra, Gaastmeer; 4 Theun van Berkum, Koudum; 5 Koos Lamme. 
Heerenveen.

De resultaten van “De Goede Verwachting” in de zeilweek waren 
als volgt: 
26/7: Hindeloopen, 5e 
28/7: Stavoren, 8e   29/7: Heeg, 1e 
30/7: Sloten, 4e   31/7: Echtenerbrug, 5e 
1/8: Lemmer (1e dag), 8e 2/8: Lemmer (2e dag), 6e. 

De “Stêd Sleat” van oud-Slotenaar Hilbrand de Vries wist in de B-klasse 
niet echt potten te breken. Handhaving in de B-klasse met een 13e

plaats was voor hem dan ook het hoogst haalbare.

De resultaten van de “Stêd Sleat” in de zeilweek waren als volgt: 
26/7: Hindeloopen, 9e 
28/7: Stavoren, 9e   29/7: Heeg, 18e 
30/7: Sloten, 13e   31/7: Echtenerbrug, 11e 
1/8: Lemmer (1e dag), 18e 2/8: Lemmer (2e dag), 7e. 
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De einduitslagen van de IFKS-zeilweek waren: 

A-Klasse: 1 Tony Brundel, Gaastmeer 20.9; 2 Jacob Huisman, Koudum 
22; 3 Siebo Zijsling, IJlst 22.9; 4 Henk Regts, Heerenveen 25.9; 
5 Walter de Vries, Sloten 28.9. 

A-klein: 1 Catrienus Herrema, Earnewâld 7.6; 2 Sjoerd Kleinhuis, 
Earnewâld 8.7; 3 André Wiersma, Oudega-Sm 24; 4 Eelke Boersma, 
Leeuwarden 25; 5 Harold Veenema, Sneek 28. 

B-klasse: 1 Jelle Talsma, Warten 11.8; 2 Geale Tadema, Eastermar 
16.7; 3 Henk Keizer, Stavoren 23.8; 4 Kees Riezebos, Hindeloopen 29; 
5 Freddy v.d. Heide, Grou 29; 13 Hilbrand de Vries, Sloten 72. 

C-Klasse:
1 Erik Jonker, Wytgaard 8.6; 2 Kees Jonker, Woudsend 9.8; 3 Willem 
Prins, Warns 24; 4 Koos Lamme, Heerenveen 26; 5 Sietse Jan Rijpkema, 
Langweer 26.9. 

G. St. 

RUSTIG  SPORTJAAR  TJITSKE  BREIMER

Op zich geen buitengewone dingen meegemaakt in 2008. Het enige 
hoogtepunt waren de Duitse militaire kampioenschappen en de estafette. 
Dit komt omdat ik eerder op uitzending ga naar Kandahar, Afghanistan. 
Daarom kan ik ook niet meedoen aan het militaire WK. Ook moet ik 
belangrijke wedstrijden en trainingen missen vanwege extra oefeningen 
voor de uitzending deze maand 
Op sportgebied een rustig jaar, hopelijk kan ik weer knallen als ik in 
februari terug ben. 

13 januari: halve marathon Egmond aan Zee. Tijd 1:46 u. 
19 t/m 23 maart:  trainingen in Esbjerg (Denemarken) 
10 t/m 12 mei: In België wedstrijden gelopen (niet super) 
20 t/m 21 mei: Duitse militaire kampioenschappen 

1e dag:  sprint  1e prijs 
2e dag:  lange afstand 2e prijs. 

28 mei: Nederlandse militaire estafette kampioenschappen 
(zijn we 2e geworden). 

Nog wel heb ik de Pier Lupckesloop gewonnen bij de vrouwen in 
0:58 min. Geen supertijd, maar het was dan ook erg warm. 

Tjitske Breimer 
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Beweeg! Geef borstkanker minder kans 
Per jaar komen er 12.500  nieuwe 
borstkankerpatiënten bij (1 op de 8 
vrouwen krijgt borstkanker) en slechts bij 
5% daarvan spelen erfelijke factoren een 

belangrijke rol. 
Borstkanker bij vrouwen, zowel jong als oud, is de meest voorkomende 
vorm van kanker. Het is bekend dat leefgewoonten van invloed kunnen 
zijn op het risico om borstkanker te krijgen. Dit betekent dat met een 
aanpassing van leefgewoonten, het risico op het krijgen van borstkanker 
kan worden verminderd. Een wijze van leven die borstkanker voorkomt, 
is er helaas niet. Wel is bekend dat je zelf iets kunt doen om het risico te 
verminderen! Uit  wetenschappelijk onderzoek is  gebleken  dat 1000  tot  

(vervolg op pagina 40) 

OPBRENGST  COLLECTES

De ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie)
hield haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap in
de week van 5 t/m 9 juni jl. De opbrengst van de collecte in Sloten was in
totaal Euro 339,73

Voor de Maag- Lever Darmstichting werd het bedrag van Euro 391,81
bijeenvergaard. 

De opbrengst van de collecte voor het K.W.F. Kankerbestrijding afd.
Sloten bedroeg dit jaar Euro 630,40. Het credo dit jaar was: “De strijd is
nog niet gestreden. Geef gul.” Vorig jaar bracht de collecte nog
Euro 517,95 op. 

Collectanten en gevers worden hierbij hartelijk bedankt. 

SPONSORAKSJE  FOAR  PINK  RIBBON

Op 14 juny wie it safier: doe ha ik de Slachtemarathon meirûn en
útrûn. De blierren pleagen my somtiden omraak, mar as ik inkeld
tocht oan alle famylje en freonen mei kanker, tocht ik: " Tetsje, net
seure, jûn is alles wer oer. En der binne 136 minsken, dy't my
sponsere hawwe foar dit goede doel: trochsette. 
No, de opbringst wie geweldich: Euro 1.045,00 !!! 
Pink Ribbon wie hjir tige mei ynnommen. Hjirby wol ik jim nochris
tank sizze foar jim bydrage. 

Tetsje v. d. Sluis
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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 aprilnummer stond afgedrukt, ontvingen we van 
Jan (fan Ruurd) Visser. Hier kwamen nog enkele reacties op. 
Zo liet Pietsje Smid uit Krommenie ons via Hannie v.d. Werf-Nijland 
weten dat nr. 3 Bennie Gijsen zou moeten zijn. 

Jopie Nijholt uit Heerenveen kwam met de volgende aanvulling: “Leuke
foto, die had ik nog niet. Wel heb ik een foto waar ik met mijn zuster op 
sta. No. 5 is Anne Reitze Sybesma, Tjerkgaast; no. 8 is Jouke of Wim de 
Vreeze en no. 26 Hennie van Netten (mem wie in Poepjes’)”

Op de foto van de chr. lagere school uit Sloten (jaartal 1977), die we van 
Aleida Samplonius-Pander uit Wijckel ontvingen en die werd afgedrukt in 
ons juninummer, kregen we de volgende reactie: 

Anke de Groot, Lindengracht 9 uit Sloten: “Wat my tige by bleaun is fan 
de grutte skoalle is it ferstjerren fan Baukje Roelevink by in 
ferkearsûngelok yn desimber 1972. Baukje wie in dochter fan master 
Louw Roelevink en syn frou Minke. 
Wy wiene mei in groepke oan it boartsjen yn ‘e Nije Buert op it skoalplein 
fan de beukerskoalle, dy’t dêr doe stie. Neffens my wiene wy allegearre 
op 'rolschaatsen'. Oan ‘e ein fan ‘e middei soene wy werom nei de stêd 
en gie Baukje efkes earder fuort. Wy kamen der al gau efteroan en doe 
seagen wy dat Baukje al ferstoarn wie. Se waard mar 9 jier âld. 

Baukje lei de dagen dêrnei yn har âlderlik hûs neist de skoalle en salang 
hawwe wy ûnder skoaltiid net bûten boarte.
Ek koene wy persoanlik ôfskie fan har nimme, foar dy tiid hiel bysûnder. 
Frou Roelevink wie dêrby, wylst wy om ‘e kiste hinne stiene. Sy fertelde 
ús oer Baukje. 
As famke fan 7 jier hie ‘k hielendal net troch wat foar in grutte klap dit 
foar de famylje Roelevink en foar Sleat wie en gie ik troch mei ‘t deistich 
libben. Mar doe’t ik yn 1998 (25 jier nei it ûngelok) wer yn Sleat kaam te 
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Leave Sleattemers, 

Noch efkes oer de iepening fan myn Tsiishûs op 30 maaie 2008:

Tige tank foar de oerweldigjende blommen, lekkere wyntsjes,
chutney's, kistjes, krytboerden, en in hiele protte mear. 't Wie foar my
in boppe ferwachtings moaie dei! Super!  
Op myn website kinne jimme wat foto's fine fan de iepening: 
www.tsiishuswytske.nl

Wietske

wenjen, kaam ik der nei in jier of twa tafallich efter dat ik nea op it plak 
dêr't it ûngelok bard is, de dyk oerstuts.
En noch bin ik altyd foarsichtich as ik dêr mei de auto lâns 
kom, benammen as der bern steane te wachtsjen om oer te stekken. 
Blykber hawwe dit soarte fan foarfallen mear ynfloed op it libben as dat 
jo sels faaks yn 'e rekken hawwe.” 

Anke de Groot kwam, samen met Cor van Dijk uit Tjerkgaast, tot de 
volgende namen:
1. Meester Roelevink; 2. Jelle van der Goot; 3. Kees van der Brug*; 
4. Pieter Verbeek; 5. Douwe Bijlsma*; 6. Freerk Bosma; 7. Ina van Dijk; 
8. Sietze Kraak; 9. Sietske Eliveld*; 10. Antje Oenema; 11. Abel de 
Boer*; 12. Jolle Ykema; 13. Tjalling op de Hoek*; 14. Jelle Folkertsma; 
15. Aagje Hoogeveen*; 16. Hilda Ottema; 17. Jetske Akkerman; 
18. Anke de Groot; 19. Aleida Pander; 20. Lourens Roelevink; 21. Hilda 
Poortema; 22. Sipke Hettinga*; 23. Cor van Dijk; 24. Linda Verhoeff; 25. 
Ineke Bosma; 26. Jan Willem Roffel; 27. Pedro Pander; 28. Wiepkje 
Spoelstra; 29. Geertje Hogeterp*; 30. Rients Smit; 31. Willem van der 
Goot; 32. Kees Hoogeveen*; 33. Aukje Aukema en 34. Doeke Walstra*. 
   
*= destijds afkomstig uit Tjerkgaast. 

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. 
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SLEATTEMER  NIJS  EN  NIJS  OM  UTENS

Beroepsvisser betrapt op Sleattemer Mar 
Een beroepsvisser is door het Visstroperijteam Friesland op het 
Sleattemer Mar betrapt op het vangen van vis waarvoor hij geen 
vergunning heeft. De man mag alleen op paling vissen. De visserman 
had onlangs ook voorn, brasem en snoekbaars aan boord. Van de laatste 
soort mag hij een gelimiteerde hoeveelheid meenemen. Hij viste die 
echter op in de verboden paaiperiode. De nog levende vis is weer in het 
Sleattemer Mar teruggezet. 
Het stroperijteam van politie, openbaar ministerie en Algemene 
Inspectiedienst (AID) heeft het vistuig en het vaartuig niet in beslag 
genomen, omdat het een beroepsvisser betrof.  

Gaasterlân-Sleat wat ruimer in het geld 
De financiële positie van Gaasterlân-Sleat ziet er weer een stuk beter uit 
dan de afgelopen jaren. Op de jaarrekening 2007 blijkt een overschot 
van Euro 1,6 miljoen. Ook de komende jaren verwacht de gemeente 
structureel geld over te houden. Het gaat dan om een bescheiden bedrag 
van jaarlijks Euro 150.000. 
De afgelopen jaren stond de gemeente onder preventief toezicht van de 
provincie, omdat het de financiën niet op orde had. Om een aantal 
investeringen te kunnen doen en nieuw beleid te ontwikkelen, is de 
onroerendzaakbelasting met ingang van dit jaar wel fors verhoogd. 

Computercursus voorgezinnen met WWB-uitkering in ZWH 
De gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Nijefurd, Lemsterland, 
Littenseradiel, Skarsterlân, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel gaan, 
in samenwerking met het Friesland College, van start met het 
computerproject P3. Dit project is bedoeld voor ouders met kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een laag inkomen. 
De gemeenten in Zuidwest Friesland vinden het belangrijk dat ook ouders 
en kinderen met weinig geld leren omgaan met een computer en de 
mogelijkheden van internet en e-mail leren kennen. 
Daarom krijgen de gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, 
die aangewezen zijn op een WWB-uitkering de mogelijkheid dit najaar 
aan het project deel te nemen. 
In het kader van het P3-project wordt aan de deelnemers een cursus en 
het gebruik van een computer aangeboden. 

Wonen Zuidwest Friesland beste dienstverlener 
Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 is Wonen Zuidwest Friesland in 
Balk voor het derde opeenvolgende jaar de nummer één van Friesland en 
over 2007 zelfs de nummer één van de drie noordelijke provincies. 
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De Balkster woningverhuurder scoort onder meer een hoge waardering 
bij haar klanten voor de wijze waarop zij omgaat met woningzoekenden 
en nieuwe huurders, de kwaliteit van de gehuurde woning, de wijze 
waarop er wordt omgegaan met individuele verzoeken om de woning te 
veranderen en de serviceverlening rond reparaties en onderhoud. 

Kunstgrasveld in Skarsterlân vernoemd naar Hielke Roosjen 
Onlangs werd er een nieuw kunstgrasveld aangelegd bij 
voetbalvereniging Oudehaske. Dit veld werd vernoemd naar Hielke 
Roosjen, het bestuurslid van vv Oudehaske, dat afgelopen jaar zo 
plotseling overleed en zoveel voor de club heeft betekend. Zoon Wytze 
onthulde het naambord. ”Je wordt zo wel nog even met de neus op de 
feiten gedrukt. Dit doet ons wel wat”, zegt echtgenote Renske Roosjen. 
“We wilden hier met zijn allen bij zijn.” Ook haar dochter en andere zoon 
waren aanwezig, net als Hielkes' vader en zus. “Hij was altijd met de club 
bezig; dat was alles voor hem. Hij vond het hier altijd geweldig. De sfeer 
is hier altijd erg goed.” 
Hielke Roosjen was een oud-Slotenaar, die meer dan 25 jaar actief was 
bij de stedelijke schutterij en aan de wieg stond van de oprichting van de 
volleybalvereniging in Sloten. Hij overleed zeer plotseling op 
18 november 2007 op 47-jarige leeftijd. 

Sloten is de kleinste stad 
Albert Hendriks directeur van het bureau voor toerisme Friesland Holland, 
passeerde onlangs in de Belgische Ardennen de plaats Durbuy, wat de 
kleinste stad ter wereld zou zijn. Dat staat groots vermeld op het 
stadsplein, folders en websites. Dat klopt niet, vindt Hendriks. Sloten zou 
volgens hem eerder de titel ‘De kleinste stad ter wereld’ toekomen. Hij 
wil Sloten wereldwijd in de kijker zetten met die titel en laat Belgen zien 
dat het Friese vestingstadje écht de kleinste stad op aarde is. 
Stadsomroeper Pieter Haringsma helpt hem daarbij. 
"Durbuy ligt in de provincie Luxemburg, Wallonië, midden in de driehoek 
Luik-Namen-Marche. Het mooie en drukbezochte stadje heeft wel wat 
van Sloten. Het wordt ook doorsneden door een riviertje, is Middeleeuws 
en toeristisch aantrekkelijk. Ook wordt er aan watersport gedaan, maar 
dan in het klein, namelijk kajakken. Het is qua oppervlakte en inwonertal 
echter véél groter dan Sloten. In Durbuy wonen 10.633 mensen en in 
Sloten 765. Tot eind 1983 was Sloten zelfs een zelfstandige gemeente 
met een volwaardig stadsbestuur. Sinds 1 januari 1984 vormt Sloten, de 
kleinste van de Friese Elfsteden, met de gemeente Gaasterland de 
nieuwe gemeente Gaasterlân-Sleat." Sloten wordt voortaan gepromoot 
als de kleinste stad ter wereld, mede in het kader van het 100-jarig 
bestaan van de officiële Elfstedentocht op de schaats in januari 2009. 
"We hebben harde bewijzen, zoals foto's, dat Sloten stukken kleiner is 
dan Durbuy. Nu dagen we de Belgen wel uit, maar hopen toch op 
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vriendschappelijke betrekkingen. Durbuy is een alleraardigst stadje in 
een schitterende omgeving. Net Sloten." 

Gaasterlân-Sleat stimuleert duurzaam bouwen 
De gemeente Gaasterlân-Sleat wil meer initiatieven tot duurzaam 
bouwen gaan stimuleren. Daarover zal de gemeente meer voorlichting 
gaan geven. Er is een financiële reserve ontstaan omdat de gemeente bij 
verkoop van bouwgronden al een tientje per vierkante meter in rekening 
bracht voor duurzaam bouwen. 
De gemeente beschikt nu over een reserve van Euro 278.447, -. Dit 
bedrag kon ook ontstaan omdat van de bestaande regeling, bedoeld voor 
de bouw van de woningen in het plan Welgelegen 2, geen gebruik is 
gemaakt.
Om een stabiel beleid te kunnen voeren wordt voorgesteld een bedrag 
van Euro 2 ton per jaar voor nieuwbouw en Euro 50.000 per jaar voor 
bestaande bouw als budget beschikbaar te hebben. 

Restauratieplan voor stadspoorten Sloten 
Zowel de Lemster- als de Woudsender Poort in Sloten verkeert in 
deplorabele toestand. Architect Jelle de Jong heeft in opdracht van de 
Stichting Behoud Monumenten Gaasterlân-Sleat een restauratieplan 
opgesteld, waarvan de kosten worden geraamd op Euro 300.000, -. Van 
dat geld is Euro 100.000, - beschikbaar gesteld door de gemeente 
Gaasterlân-Sleat, voor de rest van het bedrag is de stichting op zoek 
naar fondsen. 
Jan de Vries, secretaris van BMG: "Gebleken is dat in de keermuren van 
beide stadspoorten scheuren komen. De oorzaak moet worden gezocht in 
het afgraven van de bolwerken, waardoor er beweging in de muren is 
gekomen. Er moeten dus nieuwe funderingen worden gelegd, waaraan de 
keermuren zullen worden verankerd. 

Bij beide poorten moeten ook de traptegels opnieuw worden gelegd. In 
dezelfde fase zullen we ook het voegwerk van de poorten en de bruggen 
herstellen en zullen de leuningen worden opgeknapt". 
Na de bijdrage van de gemeente is er nog een gat van Euro 200.000, -. 
"We hebben een aanvraag ingediend bij de provincie, maar het geld voor 
2008 is op en we zullen dus moeten wachten tot 2009. Naast een 
bijdrage uit eigen middelen, zullen we op zoek moeten naar andere 
fondsen. Duidelijk is wel dat we het geld eerst moeten hebben, voordat 
we kunnen beginnen met de herstelwerkzaamheden. De klus moet 
namelijk in één keer worden aangepakt", aldus Jan de Vries. 

Dienstjubilea Visser, Bergsma en Brouwer 
Op 7 juni jl. was het 25 jaar geleden dat Berend Visser timmerfabriek De 
Jong in Woudsend als zijn werkgever koos. 
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Op 21 juni jl. was het 25 jaar geleden dat Arend Jan Bergsma in dienst 
trad bij bouwbedrijf F. Oenema in Harich-Balk. 
Op 15 juli was het precies 40 jaar geleden dat Marten Brouwer een 
dienstverband aanging met de Veevoederfabriek in Sloten. 

Sipelsneon voor de 28-ste keer gehouden 
Op zaterdag 28 juni organiseerde Stichting Feestcommissie Sloten onder 
goede weersomstandigheden weer de gebruikelijke jaarmarkt Sipelsneon. 
Het was opnieuw een gezellige braderie met veel kramen rondom het 
Diep, een kindervrijmarkt en een rommelmarkt. Het geheel werd 
opgeluisterd met muziek. 
Ook kon er een helikoptervlucht boven Sloten en omgeving worden 
gemaakt.
's Avonds vond het Tuinfeest plaats met een optreden van de Sneker 
partyzanger Jan-Joost en de top 40 band "Big Apple". 

Rintje Ritsma viert eeuwfeest 
Zaterdag 28 juni vierde Rintje Ritsma, voormalig schipper van het 
Lemster skûtsje, zijn honderdste verjaardag. “Ik ha der eins gjin erch yn 
dat ik al sa âld bin. Ik fiel my earder tachtich as hûndert.’’ Rintje Ritsma 
doet er nogal laconiek over. Dat komt vooral, denkt hij, omdat hij nog in 
staat is om alles te doen wat hij wil. Zijn benen willen weliswaar niet alles 
meer wat hij wil want het lopen gaat wat moeilijker, maar hij fietst nog, 
rijdt nog in zijn autootje en kookt iedere dag voor hem en zijn 
echtgenote Akke. Dat hoeft niet want in de flat bij bejaardenhuis 
Suderigge kunnen ze iedere dag een maaltijd bestellen. Toch kiezen ze 
daar niet voor. ”Dan witte wy yn elts gefal wat wy krije”, lacht Ritsma 
smakelijk. 

Ritsma werd in 1908 geboren in Sloten en voer veertien dagen later al 
mee op het skûtsje van zijn vader. 
Dit jaar is het echtpaar 68 jaar getrouwd. “Wy hawwe twa famkes en twa 
jonges krigen", zegt Rintje. Hij zegt altijd van het leven te hebben 
genoten. “Ik ha de pest oan rûzje. Jo moatte in bytsje wille meitsje yn it 
libben." 

Voetballers Zuidwest Friesland prima partij voor sc Heerenveen 
Derde klasser NOK ontving op vrijdag 11 juli de voetbalselectie van 
Zuidwest Friesland en de profs van sc Heerenveen. Met de nieuwe trainer 
Trond Sollied was dit de eerste krachtmeting voor de Feansters. 
De amateurs boden prima partij want de profs kwamen niet verder dan 
een 0-5 overwinning. Sleattemer Stan Kuijpers speelde zeer 
verdienstelijk tegen de goed betaalde profs.
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Hans Lolkema pakt titel Skûtsjelûken 2008 
Dinsdag 29 juli vond in Sloten weer het traditionele Skûtsjelûken plaats. 
In de A-klasse ging de titel naar de oersterke reus Hans Lolkema met 
een winnende tijd van 40,08 sec. Tweede werd Johnny Meijerhof met 
42,14 sec. Bij de recreanten ging de hoofdprijs naar Pieter Kroles met 
een tijd van 46,79 sec. Tweede werd Harry Bergsma met 47,30 sec. 

Op een kliko door de gracht 
In de stadsgracht van Sloten werd onlangs de eerste klikorally gehouden. 
Zelf hebben de vrijwilligers van stichting Pylger het plan eerst uitgebreid 
getest. De een jaar oude stichting organiseert activiteiten voor jong en 
oud in de Zuidwesthoek. Het project kliko-rally bleek toch moeilijker uit 
te voeren dan ze in een melige bui hadden bedacht. 
“Ik woe der earst yn stean en dan peddelje", legt vrijwilliger Tjitske 
Breimer uit. Maar de grijze container en stuurvrouw ‘stonden’ nog geen 
seconde in het water of de vuilnisbak kantelde al. Een kliko neerleggen 
en er dan op zitten, werkte ook niet. “Hy bleau mar wat draaien yn it 
wetter."
De enige manier om op een container vooruit te komen in de gracht, was 
twee kliko's met stokken en touwen aan elkaar binden. En natuurlijk het 
grijze deksel aan de container vastkitten in verband met het water.
De gebroeders De Vries gingen er in de jongerencategorie vandoor met 
een eerste prijs. Ze mochten een grote sorbet uitkiezen. Bij de 
volwassenen wonnen Niels Poortema en Sibbele Haarsma. Zij kregen een 
dinerbon en een 10 centimeter grote miniatuurkliko. 

Sisca Folkertsma showt voetbaltalent 
Onlangs nam het Sleattemer voetbaltalent Sisca Folkertsma deel aan een 
voetbalkamp in Gasselte. Dat ze een uitstekende indruk maakte, blijkt 
wel uit het feit dat ze uit de ca. 130 aanwezige voetballertjes werd 
gekozen tot pupil van de week. 

Informateur werkt aan herindeling 
Harm Bruins Slot, oud-voorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep, is 
de informateur van het herindelingsproces in de Friese Zuidwesthoek. Hij 
gaat verschillende varianten van de herindeling in kaart te brengen en 
besluiten welke variant de meeste kans van slagen heeft. De 59-jarige 
Bruins Slot werkt in opdracht van de gemeenten Bolsward, Gaasterlân-
Sleat, Wymbritseradiel, Wûnseradiel, Sneek en Nijefurd. Hij praat met 
acht burgemeesters, acht gemeenteraden en 34 fractievoorzitters. Bruins 
Slot moet zijn werk op 1 oktober klaar hebben. 

Sloten B.V. vierde 50-jarig bestaan 
Sloten B.V., producent van voeders voor jonge dieren, vierde 
13 september jl. haar vijftigjarig jubileum. Op de productielocatie in 
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Sloten was er Open Huis. Tussen 13.00 en 16.00 uur waren alle inwoners 
van Sloten en (oud-) medewerkers uitgenodigd om een bezoekje te 
brengen aan de fabriekslocatie van Sloten B.V. Op het terrein werden 
bezoekers ontvangen met een hapje en drankje. 

Verder was er vertier voor jong oud. Daarnaast was er gelegenheid een 
rondleiding in de fabriek te krijgen.  
Sloten B.V ontwikkelt, produceert en vermarkt al vanaf 1958 
speciaalvoeders voor jonge dieren. Wereldwijd kent de organisatie in 
meer dan 60 landen een groot aantal, dat vertrouwd zijn met haar 
kwalitatief hoogwaardige producten. Deze worden vermarkt onder de 
welbekende merken Sprayfo, Nuklospray en Spraymes. Sloten heeft 
leidende posities in melkvervangende producten voor kalveren, 
lammeren, geitenlammeren, veulens, vleeskalveren en ingrediënten voor 
biggenvoer. 

NCRV maakte beeldopnames in Grutte Tsjerke te Sloten 
Op zondag 31 augustus zijn er beeldopnames gemaakt van de eredienst 
in de Protestantse Kerk in Sloten. De voorganger deze ochtend was 
Ds. P.R. Beintema uit Leeuwarden. U kunt de uitzending van deze dienst 
bekijken op: www.ncrv.nl/ncrv?nav=samftCsHtGAgbCvaCZ.

Elfstedentocht grootste klus Tryater 
De theaterproductie ’11stêdetocht' die Tryater in december en januari 
organiseert, wordt de grootste logistieke operatie in het bestaan van het 
Friese toneelgezelschap. Van het spektakel ter gelegenheid van honderd 
jaar Elfstedentocht staan twintig voorstellingen gepland. Tryater 
verwacht 24.000 belangstellenden. Per dag kunnen zo'n 1.200 mensen in 
24 bussen meedoen aan de tocht langs de Elfstedenroute. De start is net 
als bij de echte Tocht der Tochten in alle vroegte: om zes uur. 
Het concept van ’11stêdetocht' is van artistiek leider Ira Judkovskaja, die 
spreekt van een uitdagende en uitputtende reis, die het publiek vooral 
moet “beleven". De twaalf uur durende tocht ziet ze als een metafoor 
voor het leven: “Doorgaan, afzien, intens genieten, of zelfs euforisch 
worden, en dan weer simpelweg doorgaan". De kaartverkoop via de web-
site www.tryater.nl is op woensdag 10 september om half zes ’s ochtends 
begonnen - het starttijdstip van de beroemde schaatswedstrijd langs de 
elf steden. Tryater werkt samen met Vereniging ‘De Friesche Elf Steden' 
en mag het logo van de vereniging gebruiken in de publiciteit voor het 
evenement.

G. St. 
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NIEUWE  FOTO  PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Van Kees Ewoldt uit Hoogeveen ontvingen we voor dit kwartaal bijgaande 
foto van de Hervormde Vrouwenvereniging. Het jaartal is mij onbekend. 

Veel personen op deze foto zijn al lang niet meer in leven. Wellicht ziet u 
toch veel herkenning en komen er herinneringen naar boven. In ieder 
geval is het de moeite waard om te proberen de namen boven water te 
halen. Het levert meestal hele aardige verhalen op uit de stoffige 
vergetelheid.

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

G. St.

DOOR  HET  SLEUTELGAT  GEHOORD…

De kip is een interessant dier, zeker in dit blad. Werden 
vorige keer al uitvoerig de dolle avonturen van de kip van 
Arend Jan Bergsma beschreven; dit keer is het de beurt aan 
het kippenhok van Kees en Tine de Groot vlakbij de molen. 
Ook vindt u in dit nummer een vervolg op het fietsverhaal van 
de Sleattemer Balkster Hendrik Leijenaar. 

EEN KIP, EEN HAAN EN EEN KUIKEN 
Toen kleindochter Tessa van Kees en Tine de Groot in het kippenhok 
tussen de bruine eieren een klein wit eitje vond, dacht Kees in de eerste 
instantie dat de witte kip, die al tijden geen eieren meer geproduceerd 
had, toch een poging gewaagd had het nog eens te proberen. Verbazing 
alom dat die oude kip weer aan de leg was! 
Toch klopte er iets niet. Marijke het zusje van Tessa, gedroeg zich 
enigszins beteuterd, na de ontdekking van het witte ei. Na wat 
doorvragen, kwam het juiste verhaal van het witte eitje boven tafel. 

Hoewel het kippenhok in de tuin met de bedrijvige kippen altijd een leuke 
attractie is en de eitjes van de kippen een lekkere traktatie zijn, vindt 
Marijke het nog mooier als er kuikentjes zijn. Het liefst had ze een 
kuikentje helemaal voor zichzelf.

Zonder haan geen kuikentjes, legt pake Kees uit en die haan ontbreekt 
helaas in het kippenhok. Toen Marijke alleen op ontdekkingsreis door de 
stad liep, ontdekte ze in een tuin bij een buurtgenoot een kippenhok mét 
een haan. Er lagen ook mooie witte eitjes in het hok en in gedachten zag 
ze daar al een klein zacht en lief kuikentje uitkomen. Haar hersentjes 
draaiden op volle toeren, één klein wit eitje meenemen en dat onder het 

"De Stadsomroeper" Sloten, september 2008 22



stro verbergen bij pake en beppe in het kippenhok. Dan zou zij 
binnenkort haar eigen kuikentje wel krijgen. En zo gebeurde het……. 
Zou pake Kees zwichten, na zoveel kinderleed, en de dameskip met een 
heer haan willen verblijden? 

DE (K)LUTS KWIJT 
Het is maar goed dat u niet met de redactie van dit blad gewed hebt, na 
het lezen van het verhaal over de verdwenen fiets van 
Wijckelerwegbewoner Hendrik Leijenaar in ons vorige nummer. 
Was het eerst Foeke de Boer die bijna gek werd van blijdschap na het 
terugvinden van zijn antieke oranje fiets uit het jaar 1815, nadat de 
vermissing in dit blad was gemeld; dit keer overkwam Leijenaar precies 
hetzelfde. Hij was aanvankelijk de kluts dan ook volledig kwijt en zat in 
zak en as. 

Onlangs waren enkele jongens aan het dreggen in de Luts en wel aan de 
‘stille’ kant; de kant waar Hendrik Leijenaar geen poging had gewaagd 
om zijn vehikel boven water te krijgen. 
Tot hun verbazing kwam er een fiets boven water, die uiteindelijk aan 
Hendrik toebehoorde. 

Hendrik was min-
stens zo blij als 
Foeke en zijn 
sombere stem-
ming is dan ook 
omgeslagen in 
pure euforie. 
Inmiddels staat 
het stalen ros 
weer aan de 
Wijckelerweg.
Hendrik wil hem 
opknappen voor 
zijn zoon Lowie. 

Wie zijn fiets 
kunnen we binnenkort in dit blad als vermist opgegeven begroeten? Het 
moet al vreemd lopen dat via dit blad aan die vermiste staat geen einde 
zal komen… 

CL/PP

Foto: Pedro Pander 
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RONDWEG  OM  SLOTEN  50  JAAR  OUD  (DEEL 2)

Alles  met  de  hand 

De vaste brug is 
evenals de beweeg-
bare gebouwd door de 
firma’s De Jong en De 
Vries. Sijbolt de Jong 
uit Koudum en Jelle de 
Vries uit Kolderwolde 
hadden elk een eigen 
timmerbedrijf. Samen 
hadden ze een beton-
bouwbedrijf opgestart.  
In die tijd werd veel 
nog met de hand 
gemaakt.
Men werkte met twee 

betonmolens. Onder de nieuwe vaste brug moest een zware pijler worden 
gestort. In het beton daarvan werd geen grind verwerkt maar een kleine 
soort zwerfkeien.
De betonmolen stond boven de pijler en werd zo in de bekisting 
leeggestort.
Op een gegeven moment begaf de as van de kuip het en viel het hele 
mengsel met kuip en al in de bekisting. Het kostte bijna een halve dag 
om het ding er weer uit te krijgen. 
Zoals ik al vermeldde moest er veel met de hand gebeuren. Toen kon 
nog geen gebruik van mixers worden gemaakt. Alles werd er met 
kruiwagen en Japanners in gereden, met de bats eruit gehaald en 
verschept. 
Er was ook nog geen trilnaad; dit gebeurde gewoon met de “panlatte”. 
Het kwam er op neer dat er een dag en een nacht aan één stuk 
doorgewerkt moest worden want het moest in één keer worden gestort. 

Tj. Schaper, Elahuizen 1976 

Nog korte tijd, dan gaat het verkeer om stad Sloten heen. 
De inwoners van Sloten hebben kunnen zien, hoe bruggenbouwers met 
behulp van een zware drijvende bok de brug hebben geplaatst in de 
rondweg. Woensdag tilde de bok de 32 ton wegende val (het rijdek van 
de brug) over de oude brug bij de zuivelfabriek heen. Donderdag volgde 
de balans. Alles - het plaatsen van de brug inbegrepen - ging zo vlot, dat 
het karwei uren eerder klaar was dan men had verwacht. 

De aanleg van de vaste brug in 1957. 

Foto: archief “De Stadsomroeper” 
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De zware val, ongeveer tien meter breed, was met andere brugdelen op 
twee naast elkaar gekoppelde schepen van Arnhem over de IJssel en het 
IJsselmeer en door de Prinses Margrietsluizen bij Lemmer naar de 
zuidzijde van de oude brug vervoerd. Men had deze route verkozen 
boven die over Follega en Woudsend, omdat men dan te maken zou 
hebben gehad met de twee bruggen bij de genoemde dorpen. “Om de 
zuid” bleek wel het gemakkelijkste te zijn, temeer daar de 
doorvaartruimte in de Prinses Margrietsluizen (zestien meter) meer dan 

voldoende was. 
De vlotte gang van zaken maakte, dat het wegverkeer door Sloten 

De aanleg van de rondweg 
hier eind juni 1957 

Foto: archief “De Stadsomroeper”
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slechts gedurende korte tijd hinder ondervond van het overtillen van de 
nieuwe brugdelen. Met de busdiensten was het zo uitgekiend, dat men 
direct met het werk begon na het passeren van de bussen, zodat 
vertragingen zoveel mogelijk konden worden voorkomen. 
Het verkeer heeft nu wel de langste tijd gebruik gemaakt van de nauwe 
route door het stadje. Van Provinciale Waterstaat vernamen wij, dat men 
overweegt over een week of drie (als de brug is afgemonteerd) de 
rondweg open te stellen voor het verkeer, dat dan de fundering kan gaan 
inrijden. Als het seizoen wat milder wordt, zal men een 
asfaltbetondeklaag aanbrengen. Met een paar maanden is het dus zover, 
dat de rondweg gereed kan zijn. Dan zal eindelijk de hoofdstraat door 
Sloten een rustige straat worden, omdat deze route, die talrijke jaren 
een hindernis is geweest voor het verkeer, kan worden verlaten. 
LC 22/03/1958. 

De ringweg om Sloten is gisteren reeds opengesteld 
Zonder enige aankondiging en plichtpleging is dinsdag de nieuwe ringweg 
om het stadie Sloten voor het verkeer opengesteld. De beide bruggen 
(een grote ijzeren ophaalbrug en een lage vaste brug) liggen er in en de 
oude brug bij bet voormalig tolhuis is opgehaald en buiten gebruik 
gesteld. Hij zal door de gemeente worden verkocht 
Burgemeester Klijnsma noemde het in een onderhoud dat wij hadden, 
een historische dag voor het stadje, dat nu voor het eerst geen 
doorgaand verkeer meer door zijn smalle straten krijgt. Binnenkort zal de 
officiële opening plaatsvinden, die natuurlijk een feestelijk karakter zal 
dragen. De burgemeester, die zich met de thans verwezenlijkte oplossing 
(van de hand van ir. Vegter) zeer ingenomen toonde, zeide niet te 
vrezen, zoals sommige inwoners doen, dat de toeristen voortaan in klei-
ner aantal naar Sloten zullen komen dan tot nu toe. Het gezicht op het 
stadje is namelijk van de nieuwe weg en met name van de vaste brug af 
zo verrassend mooi, dat men wel een bezoek aan Sloten móét brengen. 
Overigens wordt er nog overwogen door borden langs de toegangswegen 
de aandacht op de kleinste der Elf te vestigen. 
Wie uit de richting Heerenveen komt, passeert eerst de ophaalbrug over 
de (nieuwe) stadsgracht en kan dan straks linksaf slaan naar een 
parkeerterreintje in de omgeving van de Stadsherberg. Met de aanleg 
daarvan is men op het ogenblik druk bezig. Watersporters hebben een 
nieuw haventje gekregen tussen de nieuwe ringweg en de stadswal, bij 
de Woudsender waterpoort. De betonnen damwanden moeten nog eens 
een kleurtje krijgen om zich beter in het gave geheel te voegen. 
Overigens kan men met voldoening constateren, dat Sloten waakt over 
zijn historisch schoon. De woning, die burgemeester Alta verlaten heeft, 
wordt thans ingericht tot P.T.T.-kantoor, maar de 18de eeuwse tuitgevel 
blijft gehandhaafd. Ook zagen wij vlak bij de Woudsender waterpoort een 
eenvoudig 19de eeuws woninkje op passende en aantrekkelijke wijze 
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hersteld en opnieuw bewoonbaar gemaakt. 
Op het ogenblik, nu de werkzaamheden langs de ringweg nog niet 
afgelopen zijn, ziet het er bij de aansluiting naar het parkeerterrein nog 
wat rommelig uit, maar als binnenkort de finishing touch is aangebracht, 
zal deze 27ste mei inderdaad een dag van grote betekenis blijken. En de 
Sleattemers zullen gauw genoeg aan de nieuwe situatie wennen. Een 
paar inwoonsters, die hun stadje van de nieuwe brug af bekeken, 
hoorden we tenminste al zeggen: Hwat is dat in kostlik-moai gesicht! 
LC 28/05/1958. 

Marian Klijnsma en de Commissaris openden samen de weg rond 
Sloten (Totale kosten van de omlegging worden geraamd op 
f 1.550.000,-) 
MARIAN KLIJNSMA (6) en mr. R. P. Linthorst Homan hebben samen al 
weer een weg geopend! Het begint op een traditie te lijken, eerst 
Koudum, nu Sloten, wie weet wat er in de toekomst nog staat te 
gebeuren, zei mr. Linthorst Homan. Marian glunderde een beetje en stak 
haar neus in een limonadeglas. Ze vond het vanzelfsprekend - per slot 
van rekening beschikt ze over ervaring, welk meisje in Sloten kan haar 
dat nazeggen? Overigens, ze woont pas twee dagen in de stad. Enfin, 
mede door de routine van de uitvoerenden verliep de officiële opening 
van de weg rond Stoten (kosten: f 1.550.000) vlot. Marian reikte de 
schaar aan, de commissaris knipte, „De Bazuin" speelde en open was de 
weg. Nee, we vergissen ons, want aan het andere einde (de opening ge-
beurde aan de Wyckeler kant) stond de basculebrug open. Na een 

De nieuwe rondweg 

Foto: archief “De Stadsomroeper” 
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wandelingetje liet mr. Linthorst Homan de electrische brug, voor zover 
dat mogelijk is, plechtig neer. Toen was het hek van de dam. De 
wachtende auto's zetten zich in beweging, even later kwam de bus van 
drie uur en pas daarna had iedereen echt het gevoel, dat het mooie 
stadje van de overlast van het verkeer verlost was. In de Stadsherberg 
ging het gezelschap er een glaasje op drinken. 
Tijdens deze bijzonder gezellige bezigheid nam de Commissaris, die in 
gezelschap van o.a. de Gedeputeerden) mr. D. H. Okma, S. van Abbema 
en H. M. Gerbrandy en de hoofdingenieur directeur van de Provinciale 
Waterstaat, ir. G. L. Walther, met het Statenjacht naar Sloten was 
gekomen, de geschiedenis van de weg rond de stad nog eens door. Die 
geschiedenis begint op 22 september 1945, toen het gemeentebestuur 
van Sloten in een schrijven aan G. S. de kwestie van de opheffing van de 
tol op de Langebrug aan de orde stelde. De gemeente verklaarde zich in 
de brief genegen de tol tegen een afkoopsom op te heffen. Van 
provinciewege werd geantwoord, dat deze aangelegenheid bezwaarlijk in 
behandeling kon worden genomen, zolang het plan tot verbetering van 
het wegvak Spannenburg-Sloten-Wyckei, deel uitmakende van het 
secundair wegenplan, niet aan de orde was gesteld. Het leek immers niet 
onwaarschijnlijk, dat in het plan een verlegging van de weg om Sloten 
zou worden opgenomen, waardoor het doorgaande verkeer zijn belang 
bij de afschaffing van de tol aan de Langebrug zou verliezen en er van 
afkoop geen sprake behoefde te zijn. 
In 1945 waren er dus gedachten aan een rondweg. Pas tien jaar later 
wist men hoe die rondweg moest worden gelegd en in die tussentijd werd 
er met plannen gedokterd tot en met. Bezwaren zus, bezwaren zo ... tot 
de Provinciale Waterstaat met de suggestie kwam het vaarwater aan de 
noordoostzijde van Sloten te verleggen en de weg deels over het te 
dempen vaarwater, deels buiten de westzijde van de stad te laten lopen. 
Hoewel bij dit plan niet kon worden voldaan aan alle wegentechnische 
eisen voor en dergelijke omlegging, werd toch een oplossing bereikt, 
waarbij - zonder te veel te kort te doen aan de verkeerstechnische 
belangen - de uitwerking van een in stedebouwkundighistorische zin 
verantwoord ontwerp mogelijk werd. Op verzoek van b. en w. van Sloten 
nam de Provinciale Waterstaat de voorbereiding van de plannen, waarin 
onder meer de aanleg van een laad- en losgelegenheid, een jachthaven 
en een parkeerterrein werd opgenomen ter hand. Over de vaart werd een 
ophaal- en over het Slotergat een vaste brug ontworpen, waarvan de 
aesthetische vorm in overleg met Ir. J. J. M. Vegter, de 
stedebouwkundige van Sloten, werd vastgesteld. 
Met het gereed komen van de rondweg is, aldus de Commissaris, 53 km 
of 13 pct. van de wegen van het secundair wegenplan nog niet 
verbeterd. Hier staat tegenover, dat van 25 km secundaire weg de 
tweede verbetering in uitvoering of reeds voltooid is.  
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Burgemeester J. Klijnsma, de vader van Marian, had er van te voren al 
op gewezen, hoe groot het belang van Sloten bij deze weg is en hoe zeer 
de gemeente allen, die aan de totstandkoming werkten, niet in de laatste 
plaats oud-burgemeester R. Alta, dankt. Na de Commissaris spraken 
onder meer de oud-burgemeesters E. Haitsma Mulier en R. Alta, terwijl 
de voorzitter van Plaatselijk Belang de keerzijde van de medaille toonde. 
De rondweg ontnam de stad, die het van het toerisme moet hebben, een 
geliefd aanlegplekje. Wel kreeg ze er een jachthaven voor terug, maar.... 
dat haventje is vrij waardeloos, omdat het achter de vaste brug ligt. De 
mast strijken en dan zo plat mogelijk in het schip! Vele toeristen zullen 
dit waarschijnlijk een te grote moeite vinden. Waarom legde het 
Statenjacht niet aan in ons haventje? Omdat het niet kon, aldus de heer 
Kuperus.

Gistermiddag, heeft de Commis-
saris der Koningin met het door-
knippen van een lint en het neer-
laten van de brug de nieuwe weg 
rond Sloten geopend. De weg, 
waarin een vaste en een beweeg-
bare brug liggen, geeft een 
moderne en royale indruk, wat 
mede komt door de in Friesland 
nog weinig bekende bebakening 
van met plastic omhulde palen, 
waarop, evenals op de 
verkeersborden, scotchlite is 
aangebracht. Borden en palen 
werden in een Leeuwarder fabriek 

vervaardigd.
LC 18 juni 1958. 

HONGEREVAKUEES  (DIEL 2)

It wie 28 maaie, de jûns om healwei njoggenen, doe’t de tillefoan gie. Ik 
wie krekt thús, nei’t ik Theun nei’t sikehûs brocht hie, foar in lichte 
operaasje. Ik naam op en ja hear: “Met Henk Putman uit Vlaardingen!” 
Hy hie ús brief mei foto’s en nammelisten krigen en woe hiel graach ris 
mei ús oer dy tiid prate. Spitich dat Theun der no krekt net wie.....”hoe 
lang moet uw man daar blijven? Wij willen graag binnenkort eens langs 
komen”.  No, dat wie bêst fansels.  
En dêr sette Putman útein: 
“Hy wenne doedestiids yn Den Haach mei syn âlders en 3 jongere broers. 
Se hiene it tige min yn dy hongerwinter fan 1944, dêrom waard 
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besletten, om Henk, as âldste, nei Fryslân ta te stjoeren. De groep bern 
soe út Den Haach wei mei in jirpelskûte nei Fryslân ta en syn mem 
brocht him derhinne. Dat reizge net sa hurd, sadwaande leine hja de 
earste jûn mei’t skip yn Leidsendam. Dy jûns seagen se allegear swarte 
reekwolken boppe Den Haach en de kaptein woe witte, wat dat wie. Hy 
sette ôf en kaam in skoftke letter wer werom: de Dútsers hiene it 
Bezuidenhout yn Den Haach bombardearre! It hert stie Henk sawat stil, 
want dêr wennen syn heit-en-dy! Hy siet tige oer harren yn, mar hy 
mocht net fan board ôf en de oare deis fearen se fierder nei Fryslân. Dêr 
waarden se op’ e Galemadammen ôfset. Der stiene hynders mei 
boereweinen klear, om de bern hjir en dêr yn doarpen en stêden ôf te 
setten. Krekt bûten Sleat stie in groep minsken. Hjir oankommen  
waarden de bern harren nammen oplêzen. Ferskeidene Sleattemers 
namen in úthongere bern mei. Sa bedarre Henk Putman by Iebe en 
Neeltsje v.d. Sluis. Dy hiene net folle drokte.....hy moast him mar sa gau 
mooglik oanpasse oan it ritme fan de húshâlding. Heit Iebe sei: “Do giest 
mar by Anne op bêd – dy hat de measte romte.” It wie in smel 2 
persoansbêd, mar Anne hie tige brede skouders, dat der bleau net folle 
romte oer foar Henk, dy’t thús net wend wie om by ien yn ’t selde bêd te 
sliepen. Mar deis wie ’t feest.....hy mocht geregeld mei Anne (dy’t doe yn 
Sleat yn ’t fabryk wurke – letter emigrearre is nei Kanada en dêr al mear 
as 50 jier wennet) nei’t molkfabryk. Se mochten harren dêr samar sêd  
drinke oan molke en safolle tsiisrantsjes ite, as hja woene.....Henk fielde 
him dêr yn ’t paradys! Sa moast er ek altyd in ammerke molke by in boer 
helje, dy’t dêr tichteby wenne. (Watze Tromp)  It nuvere wie wol: Henk 
koe him Anne en Betsje en Joukje noch goed heuge, mar Theun....? Dy 
wie doe noch mar 1 jier...mar wat langer as Henk Putman en ik it oer dy 
tiid hiene, wat mear him yn ’t sin kaam. En ynienen sei er: “Ja.....ik 
geloof dat er toen een klein loophek in de hoek van de kamer 
stond....daar zal Theun wel in gezeten hebben.”  
Henk wist ek noch, dat Theun syn heit  klompen makke yn’ e oarloch. “Ik 
stond daar altijd vol bewondering  naar te kijken!” Want it wie de man 
syn berop hielendal net. Mar Iebe wie in praktysk man: as klompen dan 
hast net mear te krijen binne, meitsje ik se sels wol! Ek wist Henk noch, 
dat (oom) Iebe destiids oan’ e mage operearre wie. En dat wie doe hiel 
wat! Ik fertelde Henk , wat ik dêroer heard hie fan Theun. Jin moasten 
doe sels noch in grut part oan it sikehûs betelje. De sjirurch hie heard, 
dat Iebe wolris klompen makke en sei doe: “Geef mij maar fl. 25,00 en 
een paar klompjes voor mijn dochter!” Dat wie neffens Iebe fierste min, 
mar de dokter sei: “Na jou komt er wel weer een rijke boer!”
Henk hat 4 moanne by Iebe en Neeltsje west. Yn april 1945 waard Sleat 
befrijd. Elts rôp: “De Kanadezen komme der oan. Se binne al by 
Tsjerkgaast!” Henk fertelde, dat se doe mei in stel jongfeinten en 
fammen nei Tsjerkgaast ta rûnen. Hy hie al in pear jier op’ e Mulo sitten 
en koe wat Ingelsk. Doe’t hja de Kanadezen troffen, koe Henk moai tolk 
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wêze.....ik fûn dit tige apart en sei: “Mar jo wiene doe dochs noch mar 6 
jier?”  (op’ e list stiet, dat hy fan 1939 is en doe’t ik de makelders fan de 
Putman Group yn Vlaardingen lêstendeis skille en de man in list mei 
ûnreplik guod neiseach, trof hy wol in H. Putman út 1929 oan, mar dy 
koe it neffens myn list net wêze). Mar doe waard dúdlik, wat der bard 
wie. Henk fertelde, dat er hieltyd mear oer syn heit-en-dy ynsiet, nei dat 
bombardemint yn Den Haach. Hy wie nei de boargemaster fan Sleat 
stapt en hie om in reisfergunning frege – hy woe graach nei hûs ta. Mar 
om’t er âlder as 15 jier wie, koe dat net samar. De boargemaster fielde 
syn noed en soarch goed oan en hat him op pepier 10 jier jonger makke. 
Doe koe er “ûnder begelieding” mei de molkfarder nei De Lemmer en 
dêrwei mei de “Jan Nieveen” nei Amsterdam. Syn opa en oma wennen yn 
Amsterdam.....dêr earst mar ris hinne. En wa trof er dêr?  Krekt, syn heit 
en mem en syn broers! Dy wiene nei it bombardemint flechte en nei 
Amsterdam ta rûn. Wat in goed wersjen! Henk tocht noch altyd tankber 
werom oan syn tiid yn Sleat. Hy woe dêrom graach nochris delkomme yn 
Sleat. En dat soe tiisdei 17 juny heve. Mar de jûns fan tefoaren krige 
Henk it  by in itentsje yn in restaurant sa benaud, dat er nei’t sikehûs 
brocht waard. Syn frou belle ôf – Henk lei op’ e hertbewaking. Gelokkich 
foel it efternei wat ta, mar de reis nei Sleat is foarlopich útsteld. 

In wykmannich letter houd Sietske Lolkema my oan op’ e dyk. Hja hie it 
earste ferhaal oer de hongerevakuees lêzen en fertelde: “Ferline jier 
wiene wy op fakânsje yn Andalusië. Dêr troffen wy in Joop en Annie 
Wesdijk út Vlaardingen. Doe’t Joop hearde, dat wy út Sleat kamen, 
fertelde er, dat syn broer Herman (Wesdijk) hjir as hongerevakuee 
ûnderbrocht wie by de famylje Wijngaarden yn ‘e Dûbelstrjitte. (hy stiet 
net op de listen, dy’t wy hawwe). Herman wie altyd by in Meindert en 
Hieke....de efternamme wist Joop net mear. “Dat moat de famylje Van 
der Wielen west hawwe!”, seine Julius en Sietske. Ja, doe wist Joop it ek 
wol wer. No, dêr hie Herman it wol sa bêst hân! “Volop eten en drinken!”, 
sei broer Joop,  “terwijl ik de lege gamellen in de gaarkeuken  met mijn 
tong uitschraapte! “  Joop syn heit en mem hiene it foarhinne altyd oer 
dy geweldige famylje Van der Wielen hân. Syn mem hie yn dy 
hongerwinter geregeld mei in karre by Van der Wielen yn Sleat west en 
kaam altyd fol laden wer werom mei de wein. Sietske Lolkema hat ris by 
Hieke van der Wielen yn Balk west en dy koe Herman noch goed. “Ja, hy 
sliepte by Wijngaarden, mar wie deis altyd by ús”, sei Hieke. De famylje 
Wesdijk tinkt noch altyd tankber werom oan alle help, dy’t se hjir krigen 
hawwe.

Tetsje v.d. Sluis

Yn it folgjende nûmer fan dit blêd publisearje we “Oarlochsevakuees, 
diel 3” (oantinkens oan de Twadde Wrâldoarloch fan Riekje Jongsma-
Meinsma).
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Van Jan Vogelzang uit Balk ontvingen we een tijdje geleden een lijst met 
namen van de geëvacueerde personen in de oorlogstijd in Sloten. Graag 
publiceren we die in dit nummer van “De Stadsomroeper”. 
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BITTERKOEKJES

Vroeger lag er over het Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg een lage 
verkeersbrug met een doorvaarthoogte van 2 meter. 
Het was een draaibrug en de bruggehoofden die langs de vaargeul liepen 
waren 12 meter lang. De zware palen, waarop een en ander rustte, 
waren een favoriete plek voor snoekbaars en elke sportvisser weet dat. 
Er waren dan ook regelmatig hengelaars bij de brug te vinden en één van 
hen was mijn buurman Rudolf Visser uit Sloten. 
Nu was deze buurman een geboren stroper en ofschoon de wet het 
vissen met levend aas verbood, werd dit door Rudolf meestal genegeerd, 
want de kans op succes was uiteraard met een levend aasvisje 
aanzienlijk groter. 

De controle op de naleving van hogergenoemde wet berustte grotendeels 
bij Dijkstra, een politieman uit Idskenhuizen. 
Omdat deze echter langs het oude weggetje per fiets naar Spannenburg 
kwam, was er bijna altijd wel een hengelaar die hem vroegtijdig zag 
aankomen en de andere vissers waarschuwde. 
Nu was Rudolf niet alleen een sluwe stroper maar ook een grote snaaier, 
die altijd z'n zakken vol bitterkoekjes had, wanneer hij een dagje ging 
vissen.

Op een zaterdag toen Dijkstra weer eens langs kwam deed Rudolf een 
hard bitterkoekje aan de haak. 
Toen onze politieman hem sommeerde om het aas langzaam boven 
water te halen, voldeed R.  gaarne aan dat bevel. 
Omdat Bromsnor niet vanaf de brug kon zien met welk aas er werd 
gevist, vroeg hij Rudolf om het naar hem toe te zwaaien en ook dat deed 
R. met het grootste genoegen, terwijl hij riep: "Je mag het gerust opeten 
hoor. Ze smaken heerlijk en ik heb er genoeg over". 
Het hoofd van Bromsnor nam de kleur aan van een rijpe tomaat en onder 
gniffelend hoongelach van de overige hengelaars verdween de gefopte 
speurder haastig in de richting van Idskenhuizen 

Of hij Rudolf later ooit heeft kunnen bekeuren, betwijfel ik zelfs ten 
zeerste.

Jan Folmer 
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DE DUVEL FAN SLEAT 

Mem, ik bin sa benaud foar de duvel fan Sleat. 

Hy hat hoarn op ‘e kop en hy jout om neat. 

Hy is ek hiel sterk en syn hier dat is read. 

Mem, ik bin sa benaud foar de duvel fan Sleat.

Hy ferskopt syn fiif bern en tamtearret syn frou. 

Hy ferhong syn earm hûntsje oan in toudûnserstou.

Alle katten fersûpt er poerlilk yn 'e feart.

Mem, ik bin sa benaud foar de duvel fan Sleat. 

Lêsten woene tsien keardels de duvel ris slaan,

mar dêr wie it de duvel no krekt om te dwaan.

Nei de striid hien' de feinten it leske wol leard:

Fjochtsje nea mei de duvel, de duvel fan Sleat. 

As ik earst mar ris grut bin dan gean 'k nei him ta

en ik freegje: Wêr wolsto in opteuter ha?

Dan slaan 'k him sa bot dat er sândûbel teart, 

dan bin 'k nea wer benaud foar de duvel fan Sleat! 

                                  Jos de Vries / Atze Bosch 
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DS. H.P.J. SCHORMANS  NIEUWE  PREDIKANT 
PROT.  GEMEENTEN  VAN  WIJCKEL/SLOTEN

Sinds kort hebben de Protestantse Gemeenten van Wijckel en Sloten 
weer een eigen predikant in de persoon van ds. H.P.J. Schormans. Vanaf 
2 september vorig jaar waren beide kerken vacant, na het vertrek van 
ds. Kl. Van Marrum naar de Protestantse Gemeente van Sumar. 
Sinds die tijd heeft de gezamenlijke hoorcommissie van Wijckel/Sloten 
zich bijzonder ingespannen om een nieuwe voorganger aan beide 
kerkenraden voor te dragen, wat uiteindelijk slaagde. 

Ds. H.P.J. Schormans werd geboren op 16 mei 1948. Dat was met 
Pinksteren. Nadien is het nooit meer Pinksteren op zijn verjaardag 
geweest en zal hij dat ook niet meer meemaken. Zijn geboortegrond was 
Schaesberg / Landgraaf. 
Schormans is katholiek opgevoed. Hij ging 5 jaar lang naar het Seminar, 
met het doel om priester te worden. Toen hij tot andere inzichten kwam, 
besloot hij later om in Groningen te gaan studeren.

Na een tijdje de kerk op een zijspoor te hebben gezet, ging 
ds. Schormans hierna naar de Vrij Evangelische Kerk. Als predikant stond 
hij in Stiensgea. Verder gaf 11 jaar lang les in Buitenpost in de vakken 
godsdienst en maatschappijleer. 
Later werd ds. H.P.J. Schormans predikant in Enschede en Geldermalsen. 
De laatste gemeente diende hij maar liefst 11 jaar; dat was een 
bijzondere tijd in zijn leven.  
Nu stond ds. Schormans al weer vijf jaar in Woerden. Hij en zijn vrouw 
hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen, met de zesde op komst. 

Ds. H.P.J. Schormans schreef aan de gemeenten van Wijckel en Sloten:
“In de gesprekken hebben wij ons thuis gevoeld. We zijn hen allen daar 
dankbaar voor. In het bijzonder de voorzitters van de commissies Jurjen 
Faber, Henk Brouwer en Jetske van der Heide. We zijn ons er van bewust 
dat de een zonder de ander niet was gekomen. Wij vinden de gang van 
zaken te wonderlijk om het af te doen als een samenloop van 
omstandigheden. We geloven hierin Gods leiding te mogen zien. 

Dat werd bevestigd op dinsdag 10 juni in de kennismaking met uw 
kerkenraden en gemeente. Mijn vrouw en ik hebben, in het beroep op 
ons uitgebracht, heel duidelijk een roepstem van de Heer gehoord. We 
zijn er daarom van overtuigd dat Hij ons samenbrengt en aan elkaar 
geeft. We mogen en willen elkaar dan ook aanvaarden zoals Christus ons 
aanvaard heeft. Kerk zijn is elkaar de ruimte en de tijd geven. Dat kan 
en mag omdat Hij en niemand anders Zijn weg met ons gaat. Hij geeft 
ons de ruimte en de tijd. De enige grondslag van ons leven is Zijn 
liefdevolle barmhartigheid. 
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Het is een voorrecht om tot de gemeente van Christus te mogen behoren 
en te ervaren hoe deze gemeente in Wijckel en Sloten gestalte krijgt. Dat 
betekent dat we er naar vermogen zullen zijn om de in u aanwezige Heer 
te dienen. Hij die zijn leven voor u gegeven heeft, heeft ons de zorg voor 
u toevertrouwd. Wij vinden dat een roeping waaraan we met vreugde 
gehoor mogen en willen geven. 
Om het met de woorden van de apostel Paulus in zijn brief aan de Ro-
meinen, hoofdstuk 1 te zeggen: (11) Want ik verlang ernaar u te ont-
moeten en u te laten delen in een geestelijk gave, om u te sterken, (12) 
of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: Ik door uw geloof en u 
door het mijne.” 

Op zondag 19 oktober zal ds. H.P.J. Schormans om 10.00 uur in Wijckel 
worden bevestigd. ’s Middag zal hij om 14.30 uur in de Grutte Tsjerke in 
Sloten zijn intrede doen.
Ds. Schormans en zijn vrouw zullen de pastorie in Wijckel gaan bewonen. 

OP  ZOEK  NAAR  VERHALEN,  ANEKDOTES  VAN/
OVER  SLOTENAREN  IN  DE  11-STEDENTOCHT

Volgend jaar januari bestaat de Friese Elfstedenvereniging 100 jaar. 
Het belooft een heel spektakel te worden; elke maand staat een andere 
stad in de belangstelling. Sloten is uitgekozen voor april 2009 en de 
festiviteiten zullen dan in het teken staan van de Elfstedentocht op de 
schaats.
Het hele jaar valt er veel te beleven voor het publiek. 
Een werkgroep is op dit moment bezig om verschillende activiteiten te 
organiseren, en hiervoor vragen wij jullie hulp. 
Wij zijn op zoek naar verhalen, anekdotes van en over Slotenaren die 
ooit de tocht der tochten hebben gereden, legaal of illegaal, waarin wordt 
beschreven:

de pijn tijdens de tocht en de vreugde na het op tijd bereiken van de 
finish (de overwinningseuforie)
ontroerende momenten die tot de verbeelding spreken 
de verbondenheid met de andere schaatsers en de eenzaamheid van 
de strijd zelf; “je bent nooit alleen, maar moet het wel zelf doen” 
de strijd die vooral vrouwen meemaakten, die de tocht hebben 
meegereden
de betovering van dat eerste licht, geluiden van het ijs, gejuich van 
alle supporters die aan de kant staan; de steun van familie, vrienden 
het verlangen naar de overwinning; wat doen we aan 
fraude/bedrog/omkoping voor het geliefde kruisje; “wist je dat”-
verhalen zo herkenbaar voor dat verlangen 
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Deze verhalen, die onze zintuigen prikkelen, waarin het snot voor de kop 
weer zichtbaar wordt en die ons weer meenemen naar de prachtige 
prestaties van die tijd.
Stuur ze op, wij willen ze graag hebben.

Namens Werkgroep 11X11 Sleat,
Sietske de Graaf, Heerenwal 66, 8556 XW Sloten 
Tel: 051453-1340, E-mail: harmjansiets@gmail.com

ONDERNEMERS V.D. MEER/DE VRIES  TE  SLOTEN

Achterkant kaart: Brengt Uwe vacantie door in het rustige Gaasterland, 
met hare zee, kliffen bosschen en meren. Vraagt inlichtingen betreffende 
de gemeubileerderde landhuisjes te Rijs (Gaasterland).  Billijke tarieven.  

De ondernemers v.d. Meer, en de Vries te Sloten (Fr.) 

Wy fûnen by it opromjen noch in âlde kaart. Miskien binne der noch 
lêzers, dy’t eat fan de neamde “ondernemers” ôf witte. 

Alie Feenstra-Kolhoff 
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Het vrouwenkoor

De Sleattemer Kaaien 

organiseert

op:  zaterdag 11 oktober 2008 

in:  de Grutte Tsjerke, Heerenwal te Sloten 

om:  20.00 uur 

haar 1e Lustrumconcert! 

olv. Dirigente mw. Margriet Lemmens, 

muzikale medewerking wordt verleend door: 

toetseniste Ruurdje de Vink

èn het Wonser Combo. 

 Entree GRATIS. 

  In de pauze is er GRATIS koffie/thee met?

  en een verloting met vele leuke prijsjes! 

De uitgangscollecte is voor de onkosten. 

Komt allen - - Komt allen - - Komt allen 
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OPTREDEN  DE SLEATTEMER  KAAIEN 

Op zaterdag 11 oktober 2008 zal het 1e Lustrumconcert van het 
vrouwenkoor  De Sleattemer Kaaien  worden georganiseerd in de 
Grutte Tsjerke aan de Heerenwal te Sloten. Dit vrouwenkoor hield haar 
1e zangavond op 3 februari 2003 en nu in 2008, 260 weken later, wordt 
er nog steeds met veel enthousiasme iedere maandagavond gezongen. 
Dus reden om een feestje te organiseren. Het koor heeft de afgelopen 
jaren zeer verdienstelijk opgetreden tijdens haar s(n)oepconcerten en de 
jaar- en kerstmarkten in de regio. Ook tijdens het Historisch 
openluchtspel in 2004 in Sloten, zorgde dit koor voor de vrolijke 
“historische” noot. Tijdens dit 1e Lustrumconcert op 11 oktober as. zullen 
bekende Friese, Nederlandse en Engelse liederen gezongen worden. Het 
koor staat o.l.v. dirigente mw. Margriet Lemmens en wordt begeleid door 
toetseniste Ruurdje de Vink in samenwerking met het Wonser Combo.
Het concert begint om 20.00 uur. De toegang en de koffie/thee zijn 
gratis!

Voor meer info: 
Klaartje Lubach-van der Wal, Wijckelerweg 169, 
8556 XB Sloten. Telef. 0514-531715 

(vervolg van pagina 11) 

1500 gevallen van borstkanker per jaar in Nederland zouden kunnen 
worden voorkomen, als iedereen voldoende zou gaan bewegen. 
Beweegredenen!
We weten allemaal dat beweging goed voor je is. Uit onderzoek is nu 
gebleken dat bewegen het risico op borstkanker vermindert. Dit heeft 
waarschijnlijk onder andere te maken met de oestrogeenspiegel in ons 
lichaam en het insulinegehalte in ons bloed. 
o Oestrogeen is het vrouwelijk geslachtshormoon, dat essentieel is voor 

de ontwikkeling van onze vrouwelijke geslachtskenmerken.  Maar een 
hoge oestrogeenspiegel kan ook een stimulerende werking hebben op 
de groei van tumorcellen. Beweging verlaagt deze hormoonspiegel.  

o Insuline is verantwoordelijk voor onze energiehuishouding. Een hoge 
insulinespiegel verhoogt ook het risico op borstkanker. 
Lichaamsbeweging beïnvloedt de efficiëntie van onze 
energiehuishouding en brengt dus zo onze insulinespiegel omlaag.

Vrouwen die voldoende lichamelijk actief zijn, hebben 20 tot 40 procent 
minder kans op het krijgen van borstkanker dan vrouwen die heel weinig 
bewegen.
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WEET  U  WAT  U  MOET  DOEN,  ALS
IEMAND  EEN  HARTSTILSTAND  KRIJGT?

U hebt vast wel eens het spotje ‘6 
minuten’ van de Nederlandse 
hartstichting gezien op de televisie, of 
gehoord op de radio. 
Maar weet u wat u moet doen?
Hebt u het geleerd?
Wat doet u als u ziet dat iemand een 
hartstilstand heeft? 

Wilt u weten wat u moet doen? 
Geeft u dan op voor een cursus reanimatie en AED training in Sloten.
Bij voldoende belangstelling start er zo snel mogelijk een cursus 
reanimatie, in combinatie met een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) training (BLS/AED). De cursus wordt gegeven volgens de 
richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

In het voorjaar zijn al 6 mensen uit Sloten u voorgegaan en hebben de 
cursus gevolgd. Allemaal waren ze even enthousiast. Er staan nog 
3 mensen op de wachtlijst. Maar er kunnen nog meer bij. Dus wilt u nog 
meedoen of heeft u kennissen die misschien niet in Sloten wonen maar 
toch mee willen doen? Dat kan! Een EHBO diploma is niet verplicht. 

Ongeveer 6 cursisten per cursus, zodat u alle aandacht krijgt. 
De cursus duurt 4 uur, verdeeld over 2 avonden. 
In de eerste les leert u de beginselen van de reanimatie, in de tweede les 
staat reanimeren in combinatie met een Automatische Externe 
Defibrillator centraal. Ook leert u hoe u moet handelen als een slachtoffer 
zich verslikt en wat u moet doen als een slachtoffer bewusteloos is. 

Bij een voldoende resultaat, ontvangt u 
na afloop van de cursus een certificaat 
van de Nederlandse reanimatieraad. 

De kosten zijn Euro  55,-- per persoon. 
Dit is incl. leerboek, certificaat en koffie. 
De cursus wordt gegeven door Rudie Schotanus-van Midlum, erkend 
instructeur bls/aed door de Nederlandse Reanimatie Raad en instructeur 
EHBO.
Voor opgave en inlichtingen kunt u bellen met: 
Rudie Schotanus, telef. 0514-531387 
(ook voor inlichting over een volledige EHBO cursus) 
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Bij snelle herkenning, het inroepen van deskundige hulp, reanimeren en 
defibrilleren, stijgt de overlevingskans van een slachtoffer! 

BLOEMISTERIJ  “SKIK”  SLOOT  DEUREN

Beste inwoners van Sloten,  

Na 8 prettige jaren, heb ik besloten een nieuwe weg in te slaan en de 
bedrijfsactiviteiten van Bloemisterij “Skik” inmiddels per 12 juli 2008 
beëindigd.
De "skik" die ik heb met bloemen en mensen wil ik doorgeven in het 
onderwijs door mijn kennis en liefde voor het vak door te geven aan 
jonge enthousiaste mensen. 

Naast 2 ½ dag lesgeven aan het AOC, richting MBO PAS-Groen, in 
Heerenveen, wat ik al doe sinds januari 2008, heb ik met ingang van het 
nieuwe schooljaar een baan aanvaard in Sneek aan het AOC op het 
VMBO voor nog eens 2 ½ dag. 

Door middel van dit schrijven wil ik u hartelijk danken voor het door u 
gestelde vertrouwen. 

Met vriendelijke groeten, 

SCHOOLFOTO  UIT  1946  OF  1947

Zijn er misschien mensen die een schoolfoto uit 1946 of 1947 hebben
van de School met de Bijbel? 
Ik zie regelmatig van die foto`s maar nooit uit die periode. Bij ons
thuis hebben we nooit een foto gehad. Misschien dat m`n heit en
mem het niet konden betalen. Ik zou het zo leuk vinden als er eens
één in “De Stadsomroeper” zou worden geplaatst. 

Bertha van den Broek-Poelman 
Brede Vogelstraat 4 
1022 XN Amsterdam 
e-mail: poelman01@orange
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WIE  KAN  MIJ  MEER  VERTELLEN?

Ik ben Pietje Zijlstra, geboren op 16 mei 1940 in Sloten. Tot mijn  
vijftiende heb ik in Tjerkgaast gewoond, samen met mijn broers, zus en 
ouders.
Onlangs was ik, samen met mijn zus Geertje, in Sloten. 
Naar aanleiding van dat bezoek zou ik de volgende vragen willen stellen:  

Zijn er ook groepsfoto's van mijn lagere schooltijdperiode (van 1948 
tot 1954)? 
Wie was meester D. Kloosterman? 
Zijn er ook plannen voor een reünie van de school? 
Zijn er ook foto's van Feike Akke Oenema?  

Ik ben namelijk in 1940 bij hen in 
de boerderij geboren. Mijn ouders 
kwamen daar in de oorlog 
aanliggen met de praam vol koeien. 
Ze moesten naar Tjerkgaast en 
mochten, vanwege de oorlog, niet 
over de weg. 
Daar op de boerderij is mijn 
moeder bevallen van mij. Het geluk 
was dat Akke Oenema baakster was 

zodat zij mijn moeder kon helpen. Als klein meisje ben ik veel bij Akke 
langs geweest . 

Pietie v.d. Zwaag-Zijlstra, Damwoude, tel. 0511-422892 

OOIEVAAR  VERRAST  SLOTEN

Is er ooit wel eens een ooievaar in Sleat 
gesignaleerd? Nu dit jaar wel.
In mei zat-ie mooi op het land aan de 
Spanjaardsdijk (achter het ezellandje) 
tegenover de Spanjaarsdijk 

Mijn fototoestel snel opgehaald en zie hier 
het resultaat. 

Joke Koopmans, Sloten. 
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TOERIST  IN  SLOTEN

“Sloten is mooi!”. Zo denken veel mensen en gelijk hebben ze. 
Ieder jaar weer komen veel toeristen onze stad bezoeken. 
Zo ook ieder jaar Uilke en Fokje Eppinga-Albada uit Sneek. 
Afgelopen seizoen kwamen ze voor het 41e jaar als toerist naar Sloten! 
Fokje is geboren in Sloten en Uilke in Nijemirdum. 
Met hun eerste kajuit(zeil)bootje kwamen ze al naar onze stad. 
Het zeilbootje werd door Uilke (inmiddels gepensioneerd vakman 
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timmerman) later eigenhandig verbouwd tot een klein, laten we maar 
zeggen, “kruisertje” en weer jaren later werd deze vervangen door een 
“Stavo” kruiser. 
Ook deze “Stavo” werd later verbouwd tot wat deze nu is. 
Zo komen ze zoals gezegd ieder jaar trouw naar Sloten. 
Fokje gaat door de week op dinsdag en donderdag nog oppassen op haar 
kleinzoon in Sneek maar is ’s avonds weer terug in de boot. 
Op naar de 50 jaar als toerist in Sloten! 
Iemand langer in Sloten? Wij horen het graag! 

P.A.

EERBEWIJS  AAN  SLEATTEMERS  DIE  DIENST
DEDEN  IN  NEDERLANDS-INDIË/NIEUW  GUINEA

Enkele honderden mensen bezochten 27 augustus jl. de Indië-herdenking 
in het Leeuwarder Rengerspark. Ze stonden stil bij de 168 Friezen die 
tussen 1945 en 1962 omkwamen in Nederlands-Indië en Nieuw Guinea. 
Onder de bezoekers waren tientallen strijdmakkers van de gesneuvelden, 
die een erewacht vormden bij het Indië-monument ‘De deadenwacht'. In 
zijn herdenkingstoespraak wees Dries Knoppien, voorzitter van het 
Veteranen Platform Nederland, op het belang van het herdenken en 
gedenken. Steeds minder mensen zijn nog leven die de Tweede 
Wereldoorlog en de strijd in Nederlands-Indië hebben meegemaakt. 

Kees Smits uit Houten kwam op het idee om de Sleattemers die in 
Nederlands-Indië en Nieuw Guinea hebben gediend, via het noemen van 
hun namen, nog eens te eren via “De Stadsomroeper”. 
Kees Smits komt tot de volgende namen: 
A. v.d. Sluis, Kl. Nijdam, P. Poortema, F.C. Smits, T. Kraak, J. Hottinga 
en D. Albada. 

Smits: “Natuurlijk zijn het er meer geweest maar ik denk dat het niet 
eenvoudig zal zijn om ergens in een archief de ontbrekende namen te 
achterhalen. Het zal nodig zijn om bij personen naar hun herinneringen 
te vragen; en het aantal mensen dat gevraagd kan worden wordt steeds 
kleiner. En daarom dat ik er nu over begonnen ben. 
Volledigheid zou mooi zijn, maar publicatie van wat bekend is en vragen 
om nadere informatie kan natuurlijk ook; en daarmee is het onderwerp in 
beweging gezet.” 

Wij willen u als redactie dan ook vriendelijk vragen ontbrekende namen 
te noemen in dit verband. Hoewel er over die tijd veel wordt gezwegen, 
zou de redactie het tevens erg op prijs stellen als er verhalen uit die tijd 
naar boven komen. 
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FEEST  OP  “DE  BAAIER”

Op 3 februari 1993 
werd de Stichting 
zwem-/surfgele-
genheid “Lytse 
Jerden” officieel 
opgericht.
Zaterdag 6 juni 
1998 vond de 
officiële opening 
plaats van zwem-
/surfstrand “De 
Baaier”.
Er was dus alle 
reden voor het 
huidige Stichtings-
bestuur om op 
vrijdag 6 juni jl. 
een feestje te 
vieren aan de 

boorden van het Slotermeer.

Het was fantastisch weer. Vele kinderen namen hun kans waar om een 
‘ritje’ te maken op een grote buikglijder, terwijl vele heiten, memmen, 
pakes, beppes en andere belangstellenden genoten van een bakje thee of 
koffie; uiteraard met de onvermijdelijke cake. 
Ook voor de kinderen ontbraken de nodige versnaperingen niet.
Een hoogtepunt was het oplaten van ballonnen door de kinderen. Een 
prachtig gezicht; ruim 100 van die kleurige ballonnen. 

Na het nuttigen van een heerlijke ijsco, waagden de meeste kinderen 
zich weer op de buikglijder. 

Een zeer geslaagde middag! 

Uitslag ballonnenwedstrijd. 
Het opstijgen van de ballonnen was een prachtig gezicht; helaas is niet 
duidelijk of er weer één is neergekomen. Er is geen enkel naamkaartje 
teruggezonden. Er zijn dus (nog) geen prijswinnaars. Nog even 
afwachten dus. 

Het Stichtingsbestuur 

Foto: Pieter Albada 
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Op vrijdagavond 22 augustus vond de traditionele Lichtjesavond plaats in 
Sloten, als afsluiting van de activiteiten van de Sleattemer schutterij en 
de ondernemersvereniging “Sloten”. Hier knallen de schutters er op los 
vanaf de Lemsterpoort. 

Foto: Gerben Stegenga 
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     L Y T S E   D R E A M E R 

Mei syn angel sit er by heit yn 'e boat 
en hy is fol moed, ja hy sil it hjoed flikke.
Sûnder mis fangt hy wol in blei of in foarn
of in grouwe bears en dan lit er heit skrikke. 

Gauris hat er byt, mar hy slacht hieltyd mis;
't liket hast as wolle de fisken him narje. 
Lokkich hat er ek noch in reep yn 'e bûs'
en dy sil er no mar net langer bewarje. 

Dan fangt heit ynienen in hiel grutte fisk, 
dy bliuwt op 'e wâl yn it hege gers lizzen.
Hy is dan wol lyts mar hy giet der op ta,
want hy hat dat mûnster in wurdsje te sizzen. 

Nachts op bêd dreamt hy fan in fisk as in doar;
dy sil hy mei ien haal de gerswâl op smite
en syn mem bakt dan faaks in hiele dei troch,
mar dan kin' hja ek wikenlang lekker ite. 

      Jan Folmer 
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