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DAN KOMT DE MAITIID, MAITIID YN IT LÂN
“As de fûgels striekes sjouwe nei it dak of holle beam.
As de fjilden har ûntjouwe en de blomkes iepen gean.
Dan komt de maitiid, maitiid yn it lân.
Dan laket alles, alles jin sa oan.
De moaie maitiid mei syn blauwe loft,
is foar minsken en foar blom grif it moaiste skoft.”
Dit binne prachtige wurden út in âld Frysk ferske dat by ferskate lêzers fan
“De Stadsomroeper” bekend wêze sil. Moaier kin de maitiid net werjûn
wurde. Eltsenien komt yn dit tiidrek wer yn beweging. De fûgels litte harren
fleurige toanen de frije loop en litte dit witte oan in elk dy’t it mar hearre wol.
Ek binne se drok dwaande om harren aikes wer te lizzen en út te brieden.
De blomkes krûpe stikemwei wer út ‘e grûn om harren pracht sjen te litten
oan in elk dy’t net ferjit om fan dy yndrukwekkend moaie natuer te
genietsjen. Wat sit de Skepping dochs prachtich yninoar. Eins binne der gjin
wurden te finen foar datjinge wat minske-eagen allegear sjogge yn dizze tiid
fan in nij begjin.
Ek de lju wurde wer warber; binne oan ‘t húshimmeljen, feroarje dingen yn
en om hûs en bringe de tún wer ynoarder, want de
maitiid libbet ek yn ús hert en dat moatte wy fansels
uterje.
Ek de redaksje fan dit blêd hat de maitiid yn ‘e holle en
kin net wachtsje om it earste nûmer fan de 21ste
jiergong ferskine te litten.
Yn dizze edysje ûnder oaren in artikel fan ús nije
boargemaster, frou Thea de Roos-Van Rooden, dy’t yn
ús eagen in protte ynwenners fan Sleat en omjouwing
fersteld stean lit, troch dat daliks mar yn it Frysk te
dwaan. Noch mar krekt yn Gaasterlân-Sleat en dan al
op ‘e Fryske toer; dat fertsjinnet in grut komplimint.
Miskien in oanset foar in protte Sleattemers om ek ris in kursus Frysk te
folgjen, want wat hat dizze prachtige taal in rykdom, dy’t it fertsjinnet om der
mear mei te dwaan as it allinnich praten en lêzen derfan.
Ek dit kear is de nedige soarch wer bestege om de lêzers oer alles en noch
wat te ynformearjen en we hoopje fansels dat dat wer slagge is. Wy fytse
gewoan ek mei ús stedsblêd de maitiid yn.

Gerben Stegenga
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HJIR EN HJOED
Berne:

Stoarn
Sleat :

20 desimber

18 febrewaris
2 maart

om utens:

29 jannewaris
13 febrewaris
5 maart

Troud:

Maartje Maria Elisabeth, df. Henrica
Maria Elisabeth de Jong
en Mark de Boer

Ymkje Hornstra-Homma,
M. v.Coehoornstraat 1, 73 jier.
Ynskje Leentjes-Korenstra,
Achterom 90, 66 jier.
Aaltje Dijkstra-Schilstra, Snits,
79 jier, berne yn Sleat 5 july 1924
Uilkje Smit-Poepjes, De Ielânen,
Snits, 85 jier.
Marie (Rie) Nusselder-de Jong,
Badhoevedortp, 83 jier.

17 febrewaris

Ali Meester en
Richard Breimer

fam. Tj. Hepkema
Femmie Risselada
Fam. P. Poortema

nei M. van Coehoormstraat 33
nei B.H. Mulierstraat 8
nei Spanjaardsdijk 3

Nij ynkommen:

Bertus Bergsma
Ronald van der Goot
Sonja Mulder
Lenie Deinum

B.H. Mulierstraat 18
Baanweg 152
B.H. Mulierstraat 3
B.H. Mulierstraat 36

Ôfreizge:

David Leffertstra

nei Balk

Ferhuze
yn ‘e stêd:

Sa lang troud:

16 jan.
23 jan.

40 jier
40 jier

fam. J. Lolkema-Brandenburg
fam. A. Pander-Bakker

Sa lang troud
(om utens):

24 des.

35 jier

fam. H. Agema-Tijsseling
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By de redaksje komme nochal gauris wat fragen binnen oer wa't no krekt foar
pleatsing yn dizze rubryk yn oanmerking komt. Foar alle dúdlikens dêrom
noch efkes: As de lju net mear yn Sleat wenje en hja trouwe of der binne oare
feroarings, dan wurdt dit net mear yn "De Stadsomroeper" opnommen, inkeld
noch âld-Sleattemers om utens, dy't nei harren libben yn Sleat yn in
fersoargingstehûs opnommen binne.
Hawwe jo ynformaasje dy't absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, jou
dy dan efkes troch oan de redaksje. Allinnich op dy wize slagje wy deryn
om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy't Sleat
oanbelangje.

NIEUWE LEZERS “DE STADSOMROEPER” 2003
H. van Mierlo Achterom 103/104 8556 XR SLOTEN
F. de Vreeze Slachtedyk 24 8501 ZA JOURE
dr. A.A.W. Tjalma Lindengracht 12 8556 XX SLOTEN
B. Homma Spanjaardsdijk 21 8556 AJ SLOTEN
C. Reekers/R. Feenstra B.H. Mulierstraat 2/E 8556 AG SLOTEN
R Nijholt Woudsingel 33 8443 DL HEERENVEEN
L. de Vries/Breimer J. B.H. Mulierstraat 47 8556 AE SLOTEN
R. Breimer/A.B. Meester M.v.Coehoornstraat 38 8556 AR SLOTEN
Kathe van Rheenen, Osdorpsplein 165 1068 ST AMSTERDAM
Mr. W.J. Dolstra Lindengracht 11 8556 XX SLOTEN
G. Bouma-Koopmans Berkenlaan 24 9321 GW PEIZE
B. Van der Broek-Poelman Brede Vogelstraat 6 1022 CN AMSTERDAM
J. Stegenga/T. van Dijk B.H. Mulierstraat 10 8556 AG SLOTEN
J. van Dijk Kapelstreek 217 8556 XJ SLOTEN
Dhr. Siemonsma a/b "Owerskop", Lytse Jerden 8556 XC SLOTEN
S. Visser Gaestdyk 61 8522 MZ TJERKGAAST
A. van der Meer Trijegea 2 8517 HZ SCHARSTERBRUG
A Hoving/H. Oudewaal Ruurd Altastrjitte 4 8556 AN SLOTEN
S. Hamstra Wilhelminakanaal Noord 168 4902 VW OOSTERHOUT (NB)
J. Walta-Coldeweijer Emmabuert 4 8711 BL WORKUM
J.K. Kolhoff Koevorde 7 8446 NB HEERENVEEN
H. Jager-Riemersma Diaconessepark 11 8917 GB LEEUWARDEN
A. Mous Stadsschans 226 8556 XJ SLOTEN
A. Alting/W. Borger Dubbelstraat 130 8556 XE SLOTEN
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SLEAT EN DE NIJE BOARGEMASTER
Moandei 1 desimber 2003 wie myn earste wurkdei as nije
boargemaster fan Gaasterlân-Sleat. Mei it kolleezje fan
B en W haw ik in slach troch in grut part fan de gemeente
makke. Fansels stie Sleat ek op it programma en op in
rêstige moandeitemiddei binne wy mei-elkoar de stêd op en
del kuiere. Ik wie der net foar de earste kear. Yn 2003 hiene
wy der al in pear kear west. Bygelyks op in tige waarme
simmerdei mei myn man en ús twa bern. Wy seagen in skoftke oer it wetter;
wy binne in hiele slach yn de rûnte west en op it lêst hawwe wy yn it skaad
sitten. Letter yn de hjerst hawwe wy noch iten yn Taveerne ‘t Bolwerk. De
stêd libbet fan de sinne en it wetter.
Myn bân mei Fryslân hat te krijen mei it wetter en it lânskip. No ik hjir wurkje
en yn de kommende moanne ek wenje sil, haw ik in protte nocht oan it
Frysk. Ik wol graach dat de minsken Frysk tsjin my prate sadat ik it
stadichoan better brûke kin. Thús besykje ik sa folle mooglik Fryske
boeken te lêzen. Yn de foarige wintermoanne haw ik De Kâlde Erfenis fan
Hylke Speerstra oppakt. Yn it lêste nûmer fan De Stadsomroeper hawwe
wy lêze kinnen oer de belibbenissen fan in reedrider, dy ‘t by de
Alvestêdetocht fan 1963 snieblyn wurden wie. It ‘famke út Sleat’ hie de man
nei de boargemasterskeamer fan it Stedhûs yn Sleat ta sleept. Dat is in
moai ferhaal.
Yn jannewaris bin ik yn de kunde kommen mei it bestjoer fan de
IJswegencentrale Sloten en kommende tiid bart soks mei de Stichting van
der Walfonds en dêrnei mei it museum Stedhûs Sleat.
Sleat hat in rike skiednis mar ik leau ek in grutte takomst. It Fryske
Marrenprojekt - yn it bysûnder de Sleattemermar - en it projekt Sloten, de
ideale stad (wêrom net yn it Frysk?) jouwe oan dat Sleat net in iepen
loftmuseum is, mar in libbene mienskip bliuwe moat. Der wenje en wurkje
Sleattemers en der komme in soad toeristen, fanwege de mar en de moaie
sfearfolle lytse stêd.
Oant hjoed-de-dei bin ik noch net sa folle yn de kunde kommen mei de
ynwenners fan Sleat. Yn de takomst hoopje ik dat soks wol it gefal is. De
Stadsomroeper mei ik graach lêze. It jout in folslein byld fan wat der yn
Sleat oan de oarder is.
No kinne jo fansels wol begripe dat Sleat fan de earste dei ôf in waarm plak
yn myn libben hat as boargemaster.
Ik winskje de Sleattemers it alderbêste ta.
Groetnis,

Thea de Roos-van Rooden, boargemaster
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MIDGETGOLFCLUB LEEUWARDEN TREKT
TALENTVOLLE ZENO FOLKERTSMA AAN
“Het eerste team van MGC Leeuwarden
versterkt zich het seizoen 2004 met de 14jarige Zeno Folkertsma, afkomstig uit Sloten.
Na het vertrek van één van de vaste spelers
moesten
de
overige
teamleden
van
Leeuwarden 1 op zoek naar een nieuwe
speler. Zeno, eerst spelende bij MGC
Appelscha, was afgelopen seizoen al
meerdere malen door Leeuwarden 1 gezien
als een talentvolle speler. Vandaar dat zij ook
van mening waren dat Zeno, zeker ook voor
de toekomst, een waardevolle speler kan zijn
voor het team.”
Dit berichtje was december jl. te lezen op de
nieuwspagina van MGC Leeuwarden.
De letters MGC staan voor de in Sloten minder bekende sport midgetgolf.
Toen de redactie ter ore kwam dat Zeno inmiddels ook voor het
Nederlandse team is gevraagd, vormde dat een goede aanleiding voor een
gesprekje met deze getalenteerde sporter.
Zeno, ook lid van voetbalvereniging Sleat, vertelt hoe hij er toe kwam
midgetgolf actief te gaan beoefenen.
“We waren met mijn familie in april 2003 op vakantie in Appelscha en daar
beheert oud-Slotenaar Eppie Paulusma, samen met zijn vriendin, een
midgetgolfpark met daarbij, als enige in Nederland, een prachtige met vilt
beklede midgetgolfbaan. Toen gingen we met z’n allen een aantal rondjes
meelopen en dat vond ik wel leuk. Bovendien zat mijn vader (Lolke
Folkertsma, red.) vroeger ook bij een club en die moedigde mij aan om ook
lid te worden van MGC Appelscha. Ik begon het steeds leuker te vinden en
zo werd ik ook lid. En nu is mijn hele familie lid”, zo vertelt Zeno
enthousiast.
“We spelen nu met het hele gezin op de woensdagavond in de
clubcompetitie van MGC Appelscha binnen de regioafdeling. De dames en
heren spelen een gescheiden competitie en de jeugd Kader C speelt
gemengd. Onze jongste zoon Aernout gaat binnenkort ook, net als Zeno,
competitie spelen bij MGC Leeuwarden”, zo vult moeder Marjan aan, die er
ondertussen bij is komen zitten.
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Op de vraag of Zeno iets kan vertellen hoe één en ander georganiseerd is
binnen deze sport brandt hij los.
“Midgetgolf is een kleine tak van sport, wat je individueel of in teamverband
kunt spelen. Individueel speel je bijvoorbeeld om de clubkampioenschappen. Dan doe je een aantal rondes; je slagen worden opgeteld en
degene met het minste aantal slagen is kampioen.
In teamverband speel je met z’n vijven wedstrijden tegen andere clubs. Zelf
speel ik dus in de landelijke hoofdklasse van MGCL en spelen we o.a.
tegen clubs afkomstig uit Drachten, Geldrop, Bilthoven en Oirschot.
In Appelscha doe ik nog mee aan de clubcompetitie en verder ben ik straks
weer iedere zondag op pad voor de wedstrijden met MGCL. De spelers
daarvan werden in het seizoen van 2003 kampioen van Nederland. Als ik
ver weg moet spelen dan overnachten we meestal in een hotel. Dan
kunnen we zondags o.l.v. onze teamleider Alex Jaspers rustig inspelen
want echt trainen, zoals bij voetbal, doen we niet.
De teamleider geeft dan ook meteen aanwijzingen welke bal we het beste
kunnen gebruiken. Dat hangt namelijk af van de soort baan. Er zijn drie

Zeno Folkertsma tracht hier met beleid het balletje de juiste richting en
snelheid te geven. De jonge Sleattemer ontwikkelt zich als een echt
talent.
Foto: Midgetgolfclub Leeuwarden
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verschillende soorten banen: de eternietbaan, de viltbaan en de betonbaan.
De meeste banen zijn eternietbanen maar die in Appelscha is als enige
bekleed met vilt en op een betonbaan heb ik nog nooit gespeeld. Verder
spelen we alleen maar buiten; de binnenbanen zijn voor de recreatie”, zo
ratelt Zeno aan één stuk door.
Ondertussen laat hij een tas zien die gevuld is met midgetgolfballen van
allerlei soorten en maten. “Ze verschillen van grootte, gewicht, snelheid en
oppervlak (ruw of glad, red.). Een midgetgolfbal kost gemiddeld 15,- euro
en daarom heb ik op de ballen mijn initialen gezet want anders raken ze
snel weg”, zegt Zeno terwijl hij al stuitend het verschil tussen de ballen
demonstreert.
Ook laat hij zijn golfstick zien en toont daarbij de juiste slaghouding. Deze is
met de rug licht gebogen, terwijl het voetstuk van de stick moet plat op de
grond moet rusten. Om met beleid te kunnen slaan, is bij Zeno het voetstuk
van ijzer bekleed met rubber. “Ben je rechtshandig dan plaats je de
rechterhand onderaan en bij linkshandigen is dat net andersom”, zo vertelt
Zeno.
“Verder hebben we eenheid van tenue en gaan we gekleed in trainingspak
en sweater of polo. We betalen jaarlijks contributie maar daar zijn
bijvoorbeeld de hotelkosten niet bij inbegrepen.
Zaterdag 6 maart ga ik voor de eerste keer trainen met het Nederlandse
team. Daar ben ik voor gevraagd en inmiddels ben ik kernploeglid”, zo
glundert Zeno.
“De training duurt, inclusief spelen, overleg en pauzes, ongeveer vijf uur,
terwijl de plaats van trainen per keer verschilt. We zijn ingedeeld in Kader
C. Dat is de leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar. Met het Nederlandse team
nemen we alleen deel aan EK’s, WK’s en de Beneluxcup.
Ons eerste doel is plaatsing voor het EK 2006 in Geldrop. Onze selectie
bestaat uit 9 teamleden en er mogen 5 aan deelnemen.
Natuurlijk ga ik erg mijn best doen om daarbij mee te mogen spelen”, zo
vertelt een zeer gemotiveerde Zeno.
Dat hij inderdaad een getalenteerde speler is, blijkt uit het aantal prijzen dat
hij al heeft gewonnen en na afloop van het gesprek nog even laat zien.
3e prijs Ned. Kampioenschap 2003
2e prijs Wintercompetitie ’03-‘04
1e prijs distr. Kampioen combi 2003
1e kl. Bekercompetitie 2003 team MGCA
3e prijs Jun. distr. Kampioen 2003 Afd. 2 (viltbaan)
1e prijs Jun. distr. Kampioen 2003 Afd. 1 (eternietbaan)
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Voor een beginnende sporter al een redelijk indrukwekkende lijst.
Zijn moeder kan het niet laten nog even op te merken dat Zeno onlangs in
het jaarlijkse nachttoernooi van Drachten zijn vader al heeft verslagen en
dat zegt genoeg!
Wij als redactie wensen Zeno succes met het Nederlandse team. Als hij
doorgaat op de ingeslagen weg, zullen we ongetwijfeld nog veel van hem
horen. Misschien wordt hij ooit de opvolger van sportman van het jaar van
Gaasterlân-Sleat Hans Lolkema. Wie weet.
HBS

THEUN VAN DER SLUIS NAAM OFSKIE FAN
IT BESTJOER FAN IISWEGENSINTRALE SLEAT
Algemien bestjoerslid Theun van der Sluis hinge, nei 18 jier
bestjoerslidmaatskip, op freedtejûn 9 jannewaris yn “De Koepoort” by de
jiergearkomste fan Iiswegensintrale Sleat syn funksje oan ‘e wylgen. Syn
opfolger yn ’t bestjoer is Rudie Leegstra, dy ’t dêrmei ek de gemiddelde
leeftyd want omleech bringt, wat in winsk foar it deistich bestjoer wie.
Foarsitter Gosse Haga spriek it
skiedende bestjoerslid ta en sei:
“Do hast 18 jier lang yn ’t bestjoer
sitten, mar as frijwilliger diest al
folle langer mei. Do hast in protte
wurk foar de IJ.W.C. Sleat fersetten
en wy ha in soad wille mei dy han.
Wy ha dy noait op redens sjoen
mar de lêste jierren bist de Eagle
fan Sleat wurden, trochdatst
ferskriklik graach op de smelle
latten de pistes bedel rikkest. Ik ha
by dy thús sjoen datst sels
skiskuon mei in kacheltsje deryn
hast.
Wy, as bestjoer, fine it tige spitich
datst der mei útskaaist. Ik moat
altyd tinke datst mei dat grutte
stjitizer mei twa trije klappen troch it
iis batstest. It iene gat nei ‘t oare.
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Wy ha it ek wolris mei dat stjitizer besocht mar it slagge ús folsein net. Dan
seidest: ‘Jou hjir mar wer, want dit wurdt hjoed neat.’ Theun ik wol dy
bedanke foar alles watst foar ús Iiswegensintrale allegear út ‘e wei setten
hast en dêrom wolle wy dy aanst net mei lege hannen nei hûs ta stjoere.”
Hjirnei bea de foarsitter Theun van der Sluis in prachtige, út glês blaasd
keunstwurk fan de Sleattemer keunstner Jaap Deen oan, in mantsje mei in
pripstok foarstellend. Van der Sluis wie tige ynnommen mei syn presintsje,
al liet hy triennen fan oandwaning op ‘e gearkomste achterwege.
Sprakeleas lykwols wie Van der Sluis al. Nei dizze seremoanje wikselen it
skiedende bestjoerslid Theun van der Sluis en it nije bestjoerslid Rudie
Leegstra fan sitplak, sadat lêstneamde foar it earst oan de bestjoerstafel
plak nimme mocht.

De regearing kin har drok meitsje yn 2004 oer it smoken en in ûntmoedigingsbelied ynstelle; de mannen fan Iiswegensintrale skine harren der folslein
neat fan oan te lûken. Hjir smoke fan lofts nei rjochts Jacob Visser, Hielke
Schotanus en Gosse Haga harren de longen út it liif. Benammen Haga kin fan
wier genot de eagen hast net iepen hâlde.
Foto: Gerben Stegenga
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KINDEREN “DE KLINKERT” IN ACTIE
VOOR RONALD MCDONALD-HUIZEN.
Zoals u wellicht weet hebben de leerlingen van
basisschool “de Klinkert” in de maanden januari en
februari actie gevoerd voor het RonaldMcDonald
kinderhuis in Leeuwarden. Op school zijn flessen
verzameld voor statiegeld en per lokaal zijn acties
gevoerd. Zo was er “Heitje voor karweitje”,
Koekjesbakken, Gymcircuit en sponsorschaatsen.
In de gang van school is een geldmeter geplakt. Het
bleek al snel dat de geldmeter wel tot Wijckel moest
worden doorgetrokken zoveel geld werd er
binnengehaald!
De opbrengst van de actie “Ronald McDonaldkinderhuizen” heeft € 3.750,opgebracht. Op de website www.nijegaast.nl (en dan <de klinkert>
aanklikken) kunt u meer over de actie lezen.
De actie is zeer erg bijzonder super geslaagd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dit wordt ook door het
kinderfonds zelf
gevonden
want dinsdag 16 maart 9.30
uur is speciaal voor “de
Klinkert” de manager van het
kinderhuis Leeuwarden gekomen om het bedrag (cheque)
in ontvangst te nemen.

Schaatsen op Thialf.

Dank aan de kinderen van “de
Klinkert”
en aan alle gulle
gevers in Sloten en Tjerkgaast,
familie,
kennissen
en
vrienden!!!!

Met vriendelijke groet,
De kinderen en het team van “de Klinkert”
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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.
In het afgelopen decembernummer van dit blad stond een oude foto uit het
archief van Froukje de Weerd-de Kroon afgedrukt.
Mevr. A.E. Visser-van der Gaast, Tribune 130, uit Balk reageerde. ”Ik heb
genoten van het zoeken en de herkenning van de dames. Ik heb reeds
gebeld met Froukje de Weerd over het ds.-echtpaar. Hier volgen mijn
bevindingen:
1. Hiske Dijkstra
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arendje Poepjes
Aukje Koopmans
Corrie Dijkstra
Adriana Bakker
Getje Oenema
Klaske Koopmans ??
??
Ymkje Kraak
Wieke Sangers

11.
12.
13.
14.

Geertje van der Hei
Tetje van der Hei
Anna van Dijk
Makke Zuiderhof

15. Froukje de Jong,
onderwijzeres Chr. School
16. ??
17. Aaltje Oenema
18. Tetje Koopmans
19. Trijntje Jongsma
20. Anna van der Hei
21. Joukje Nijdam
22. Jet de Jong
23/ Ds. en mevr. B.S. Dijkstra
24. (zijn 10 dec. 1929 vertrokken
naar Zuid Holland)

25. Janke de Jong
26. Kee Verbeek
27. Pietje Zuiderhof

De nrs. 1 en 4, Hiske en Corrie zijn dochters van ds. Dijkstra.
De foto is niet van de jaren ’30 maar van ’20. Doordat ik bevriend was met
jongste dochter Tisse (ds. Dijkstra) had ik deze gegevens.”
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(Ds. Berend Dijkstra was Hervormd predikant in Sloten van 1926 tot 1929,
red.).
Mevr. Maria Nusselder-de Jong uit Badhoevedorp reageerde telefonisch:
“Ik was de dochter van Sjirk de Jong en Sjirk was weer de broer van Roelof
en Tjeerd de Jong. Mijn moeder, Jet de Jong (nr. 22), getrouwd met De
Vlugt staat ook op de ze foto. De zuster van Jet, Janke de Jong is nr. 25,
getrouwd met Bles.”
Tevens herkende mevr. Nusselder-de Jong Kee Verbeek (nr. 26) en zag in
nr. 14 één van de dames van Zuiderhof.
(Zoals u elders in dit blad kunt lezen is mevr. Nusselder-de Jong kort hierna
plotseling overleden).
Ook Riekje Jongsma-Meinema uit Balk stuurde ons een lijstje met namen.
Vele daarvan kwamen overeen met die van mevr. Visser-van der Gaast.
Alleen had mevr. Jongsma-Meinema andere namen voor: nr. 15. Houkje
Jongsma, nr. 16. Antje Klijnsma (met een vraagteken), nr. 18 Heintje
Deinum en nr. 27. Jantje of Pietje Zuiderhof. Zij noemt als
domineesechtpaar de fam. Grölle.
(Ds. Johan Grölle was Hervormd predikant in Sloten van 1923 tot 1925,
red.).
Dhr. W.B. Hofman uit Zwolle gaf schriftelijk een reactie. Hij vertelde in zijn
brief dat hij, toen de foto genomen werd, ongeveer 13 jaar was en dat
herkenning voor hem niet zo gemakkelijk was omdat zijn familie niet aan
het kerkelijk leven in Sloten deelnam.
Toch kwam een aantal namen overeen met het lijst van mevr. Visser-van
der Gaast. Afwijkend waren de namen van dhr Hofman op de volgende
nummers: nr. 5. Christiana Bakker, nr. 6. Aaltje Oenema, nr. 7. Aaltje
Zuiderhof, nr. 12. Anna van der Gaast en nr. 17.
Antje Klijnsma
Sjoukje Keuning-Visser uit Balk komt nog even terug
op het meisje Hakse, van wie Riekje JongsmaMeinema uit Balk en Tiny Vet-Wignand uit Zaandijk
niet goed meer wisten wat haar naam was. Sjoukje
Visser zegt dat het bewuste meisje Lyda Simons uit
Doetichem moest zijn, die destijds bij dhr. Hakse in
de Koestraat inwonend was. Dhr. Hakse woonde
destijds met zijn oude moeder naast de familie, in
het voormalige VVV-kantoor waar Coos de Graaf nu
zijn atelier heeft. Volgens Sjoukje moest ze daar zijn
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geweest vanwege haar gezondheid. Sjoukje heeft nog een foto waarop
naar alle waarschijnlijkheid Lyda Simons staat afgebeeld en die wij u als
lezer niet willen onthouden.
In ons vorige nummer kwam de naam Pukkie
Planta naar voren. Nieuwsgierig geworden vroeg
de redactie zich af wie Pukkie Planta nu eigenlijk
wel niet was.
Het was een boekwerkje, uitgegeven in 8 delen
in het jaar 1953 (schrijver J. Veeninga) waarin
de wonderlijke reizen van Pukkie Planta werden
beschreven. Deze boekjes waren te verkrijgen
bij Planta Margarine. Ieder deeltje had 10
pagina’s en de illustraties waren 3-dimensionaal
te bekijken door een speciaal brilletje.

ABONNEES VAN “DE STADSOMROEPER”
EN PLAATSELIJK BELANG OPGELET!!!
Geachte leden van Plaatselijk Belang en abonnees van de Stadsomroeper,
De laatste jaren was u gewend een acceptgirokaart te ontvangen voor de
betaling van de contributie c.q. het abonnementsgeld.
Het bestuur wil graag bezuinigen op kosten die gemaakt worden
inzake bankkosten en het aanmaken van acceptgiro's. Wij stellen voor door
dit te doen door automatische incasso.
De bedragen zullen, rond half mei, worden afgeschreven van het bank- of
gironummer waarvan u vorig jaar heeft betaald.
Mogelijk stelt u geen prijs op automatische incasso, in dat geval
verzoeken wij u het verschuldigde bedrag (kijk op 1e bldz. van “De
Stadsomroeper) vóór 1 mei over te maken op rekeningnummer
3050.08.218 t.n.v. Plaatselijk Belang Sleat.
Wellicht ten overvloede merken wij op over te gaan op terugboeking van
geïncasseerde bedragen op uw eerste verzoek.
Namens het bestuur, Dicky Alting, penningmeester (telefoon 0514-531479)
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ZANGDIENST IN SLOTEN.
“U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immer meer.”

Aan de bijbelse opdracht om de lofzang gaande te houden, zal op:

zondag 25 april 2004
’s avonds om half acht
in de SoW-kerk in Sloten
gehoor worden gegeven. Op deze avond zal dan al weer de zesde
ZANGDIENST worden gehouden. De voorganger is ds. Kl. van Marrum.
U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen en om mee te zingen
tot eer van God.

De familie Nusselder maakt de redactie bekend dat op 5 maart jl. in
Badhoevedorp is overleden

Marie (Rie) Nusselder-de Jong,
(geboren op 8 juli 1920)
De rouwdienst werd op 11 maart jl. in de Gereformeerde Kerk te Halfweg
(NH) gehouden en zij werd begraven op de begraafplaats Westgaarde,
Ookmeerweg 275 te Amsterdam-Osdorp.
Boven de rouwbrief stond: “Mijn hart is gerust, ik wil zingen” (Psalm 57:8).
Wij wensen de familie veel sterkte toe om het verlies van hun echtgenote,
moeder, schoonmoeder en oma te dragen.
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DE SLEATTEMER PADEN FAN IT FERLINE (4)
Achter de woning van (“Lytse”) Marten Spoelstra, vanaf de opgang naar de
Lemsterpoort, was in de diepte gelegen een wat langwerpige woning. In het
achterste gedeelte woonde toen Lubbert Wiarda. In het vooste gedeelte
aan de Heerenwal woonde Pieter Jurjen Klijnstra (Pieter Jut). Die dreef daar
een kruidenierswinkeltje. Pieter is, toen hij in de oorlog dienst deed als
bewaker van de zuivelfabriek, jammerlijk door verdrinking om het leven
gekomen. Het vermoeden is dat hij op de ronde die hij moest maken,
komende uit een verlicht vertrek, in het donker de weg moet zijn
kwijtgeraakt.
Naast Klijnstra kregen we de groentewinkel van Jentje Tromp, in latere
jaren voortgezet door Jentje Schilstra. Deze vertrok later naar Noord
Holland waar hij een werkkring vond bij de Hoogovens.
Daarna kregen we Yke van de Goot, de postbode, die later naar Sneek

Deze prent zal bij vele lezers de nodige herinneringen oproepen. Het
winkeltje van Trui Klinkhammer op de Heerenwal (nr. 64) in Sloten. Het
pand wordt nu bewoond door Conrad en Trea Leegstra-van der Goot.
Foto: archief Froukje de Weerd-de Kroon

vertrok. Vervolgens “oude” Klinkhammer en Trui. In het voorhuis had Frits
Klinkhammer een kruidenierswinkel. Voor velen van mijn leeftijd zal de
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herinnering aan Trui zijn, dat zij bedlegerig was; altijd met een witte doek
om het hoofd. Ze lag dan in de bedstee die “rondom” volhing met
ansichtkaarten die een ieder haar stuurde.
Dan kwam Cornelis Brugt Groenhof, de oude turfschipper en latere
veehouder. Vervolgens de slagerij van Mellius Boelsma (nu slagerij Van
Dijk). Minne van Dijk is als knecht bij deze Boelsma zijn slagersloopbaan
begonnen. Dan kwam “oude” Jan Boelsma en vervolgens Wiarda, die daar
een timmerbedrijf had. Later is hij vertrokken richting Apeldoorn.
Hierna het oude kaaspakhuis met daarnaast de kruidenierswinkel van Hette
de Kroon. Daarachter, via een steegje bereikbaar, woonde volgens mijn
herinnering het gezin Bosma. Bosma was knecht bij boer Jelte van der
Goot.
Dan het hoge huis, met de winkel “van alles te koop”. “Lytse” Pieter
Poepjes, visserman van beroep, woonde daar. Dochter Makke zwaait nog
steeds de scepter over de winkel. Mocht zij ooit met dat werk stoppen en er
zou geen opvolger zijn, dan verdwijnt daar een brok historie.
(Wordt vervolgd.)
Piet Y. Meinema, Jan van Scorelpark 11, 1871 EV Schoorl

Beste Stadsgenoten,
Graag wil ik jullie middels deze ingezonden brief bedanken voor het
warme medeleven dat wij hebben ondervonden na mijn hartinfarct op
15 december vorig jaar. Een afschuwelijke ervaring die verschillende
medische en geestelijke fases kent.
De kaarten, brieven, bloemen en bezoekjes die ik van jullie heb
ontvangen, zowel tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis als later thuis
waren voor mij, Marjan en de kinderen, hartverwarmend.
Ik voel me weer goed, en sta nog onder medische controle.
Die controle is ook goed voor het geestelijke verwerkingproces.
Langzaam kom ik weer terug in mijn gewone doen, zodat we weer
volop kunnen gaan genieten van het leven.
Met vriendelijke groet, Philip Kuijpers.
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NIEUWE FOTO PAKE’S SLEATTEMER FERLINE (1)

Van Aaltje de Winter-Koopmans uit Snikzwaag ontvingen we de nieuwe foto
uit Pake’s Sleattemer Ferline.
Een prachtige foto van de kinderen en leiding van de kleuterschool. Aaltje
denkt dat deze prent in 1949 of 1950 genomen is.
Een prachtige opgave om te proberen alle 45 afgebeelde personen van een
naam te voorzien. Tijdens deze puzzeltocht zullen ongetwijfeld weer de
nodige oude verhalen boven komen drijven. Wij horen graag de namen en
ook de verhalen die bij deze buitengewoon mooie prent horen.
Gaarne uw reactie aan onze redactie. Telefonisch kan dat bij Gerben
Stegenga (telef.: 0514-531432). Ook kunt u ons e-mailen (zie eerste
pagina van dit blad) of gewoon schriftelijk uw bevindingen bij de redactie
Dubbelstraat 190, 8556 XG Sloten melden.
U helpt “De Stadsomroeper” op die manier mede, om een stukje uit “Pake’s
Sleattemer Ferline” op te lossen.
Geachte lezer, help mee om met “De Stadsomroeper” de
puzzels uit het verleden op te lossen. Bent u ook in het bezit
van een foto uit "PAKE’S SLEATTEMER FERLINE”, waarvan
u graag wat meer zou willen weten?
Schroom beslist niet deze naar de redactie van ons blad te
sturen.
G. St.
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DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD
Over deze rubriek zit de redactie nooit een tel in. Sloten heeft
genoeg inwoners die elke editie weer voor een
spraakmakend voorval zorgen. Soms vinden de voorvallen
zelfs buiten ons stadje plaats. Geen enkel probleem; we
tekenen het graag voor u en voor het nageslacht op.
Dit keer belandden we zelfs op de golfbaan, waar steeds meer
sportieve Sleattemers zich plegen op te houden. Hadden onze
voorvaderen dat ooit kunnen bevroeden? Het tweede voorval speelde zich
af in één van onze plaatselijke horecagelegenheden en in het derde heeft
onze kleine dappere postbesteller Pedro Pander de hoofdrol.

DE SPELD DIE IN DE HOOIBERG GEVONDEN WERD.
Coba Teijema is al enige tijd verslaafd. Voordat u denkt: wat erg; help ik u
eerst maar even uit de droom. Niet aan cocaïne of aan iedere andere
partydrug maar aan de sport golfen; sinds Gaasterland over een eigen
golfbaan beschikt. Ze heeft haar tennisracket dan ook ingeleverd en is nu
zeer geregeld terug te vinden op de golfbaan.
De kick om de golfballen door de lucht te laten kletsen en om hem dichtbij
of het liefst in een hole terug te vinden is zo enorm dat Joop haar nog maar
zelden ziet in hun riante woning aan It Far.
Wel is ze natuurlijk mobiel bereikbaar op de golfbaan, want welk
modern mens verlaat tegenwoordig nog zonder deze minuscule
telefoon op batterijen zijn of haar huis?
Zo ook op een mooie dag in februari was Coba Teijema met haar
golfattributen op de golfbaan terug te vinden. De ballen vlogen
door het luchtruim alsof het een lieve lust was en zij was in
bloedvorm want de holes kusten de geslagen ballen alsof hier een
nieuwe profspeelster aan het Gaasterlandse firmament aan het ontluiken
was.
Heerlijk voldaan verliet ze na enkele uren het sportcomplex. Ze zou haar
Joop eens vertellen wat ze allemaal gepresteerd had in de bossen van
Gaasterland.
Ineens schrok ze want ze miste haar mobieltje, waarvan ze toch zeker wist
dat ze hem mee had genomen. Zou ze bij het bukken om haar balletje op te
pakken misschien de zwaartekracht wat hebben onderschat en haar
mobieltje aan het gras prijs hebben gegeven? Dat zou best kunnen in het
heetst van het golfspel.
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Gelukkig had ze al snel een ideetje. Joop moest haar mobiele nummer
maar even bellen. Ze mocht de telefoon even van iemand lenen en zo
gebeurde het. Coba de baan weer op en Joop maar bellen. Bijna elk
graspolletje van de golfbaan werd door Coba als verdacht afgeluisterd en
Joop vanuit Sloten maar bellen. Tot vervelends toe kreeg hij de voicemail
van zijn vrouw te horen, maar beantwoord werd zijn gesprek niet. Geluiden
van vogels werden door Coba gehoord maar de tonen van haar mobiel
bleven voor haar oren onbereikbaar. Tot Coba er genoeg van kreeg en naar
huis ging.
De volgende morgen had het
voorval haar niet losgelaten.
Zo’n mooi mobieltje, al was het
lang niet de modernste, en
nog zoveel beltegoed, dat kon
een mens toch zo maar niet op
zich laten zitten? Het volgende
plan ontsproot aan haar brein. Joop moest mee naar de golfbaan want vier
oren horen altijd meer dan twee. Een logica als een koe.
Joop stribbelde eerst nog een beetje tegen maar weet ook al lang dat als
een vrouw eenmaal iets bedacht heeft er dan maar weinig mannen zijn die
hier een andere wending aan kunnen geven.
De aanwezige golfspelers keken vreemd om zich heen. Was er een stel op
de baan die constant aan het bellen was en tegelijkertijd naar de grond
dook alsof ze een uiterst zeldzame worm op het spoor trachten te komen.
Zouden het biologen zijn of zou dit stel voor geen meter deugen en moest
snel een arts geraadpleegd worden?
De aanwezige golfers speelden hun spel en namen het Sleattemer stel er
maar op de koop toe. Zo ging het een uur door, totdat Joop Teijema ineens
opsprong en het uitschreeuwde: “Ik heb hem, ik heb hem”.
De aanwezigen zagen verschrikt op en ontwaarden geen boef die
gevangen was of een zeldzame worm die zich net van het Gaasterlandse
zand ontdeed, maar slechts een mobieltje; Coba’s mobieltje. Joop en Coba
maakten als klap op de vuurpijl nog een vreugdedansje op de baan alsof er
een hole-in-one was geslagen. Alleen de champagne ontbrak nog.
Toen Joop en Coba later op de dag weer thuis op It Far aankwamen, werd
hier maar even een borrel op gedronken, want naar een speld zoeken in de
hooiberg en hem nog vinden ook, dat mag best als bijzonder worden
beschouwd.
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SLEATTEMER VARIANT OP HET GEZEGDE:
“WATER NAAR DE ZEE DRAGEN”
Zoals te doen gebruikelijk op zaterdagmiddagen, verzamelden
zich op die bewuste middag enkele weken geleden, een aantal
plaatselijke kroegtijgers in café restaurant Taveerne ‘t Bolwerk,
ten einde onder het genot van een vers getapt pilsje de werelden overige problemen onder de loep te nemen. Deze middag had
een wat speciaal tintje, omdat één hunner en wel onze
stadgenoot Siete Muizelaar, enige tijd tevoren zijn 50-ste verjaardag had
gevierd. Dit heugelijke feit was destijds al min of meer in besloten kring
gevierd, doch zou op die middag nog een klein vervolg moeten krijgen. Met
een gul gebaar gaf onze jubilaris dan ook opdracht aan barman Sjoerd
Lolkema om de aanwezigen te voorzien van een heerlijk vers getapt pilsje.
Uiteraard was Sjoerd hiertoe wel genegen en met een wijds gebaar wilde hij
enkele goudgele rakkers uit de tap halen. Hoe hij echter ook aan het
kraantje zwengelde, buiten enkele ondefinieerbare geluiden, kwam er
verder niets uit de kraan. In de veronderstelling, dat er een nieuw vat
aangesloten diende te worden, begaf Sjoerd zich naar de kelder, om kort
hierna weer achter de bar te verschijnen en een tweede poging te wagen
om de glazen van de, inmiddels toch wel wat dorstig geworden,
aanwezigen te vullen. Andermaal gaf het kraantje echter slechts wat
borrelende geluidjes, maar daar bleef het dan ook bij. Met het schaamrood
op de kaken begaf Sjoerd zich andermaal naar de kelder, maar wat hij ook
probeerde, ook het nieuw aangeslagen vat wilde zijn inhoud niet langs de
gebruikelijke weg i.c. leiding kwijt. Ten einde raad belde Sjoerd hierop met
de storingsdienst van het biertapapparaat, de zogenaamde Bierwacht. Nu is
het met deze Bierwacht, wat aanrijtijd betreft, meestentijds hetzelfde
gesteld als met de aanrijtijd van de Wegenwacht, dus deed in dezen het
gezegde: “Wie op de Bierwacht wacht, wacht het langst” opgeld.
De aanwezigen begonnen dan ook inmiddels behoorlijk te morren en er
werd al geopperd om naar een ander plaatselijk horeca-etablissement te
bellen met het verzoek om even een aantal glazen bier in de Taveerne te
bezorgen. Dit voorstel ging Sjoerd echter wat al te ver en om de
gemoederen toch ietwat tot bedaren te brengen en de inmiddels wel erg
droge kelen toch wat te smeren, kwam hij met enkele nog voorradige flesjes
Belgisch bier op de proppen. Deze consumpties lieten zich prima smaken,
doch de flesjes hadden niet het vermogen, dat Zarfath's kruikje indertijd wel
had en binnen de kortste keren waren deze flesjes dan ook leeg en zat men
weer zonder bier.
Siete zag, dat op deze manier zijn feestje in het water dreigde te vallen en
dat was toch wel het laatste, wat hij wilde. Vandaar dat hij zich rap
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huiswaarts spoedde om kort hierna met een aantal
volle kratjes Amstel bier weer in de kroeg te
verschijnen. Zo werd het al met al toch nog gezellig.
In het begin van de avond arriveerde uiteindelijk de
ontboden monteur van de Bierwacht en herstelde het
euvel (een wegens een defecte temperatuurmeter
dichtgevroren leiding naar de tap), doch toen hadden
de meeste aanwezigen “it krop” al dermate vol met het door Siete
aangevoerde bier, dat men van het bier uit de tap geen gebruik meer
behoefde te maken.

PERIKELEN VAN EEN PTT-BESTELLER
Het leven van een besteller der Koninklijke PTT gaat lang niet altijd over
rozen. In weer en wind zeult hij/zij met loodzware pakketten, wordt lastig
gevallen door bijtgrage en kuitenhappende honden, treft brievenbussen aan
op de meest onmogelijke plaatsen of wordt uitgescholden door klanten, die
een vette rekening of blauwe enveloppe met belastingaanslag thuisbezorgd
krijgen.
Ook onze plaatselijke postbode Pedro Pander weet
hierover mee te praten en hij meende alles al zo’n
beetje te hebben meegemaakt, tot die dag, dat hij wat
post moest bezorgen bij Jort v.d. Berg en Hinderike
Oenema alhier.
Zoals bij de meesten van u wellicht bekend, zijn Jort
en Hinderike bezig met de verbouw van hun woning
aan de Stadsschans. In het kader van deze
verbouwing moest ook de voordeur van de woning
worden vervangen en als tijdelijke afdichting werd een
grote houten plaat voor de deuropening gespijkerd. Men was echter
vergeten, dat met het weghalen van de deur ook de hierin aangebrachte
brievenbus was verdwenen. En zo kon het gebeuren, dat onze Pedro bij het
doen van zijn dagelijkse ronde de post op het genoemde adres niet kwijt
kon. Zoals dat een goede postbesteller betaamt, sprak hij ogenblikkelijk en
vermanend de bewoners hierop aan en wees deze op hun
verantwoordelijkheden, want ja, waar moest hij nu zijn bestellingen kwijt.
Voor deze ene keer wilde hij de post wel zo gewoon over geven, maar er
diende wel onmiddellijk voor een adequate oplossing te worden gezorgd.
Na wat heen en weer gepraat beloofden de bewoners, dat zij de nodige
maatregelen zouden nemen en vervolgde Pedro gerustgesteld zijn route.
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Toen onze nijvere en, qua lengte, niet al te grote postbode Pedro de
volgende dag tijdens zijn ronde weer bij het bewuste pand kwam om zijn
bestelling af te leveren, ontwaarde hij op de eerdergenoemde houtplaat een
grote pijl. Deze pijl wees op een gleufje op ongeveer kuithoogte en bij dit
gleufje, dat voor brievenbus door moest gaan, stond geschreven:
“Voor onze kleine postbode Pedro.”
Of er voor de aflevering van deze bestelling toen ook strafport werd
toegepast, is schrijver dezes niet bekend geworden.
GS/JL

IN APRIL KOFFIEACTIE T.B.V.
PEUTERSPEELZAAL `T KIDELSTIENTSJE
In de week van 19 t/m 23 april 2004 komen wij van peuterspeelzaal
'T KIDELSTIENTSJE bij u aan de deur met pakken koffie in de verkoop. Het
zijn kilopakken met overheerlijke filtermaling Tiktakkoffie (belangeloos
beschikbaar gesteld door koninklijke koffiebranderij Tiktak uit Groningen),
voorzien van een vrolijk etiket met onze peuters erop. Zo'n pak is handig
om in huis te hebben of als presentje weg te geven i.p.v. bijvoorbeeld een
doos bonbons of een bloemetje. En wie drinkt er nu GEEN koffie?
De pakken kosten Euro 6, - voor een hele kilo (ongeveer Euro 0,30 meer
dan dat u gewend bent te betalen per halfpondspak vergelijkbare koffie). De
hele opbrengst is bestemd voor de peuterspeelzaal.
Kunnen wij op u rekenen en drinkt u ook "een bakkie" extra op onze
peuters?
Alvast bedankt.

Het bestuur
Henriëtte de Boer, voorzitter,
tel. privé: 0514-531420
Ineke Hanekom, bestuurslid,
tel. privé: 0514-531819
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SLEATTEMER NIJS
Verfraaiing Sloten uitgesteld
Het ambitieuze plan “Sloten, de ideale stad” zal voorlopig niet als een speer
worden gerealiseerd. De eerste fase om de stad aantrekkelijker te maken
voor toeristen is inmiddels afgerond. Voor de tweede fase zoekt de
gemeente Gaasterlân-Sleat eerst naar geld.
Het eerste gedeelte van het plan omvatte onder meer de aanpak van gracht
en bolwerken, de bouw van twaalf aanlegplaatsen voor skûtsjes en de
aanleg van honderd parkeerplaatsen. Om Sloten op de kaart te zetten,
komt er nog een website, krijgt het Historisch Kijkspel van afgelopen zomer
een vervolg en wordt een folder uitgebracht. Ook krijgt de schutterij nieuwe
kleren, wordt het molenerf opgeknapt en schaft de stad historische tenten
voor activiteiten aan.
In de tweede fase moet de ingang van de stad vanaf de Wijckelerweg
aangepakt worden. In het plan `Sloten, de de ideale stad' staat hier een
ophaalbrug getekend en is het jachthavengebied anders ingericht. Het
Achterom zou terug moeten naar de oude situatie, toen de straat nog een
vaart was en een bruggetje voor ontsluiting zorgde. Ook zijn er in Sloten
volgens de gemeente nieuwe woningen nodig.
Verder hoort de herinrichting van het Van der Walplein bij het
vervolgprogramma. Dit plein is zes jaar geleden al aangepakt, maar voldoet
niet aan de verwachtingen van de gemeente.
Naar de mening van ambtenaar Theo Bosma is het te groot, te ruim en
staat er te veel blik. Dit is volgens hem te verhelpen door aan de rand van
het plein een woning te bouwen, meer groen te planten en minder auto's
toe te laten.
Onderzoek moet uitwijzen of de verschillende maatregelen haalbaar zijn. Bij
alle beslissingen worden Plaatselijk Belang en de direct omwonenden betrokken. In de tussentijd hoopt de gemeente de Kattesteeg aan te pakken.
De voormalige loods van gemeentewerken wordt nog dit jaar gesloopt. Hier
kan één groot plein komen, maar ook een wat kleinere brink met een
woning en een centrale plek voor de huidige losse garageboxen.

Verbetering vaarwegen Zuidwesthoek
De vaarwegen bij Sloten en Lemmer, het Tjeukemeer, de Driewegsluis en
het gebied Rottige Meente en Helomavaart worden in 2005 aantrekkelijker
gemaakt voor watersporters. De route die aangepakt wordt, verbindt het
Friese Merengebied via de Helomavaart met het vaargebied in NoordwestOverijssel en via Lemmer met het IJsselmeer. Jaarlijks passeren hier
enkele tienduizenden boten.
De grote opknapbeurt is onderdeel van het Friese Merenproject. De
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overheden in het gebied en de ondernemers gaan straks samen voor
verbetering van de vaarwegen, kruisingen en voorzieningen zorgen. Het
projectbureau Friese Meren heeft hiervoor alvast een visie bedacht.
In die visie wordt het bestaande project “Sloten, de ideale stad”
meegenomen, net als de verdieping van het Slotergat bij de aansluiting met
het Slotermeer en het baggeren van de stadsvaarten.
Midden april wordt de visie voorgelegd aan de bewoners van Lemsterland,
Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Weststellingwerf. In november 2004 beslist de provincie over het definitieve plan, waarna in 2005 gestart kan
worden met de uitvoering. De kosten hangen af van de ambities in het
gebied.

Nieuwe panden
historisch Sloten

in

Aan de Wijckelerweg in
Sloten, net buiten de
historische stad, zijn
aannemer J. Oenema en
de gemeente Gaasterlân-SIeat gestart met
nieuwbouw. Het nieuwe
pand van bouw- en
onderhoudsbedrijf Oenema en de brandweergarage zijn beide ontworpen door architect
Jelle de Jong uit LemDe nieuwbouw aan de Wijckelerweg heeft
mer. De gebouwen hoinmiddels een aanvang genomen.
ren bij elkaar. De dakFoto: Gerben Stegenga
helling loopt door en
beide panden worden in dezelfde soorten hout, baksteen en dakpannen
uitgevoerd. De kazerne komt voor een deel op de parkeerplaats naast de
school “De Klinkert”. Het bouwbedrijf komt verder naar achteren te staan,
op het land dat is aangekocht van buurman Jurjen Breimer. Oenema is al
begonnen met de bouw van zijn pand terwijl de bouw van de
brandweerkazerne binnenkort start. In deze garage is ook ruimte voor de
afdeling beheer en onderhoud van de gemeente en een opslagplaats voor
het kruit en materieel van de stadsschutterij.
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NIEUWE FOTO PAKE’S SLEATTEMER FERLINE (2)
Hilly Jongsma,
J. Bremerstrjitte 14 ,
8561 CK Balk
stuurde ons eveneens
een oude foto die ze
vond bij de erfenis van
tante Geertje ( geb.
Geertje v.d.Hei).
Op bijgaande foto
herkenden zij en haar
familie slechts één
persoon en wel Antje
v.d. Hei.
De foto is in Sloten
gemaakt en misschien
kunnen de lezers van
"De Stadsomroeper"
Hilly en ons vertellen wie
de kinderen van toen
zijn.
Gaarne uw reactie aan
onze redactie.
Telefonisch kan dat bij
Gerben Stegenga
(telef.: 0514-531432).
Ook kunt u ons e-mailen (zie eerste pagina van dit blad) of gewoon
schriftelijk uw bevindingen bij de redactie Dubbelstraat 190, 8556 XG
Sloten melden.
U helpt “De Stadsomroeper” op die manier mede, om een stukje uit “Pake’s
Sleattemer Ferline” op te lossen.
Geachte lezer, help mee om met “De Stadsomroeper” de
puzzels uit het verleden op te lossen. Bent u ook in het bezit
van een foto uit "PAKE’S SLEATTEMER FERLINE”, waarvan
u graag wat meer zou willen weten?
Schroom beslist niet deze naar de redactie van ons blad te
sturen.
G. St.
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NIELS POORTEMA 10DE EN 8STE BIJ
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN A
Op 3 en 4 januari 2004 werden op de Vechtsebanen in Utrecht de
Nederlandse Kampioenschappen Sprint voor junioren A gehouden.
Ook onze 19-jarige Sleattemer schaatscrack Niels Poortema deed hieraan
mee en hij behaalde een tiende plaats. Een zeer sterk optreden had onze
Niels op de 1.000 meter op de eerste dag toen hij derde werd. De tweede
dag waren zijn prestaties een beetje mager, wat hem uiteindelijk op een
10de plaats deed belanden.
Eindklassement NK-SPRINT HEREN JUNIOREN A:
1
2
3
10

Jacob van
der Heide
Ronald van
Slooten
Guido
Berends
Niels
Poortema

39.23

(6)

1:15.88

(1)

38.67

(5)

1:16.60

(1)

154.140

38.91

(3)

1:16.49

(2)

38.71

(6)

1:16.91

(2)

154.320

38.90

(2)

1:17.90

(9)

38.39

(3)

1:17.86

(5)

155.170

39.37

(8)

1:17.14

(3)

39.33 (13)

1:18.78

(12)

156.660

Op 31 januari en 1 februari 2004 deed Niels mee aan het Nederlands
Kampioenschap Junioren A allround in ijsstadion de Meent in Alkmaar. Op
de eerste dag reed Poortema een uitstekende 500 meter (tweede plaats) en
ook zijn 1.500 meter op de tweede dag (zesde) mocht er zijn. De langere
afstanden waren niet de sterkste afstanden van Niels in dit weekend, wat
hem uiteindelijk een achtste plaats in het eindklassement opleverde.
Eindklassement NK-ALLROUND HEREN JUNIOREN A:
1
2
3
8

Sven Kramer
Arjen van der
Kieft
Michael
Kaatee
Niels
Poortema

38.99
40.23

(11)
(22)

4:04.55
4:07.73

39.22

(14)

4:12.13

38.18

(2)

4:21.75

(1)
(2)

1:58.97
1:59.62

(1)
(3)

6:57.90
7:01.29

(1)
(2)

161.194
163.520

(4)

1:59.71

(4)

7:11.07

(4)

164.251

(16) 2:00.14

(6)

7:30.31

(11)

166.882

Toch goede prestaties van Poortema, die volgens de SARA seizoenlijst tot
de volgende ‘beste’ tijdens in jaargang 2003/2004 (Periode:15-4-2003 tot
15-3-2004) wist te komen:
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500 meter
38.18
38.33
38.36

31-1-2004
18-10-2003
8-2-2004

Alkmaar, IJsstadion De Meent (NED)
Heerenveen, IJsstadion Thialf (NED)
Heerenveen, IJsstadion Thialf (NED)

1000 meter
1:15.55
1:15.62
1:15.64

8-2-2004
18-10-2003
11-10-2003

Heerenveen, IJsstadion Thialf (NED)
Heerenveen, IJsstadion Thialf (NED)
Heerenveen, IJsstadion Thialf (NED)

1500 meter
1:54.85
1:55.10
1:55.10

30-11-2003
6-12-2003
15-12-2003

Eindhoven, IJssportcentrum Eindhoven (NED)
Hamar, Hamar Olympiahall (NOR)
Heerenveen, IJsstadion Thialf (NED)

3000 meter
4:07.43
4:10.95
4:11.94

6-12-2003
17-11-2003
30-11-2003

Hamar, Hamar Olympiahall (NOR)
Heerenveen, IJsstadion Thialf (NED)
Eindhoven, IJssportcentrum Eindhoven (NED)

5000 meter
7:16.52
7:23.17
7:30.31

27-10-2003
29-11-2003
1-2-2004

Heerenveen, IJsstadion Thialf (NED)
Eindhoven, IJssportcentrum Eindhoven (NED)
Alkmaar, IJsstadion De Meent (NED)
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FREEGJE MAR RAAK
1. Is “spitkeet” de namme fan in kielsykte, fan in wenning of fan lânbouark?
2. Dûmny/dichter Francois Haverschmidt wie foargonger yn Foudgum.
Under hokker namme waard er ferneamd?
3. Mei hokker krante fusearre de Ljouwerter Krante op 1 oktober 1991?
4. Hoe hjitte de langskonkige klepperaars, oan wa’t ûnderdak bean wurdt
op bûtenstasjons yn Spanga en Earnewâld?
5. Yn Fryslân kinne jin oernachtsje by de lju thús – dat hjit yn Ingelân “Bed
& Breakfast”. Hoe neame wy dat yn Fryslân?
6. Is in “tsjoksel” in iere foarrinner fan de keukenmasine, dêr’t jin bôledaai
mei klieme kinne?
7. Yn hokker stêd wenne in tige
grutske frou?
8. Neam de namme fan ien fan
de fearboaten, dy’t nei Skylge
en Flylân farre.
9. Fryslân hat, krekt as yn alle
oare provinsjes, syn eigen
natoerbeskermingsorganisaasje. Hoe hjit dy?
10. Wat is de namme fan de
ûnbewenne plaat tusken It
Amelân en Skiermûntseach,
dêr’t jin rinnende oer ’t Waad
komme kinne?
11. Rebus.
De Stadsomroeper Sloten - maart 2004

30

HANS LOLKEMA SPORTMAN VAN HET
JAAR 2003 VAN GAASTERLÂN-SLEAT
De talentvolle schaatster Marrit Leenstra uit Wijckel en krachtsporter Hans
Lolkema uit Sloten werden op zaterdag 17 januari jl. in Oudega GS
uitgeroepen tot sporters van het jaar in de gemeente Gaasterlân-Sleat
De verkiezingsbijeenkomst werd uiterst pover bezocht, want er kwamen
slechts vijftig belangstellenden op af. De tweede teleurstelling voor de
verkiezingscommissie (met redactielid Hanny Bergsma-Sikkes in haar
gelederen) was, dat Hans Lolkema niet aanwezig kon zijn, vanwege het
heuglijke feit dat zijn ouders 40 jaar getrouwd waren en hij dat feit namelijk
ergens in Noord Brabant vierde. Zijn prijs werd nu in ontvangst genomen

Hans Lolkema tilt hier een boomstam alsof het een luciferhoutje is. Dit is een
beeld uit de wedstrijd die afgelopen in Sloten in de Manege werd gehouden.
Foto: Gerben Stegenga

door superkrachtpatser Wout Zijlstra, de man die Lolkema het vak bijbracht.
Nadat Zijlstra Lolkema in actie had gezien bij het skûtsjelûken in Sloten,
wilde hij hem graag eens in actie zien op de onderdelen van onder meer de
Highland Games, zo vertelde hij. “It die bliken dat Hans net allinich sterk wie
mar ek rap de technyk ûnder de knibbel hie. De oare krêftsporters hiene al
gau yn de gaten dat se der in konkurrint by krigen, want myn broer sei dat ik
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him net al tefolle leare moast."
Lolkema bleek niet de meest trage leerling. Naast de tweede plaats op het
FK vrachtautotrekken was hij na de series om de titel bij de Highland
Games de sterkste. Tenslotte pakte hij ook nog de titel Sterkste man van
Friesland.
Lolkema, jarenlang eerste elftalspeler van de v.v. Sleat en een
kaartenverzamelaar van “heb ik jou daar”, beleeft veel plezier aan de
onderdelen bij de Highland Games en vindt het jammer dat hij niet eerder
met deze sport is begonnen, omdat hij er zijn agressie prima in kwijt kan. Bij
de heren werd karateka Willy de Groot uit Balk tweede en kreeg
autocoureur Rients Postma uit Nijemirdum de derde prijs.
De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Thea de Roos.

ZELDZAAM BROEDGEVAL BAANWEG

Op de Baanweg zag onze speciale fotograaf L.P. wel een heel speciaal
broedgeval. Een klein vogeltje wat bezig was een kippenei uit te broeden of…….
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'FYTSER FAN IT JIER' GERBEN STEGENGA
ÚT SLEAT RÊDT HIM BÊST SÛNDER AUTO
Op de nijjiersbyienkomst fan de Fryske
Nasjonale Partij (FNP) wurdt alle jierren
in 'Fryske fytser fan it jier' beneamd. It
giet dan om minsken dy't eins altyd
fytse, waar of gjin waar. Gerben
Stegenga út Sleat krige yn jannewaris dy
eare. Stegenga fytst eltse wurkdei nei de
Jouwer, in ôfstân fan 16 kilometer.
"Ik haw jierren by Douwe Egberts wurke,
offisjeel is no PAX myn wurkjouwer. Mar
feitlik doch ik noch itselde wurk", fertelt
Stegenga: "op de administraasje, om de
ynfier fan 'ruwe' kofje te regeljen. Guon
fan myn kollega's komme altyd mei de
auto, sels al wenje se op ‘e Jouwer sels.
It leafst soene se de auto neist it buro parkeare!"
Dat slagget Stegenga net, want hy hat gjin rydbewiis en dus ek gjin auto.
Oant 1997 fytste hy simmerdei wol nei it wurk, mar gie er winterdei noch
mei de bus. "Doe betocht ik dat ik, fanwege it feit dat ik ek as frijwilliger
nochal ris sittend wurk doch, wol wat mear beweging brûke koe. Dêrom fyts
ik sûnt dy tiid alle wurkdagen nei it wurk, waar of gjin waar. En it went
fansels. It is eins in soarte fan ferslaving!"
Hy soe wol mei in kollega meiride kinne, want dy wennet ek yn Sleat. Dochs
kiest er foar it fytsen. "It kostet my twa kear trije kertier deis. Ik freegje wolris
oan kollega's dy't mei de auto reizgje, wat se dogge mei harren 'tiidwinst'.
Dat is meastal neat, dus dan kinst foar 't selde fytse", fynt er. Stegenga dy’t
op 1 jannewaris 50 waard hat fanwege de beneaming 'Fytser fan it jier' mar
ris útrekkene hoefolle oft er sûnt 1997 fytst hat. "Dat wiene ûngefear 64.500
kilometers".
Yn de takomst ferhuzet syn wurkjouwer (no dus PAX) nei It Hearrenfean.
Oft er dan ek noch op 'e fyts giet? "Dat doar ik noch net te sizzen. Mar it is
sa fier ek noch net, want wannear't dat bart, is noch net wis. 'Wie dan leeft,
wie dan zorgt', sis ik mar".
(artikel út it blêd Fryske Fytser fan maart fan de Fytsersbûn, ôfdieling Fryslân)
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OVER SCHUREND HOOI EN
KLOTSENDE MELK IN DE DUBBELSTRAAT
In de decembereditie van “De Stadsomroeper” memoreert Henk Brouwer de
verkeersproblemen in Sloten, begin jaren ’50 en de gekozen rondweg
buiten de stadswallen.
Verkeersproblemen; ze waren er ook in de late veertiger jaren. Zo herinner
ik mij het volgende: Eén van mijn grootmoeders woonde in de Dubbelstraat,
ter hoogte van het smalste deel. Na schooltijd las ik “Bokke Heidehipper” bij
haar; de stripheld in “Hepkema’s courant”. Op zo’n dag ramde een hoog en
breed geladen hooiwagen de dakgoot van “beppe’s wente”. En schuurden
hooistengels dreigend langs de voorruit. De avonturen van Bokke
verbleekten bij dit schouwspel.
Melkrijders, uit de richting Wijckel, waren aangewezen op de Dubbelstraat
voor het lossen van hun voorraad bij de zuivelfabriek aan het eind van de
Koestraat.
Iedere transporteur probeerde als eerste de eerder genoemde doorgang te
bereiken om de volle melkbussen zonder veel vertraging te lossen.
Zo kon het gebeuren dat een gevarieerde stoet vehikels bewoners langs
het traject regelmatig een adembenemende wedstrijd voorschotelde.
Ook het paard ging onversaagd de strijd aan.
Als jongen van negen jaar was ik zo nu en dan getuige, meerijdend op de
bok van de melkrijder uit Wijckel; een sterke gedrongen man. Geert
Ferdinands was de naam. Met paard en wagen reed hij dag in dag uit.
Langs boerenerven om volle melkbussen met een effectieve zwaai op de
wagen te plaatsen. Na het laatste erf ging het stapvoets richting Sloten
tenzij in de verte een gemotoriseerde concurrent naderde. Een lichte
aansporing met de zweep was voldoende om het krachtige Zeeuwse paard
in matige draf te brengen richting Dubbelstraat.
Langzaam maar zeker kwam de zwaarbeladen wagen in het gewenste
tempo. Klotsende melk, kletterde hoefslag, klakkende tong van de menner,
het zijn beklijvende geluiden voor mij.
Meestal wonnen mechanische paardenkrachten. Gelaten accepteerde de
sterke gedrongen man zijn nederlaag en bracht het zwetende paard terug
naar stapvoets.
Soms won de Zeeuwse viervoeter. Met een beheerste glimlach loodste de
leidsman zijn vracht vervolgens richting fabriek, voorbijgangers vriendelijk
groetend, de zweep geheven als een zegevierende wagenmenner in de
Romeinse arena.
Jan van der Goot, Twello
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EUROPA KINDERHULP ZOEKT U……
GEEF EEN KIND EEN KANS
Europa Kinderhulp is een vrijwilligersorganisatie die er naar streeft jaarlijks
2000 kinderen, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, 3 weken vakantie te laten
vieren in Nederland.
Deze kinderen, hoofdzakelijk uit kansarme gezinnen, worden in het land
van herkomst geselecteerd door de sociale diensten, Leger des Heils, Rode
Kruis en andere maatschappelijk organisaties.
De kinderen worden geselecteerd ongeacht geloof, kleur, ras of
nationaliteit.
Met drie weken aandacht, rust en regelmaat en vooral 3 weken liefde,
geven we de kinderen het rijke gevoel wat voor ons zo normaal is.
Help deze kinderen dit gevoel mee te maken.
Laat uw hart spreken en zet uw huis open voor deze kinderen.
Wenst u verdere informatie of wilt u zich aanmelden als gastouder kunt u
contact opnemen met het secretariaat nieuwe gastgezinnen in Friesland:
telefoon: 058-2573612 of per e-mail friesland@europakinderhulp.nl of
landelijk www.europakinderhulp.nl
Data kinderreizen 2004
Nederland:
Duitsland:
Frankrijk:

12 juli – 30 juli;
Schneeberg/Delitzsch: 26 juli – 13 augustus;
Hannover: 26 juli – 14 augustus;
Oldenburg: 9 juli – 30 juli;
Sec. Populair Francais: 17 juli – 7 augustus;
Croix Rouge: 2 juli – 23 juli;

Bijzondere projecten: 26 juli – 13 augustus
Noot voor de redactie:wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid en
medewerking. Er is voor u altijd gelegenheid om een gastouder uit
Friesland te interviewen of te volgen in de vakantieperiode.
Met vriendelijke groet Leen Veenstra
PR-medewerker Europa Kinderhulp regio Friesland.
Tel. 0513 681698, e-mail:leenveenstra@hetnet.nl
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HISTORISCH KIJKFEEST OP 5 JUNI 2004
Dit jaar wordt het Historisch Kijkfeest voor de 2e keer georganiseerd. Er is
een kleine commissie samengesteld, bestaande uit Siska, Hillie en Tine.
Deze dames worden voor dit seizoen het aanspreekpunt. Hoe ver zijn we
nu al?
Het schrijverstrio Tetsje, Jeltsje en Jaap heeft een prachtig nieuw
openingsstuk geschreven, zodat het begin bij de RK-kerk langer wordt.
Verder hebben ze het script nogal aangepast en zitten er verrassende
(pikante) stukjes bij. Pedro doet dit jaar niet mee; maar we hebben gelukkig
Otto bereid gevonden zijn rol over te nemen. Natuurlijk komen de Schutterij
en de Spanjaarden ook weer in actie. Ook de Poortwachters hebben we
weer nodig en voor hen worden er prachtige kostuums gemaakt door Hillie
en Gonnie. Vorig jaar konden we via de verhuurinrichtingen niet genoeg
gelijke pakken krijgen maar nu zien ze er dus allemaal gelijk uit.
Ook zijn Siete en Tine bij het bedrijf geweest dat het geluid verzorgt. De
hele zaak is goed doorgesproken. Het probleem van geluidsuitval was dit
bedrijf nog nooit overkomen en ze zal er alles aan doen om het deze keer
wel te doen slagen.
Ook op de subsidieaanvraag is positief gereageerd. Dit is heel belangrijk
voor deze onderneming.
De opzet van het Historisch Kijkfeest blijft in grote lijnen hetzelfde omdat we
denken dat deze formule goed is. Natuurlijk komen er andere en meer
activiteiten omheen, zodat het nog aantrekkelijker wordt om naar Sloten te
komen.
Piet Paulusma zal met het SBS-weerbericht naar Sloten komen. Dit is
natuurlijk een prachtige PR.
Wanneer u dit leest zitten we volop in de voorbereiding. Goede en positieve
ideeën zijn altijd welkom. We hopen op goed weer deze dag en de
medewerking van alle Slotenaren, zowel binnen als buiten de stadskern,
want hier valt en staat zo’n dag mee. Vorig jaar was de medewerking –
verkleding – prachtige typetjes etc – zeer verrassend.
PS: U kunt vlaggen bestellen bij Hillie.
Muziek door SIXPACK.
Op de avond van het kijkfeest zal er net als vorig jaar in De Poarte weer
muziek zijn, verzorgd door "Sixpack".
Piet Klugkist
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ACTIVITEITENCOMMISSIE ACTIEF
VOOR DE JEUGD IN SLOTEN
Sinds 1999 is het jongerenwerk actief in de gemeente Gaasterlân-Sleat.
Als jongerenwerkster heb ik de taak om onder andere in Sloten een
activiteitencommissie op te zetten. Op dit moment bestaat de commissie uit 5
jongeren in leeftijd van 13 tot 15 jaar. Met ondersteuning van Sandra van het
jongerenwerk wordt geprobeerd iedere maand een leuke activiteit te
organiseren voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar. Dit jaar zijn er ook weer leuke
activiteiten georganiseerd, van een tafeltennistoernooi, een spellenavond,
filmavond tot natuurlijk een spectaculaire lasergameavond in Heerenveen. Het
is de bedoeling dat er vanaf nu ieder kwartaal een stukje van de commissie
zelf of van de jeugd uit Sloten in dit stadsblad komt te staan.
Heb jij een leuke hobby, of beoefen je een leuke sport en wil je hierover iets
vertellen of gewoon je mening geven hoe jij het vindt gaan in Sloten of in de
gemeente; meld dit bij ons en wij komen jou interviewen. Wil je iets vertellen
over nieuwe plannen die jij hebt bedacht zoals de skatebaan, de wens voor
een eigen plek; vertel hierover in dit blad. Misschien kan het helpen om het te
realiseren!
Ook zal er een programma in komen te staan met de activiteiten die
georganiseerd gaan worden door de activiteitencommissie.
Als jij een leuk idee hebt om te organiseren; meld dit dan bij de
commissieleden of het jongerenwerk.
Natuurlijk is het de bedoeling om in 2004 weer leuke activiteiten te
organiseren. Bijvoorbeeld in de zomer weer een zeskamp of fierljeppen. De
commissie heeft nog genoeg ideeën maar wil graag ook van de jeugd zelf
horen wat ze wil. Na het succes van het darttoernooi op vrijdag 27 februari,
waar 13 deelnemers aan hebben meegedaan, staan de volgende activiteiten
op het programma. Vrijdag 9 april filmavond en in de maand mei in de
vakantie zal er een zeskamp georganiseerd worden.
Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder de jeugd en wat zij wil,
wat betreft activiteiten, maken wij een enquête die de jeugd in kan vullen. Met
deze ideeën en wensen kunnen wij dan weer een leuk activiteitenprogramma
maken voor de jeugd van 12 t/m15 jaar.
Vriendelijke groeten,
Commissieleden en het jongerenwerk
André Bergsma
Wytse Müller
Zeno Folkertsma
Pascal de Vries
Jeljer Haarsma
Sandra Ordelman
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PRIISFRAACH RELY JORRITSMA FUNS
De priisfraach fan it Rely Jorritsma Fûns bestiet al fyftich jier. Ek dit jier
wurdt in priisfraach útskreaun. Yn ’e beneaming komme oarspronklike
gedichten en koarte ferhalen yn it Frysk. De ferhalen meie 2000 oant 5000
wurden telle en kinne ek ornearre wêze foar bern. Oan prizejild is € 5.000
beskikber. As de finansjele romte yn it prizejild en it nivo fan it ynstjoerde
wurk it tastiet kinne der ek prizen as ‘blyk fan wurdearring’ takend wurde.
Spulregels foar it ynstjoeren
x Op de slúf oanjaan oft it om in G(edicht) of F(erhaal) giet;
x De bydrage moat typt en yn trijefâld opstjoerd wurde;
x De priisfraach is anonym en bliuwt dat foar dyjingen dy’t gjin priis winne.
Dêrom moat der op de bydrage sels dúdlik in motto fermeld wurde;
x It motto mei namme, adres- en biografyske gegevens yn in apart slúfke
der by dwaan;
x Net mear as ien gedicht en/of ferhaal ynstjoere;
x Jo bydrage wurdt net weromstjoerd;
x Oer de útslach kin net korrespondearre wurde.
It earste publikaasjerjocht fan de bekroande ynstjoerings komt oan it
bestjoer fan de Stichting Rely Jorritsma Fûns, sûnder dat der apart noch
wer foar betelle wurdt; as it bestjoer net binnen it jier nei de publikaasje fan
de útspraak fan de sjuery fan dat rjocht gebrûk makket, ferfalt it wer oan de
skriuwer.
De sjuery wurdt foarme troch Tsead Bruinja, Mirjam Vellinga en Jelle van
der Meulen.
Wa’t meidwaan wol oan de priisfraach fan it Rely Jorritsma Fûns moat syn
of har bydrage foar 1 maaie 2004 ynstjoere nei:
Rely Jorritsma Fûns,
Gemeente Littenseradiel,
Postbus 1,
8730 AA Wommels.
Mear ynformaasje kinne jo krije by Lys Scarse, telefoan: 0515 – 334461 of
email: lscarse@littenseradiel.nl
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FIKSE PRIZEPOT FOAR
JONG SKRIUWTALINT: DO DUS!
OPROP OAN ALLE LEARLINGEN FAN IT FUORTSET UNDERWIIS
Lit dyn harsens stome en dyn toetseboerd skodzje en doch mei oan de
Junior Rely!
Hoe: sjoch fan 16 febrewaris 2004 ôf op
www.doar.nl, www.littenseradiel.nl, www.afuk.nl of www.digischool.nl
(faklokaal Frysk) en gean nei de Junior Rely. Dêr fynst 8 foto’s dy’t dy
ynspirearje kinne om wat te skriuwen. Dat kin fan alles wêze as it mar yn it
Frysk is: in koart ferhaal, in gedicht, in opstel, in sjongtekst of rap of in
fertaling dêrfan, in ynterview of in ynteressante brief of in Loesje-eftige tekst
(maks. 1.500 wurden). Meist fansels sels ek in ûnderwerp kieze om oer te
skriuwen.
Wêrhinne: Bist klear mei dyn tekst? Mail dy dan mei dyn persoanlike
gegevens (namme, adres, leeftiid, tel.nû. en e-mailadres) nei ynfo@afuk.nl
of stjoer dyn bydrage nei de Afûk, Junior Rely, Postbus 53, 8900 AB yn
Ljouwert.
Foar wannear: 1 maaie 2004
Prizejild: yn totaal € 750,Priisútrikking: 2 oktober 2004. Winners meie dêr har eigen wurk foarlêze!
Sjuery: Arjan Hut (redakteur www.doar.nl), Ernst Bruinsma (redakteur De
Moanne), Baukje Wytsma (skriuwster) en Wieberen Peenstra en Aafke van
der Hem fan de Jeugdrie fan Littenseradiel.
Mear ynformaasje:
de Afûk, Mirjam Vellinga, 058-2343070, m.vellinga@afuk.nl
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MUSEUM STEDHÛS SLEAT KLAAR
VOOR EEN NIEUW MUSEUMJAAR
Museum Stedhûs Sleat – de parel van
Sloten – gaat op 1 april weer open voor
publiek. Baliedames Aly de Boer, Gonny
Hornstra en Klaske Visser staan vanaf
die dag klaar om bezoekers te
ontvangen.
Tijdens het Nationaal Museumweekend
– op 17 en 18 april – is het museum
gratis toegankelijk; op zaterdag van
12.00 – 17.00 uur en op zondag van
13.00 – 17.00 uur. Het thema van het
museumweekend is verhalen vertellen.
Daarom organiseert het museum allerlei
activiteiten rond dat thema: Daan
Buddingh en Ankie Menger geven
toverlantaarnvoorstellingen,
stadsomroeper Pieter Haringsma geeft stadswandelingen en kinderen
kunnen
op
de
museumzolder
hun
eigen
beeldverhaal
en
toverlantaarnplaatjes maken en een schaduwspel spelen. Op zaterdag 17
april komt verhalenverteller Mindert Wijnstra spannende verhalen over
Sloten en omgeving vertellen.
Het museum organiseert dit jaar twee
tentoonstellingen.
De
eerste
tentoonstelling gaat over het komische
filmduo Laurel & Hardy. Er zijn allerlei
activiteiten voor kinderen en natuurlijk zijn
er veel fragmenten uit hun films te zien. In
2004 is het 300 jaar geleden dat Menno
van Coehoorn stierf. Daarom organiseert
het museum dit jaar activiteiten –
waaronder een tentoonstelling – rond het
thema verdediging. Open Monumentendag
– zaterdag 11 september – staat ook in
het teken van het thema verdediging. Het museum heeft de gemeente
Gaasterlân-Sleat uitgenodigd de opening van de monumentendag in het
museum te houden.
De Stadsomroeper Sloten - maart 2004

40

Het museum heeft het afgelopen jaar de toeristische informatievoorziening
in Sloten op zich genomen. De gemeente, de VVV IJsselmeerkust,
plaatselijk belang en de ondernemers waren zeer tevreden over het
resultaat. Het museum zal de informatievoorziening in 2004 voortzetten.
De laatste voorbereidingen voor de opening van het museum zijn inmiddels
in volle gang. Het museum krijgt een extra schoonmaakbeurt, het
winkelassortiment wordt verder uitgebreid en alle voorwerpen worden in het
kader van het collectieproject schoongemaakt en gecontroleerd op
ongedierte. In de hal is een tochtsluis gemaakt, zodat de voordeuren in het
nieuwe seizoen nog verder open kunnen zonder dat de baliedames een
longontsteking oplopen…
De museumdeuren gaan op 1 april weer open. Wilt u uw gasten de
geschiedenis van Sloten laten zien, wilt u uw trouwdag of jubileum in een
bijzondere omgeving vieren, houdt u van de films van Laurel & Hardy of
zoekt u een aardig idee voor een kinderfeestje?
U bent van harte welkom!
Minette Albers, directeur

Sander van Koetsveld en Janiek Laanstra genieten skeelerend
op de Voorstreek volop van de lente.
Foto: Gerben Stegenga
De Stadsomroeper Sloten - maart 2004

41

Het bestuur van Plaatselijk Belang nodigt een ieder van harte uit voor
haar ledenvergadering op vrijdag 2 april om 20.00 uur in de Poarte te
Sloten. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals: het verslag van de
vorige vergadering, mededelingen van verenigingen en natuurlijk ook de
rondvraag om zaken aan de orde te stellen, hebben wij als spreker.

Wim van Gorkum, projectenverwerver Plattelânsprojekten en is een
onderdeel van de provincie Fryslân. In nauwe samenwerking met
gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties verwerven
zij projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het Friese
platteland. De provincie is daarvoor opgedeeld in zes gebieden. In elk
gebied is een projectbureau en een gebiedsplatform actief op zoek
naar mensen en organisaties met goede ideeën. Op ieder
projectbureau werkt een gebiedscoördinator, een projectverwerver
en een office manager. Wim van Gorkum informeert u over de
situatie in ons gebied.
Hopende u allen te mogen begroeten op 2 april,
Met vriendelijke groeten
Hilde de Haan
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HENK VAN MIERLO WINT RECLAMEPRIJS
Op maandag 8 maart vond in Stadsschouwburg De Harmonie in
Leeuwarden de uitreiking van de Fryske Reklamepriis plaats.
Voor radio en televisie waren verschillende reclamemakers genomineerd.
Henk van Mierlo uit Sloten werd met zijn bedrijf Total Communicaties
samen met Bouwman Reclame genomineerd met de serie die hij voor TV
maakte over de fusie van de Friese waterschappen (in opdracht van
Wetterskip Fryslân). Daarin laat hij de toekomst van het wetterskip zien
terwijl prominenten de stand van zaken op dat moment vertellen. Uiteraard
wordt in de spotjes duidelijk gemaakt hoe belangrijk het waterschap is.
De commissie Fryske Reklamepriis, een initiatief van de Ried fan de Fryske
Beweging en de Vrienden van Omrop Fryslân, is verantwoordelijk voor de
jaarlijkse uitreiking van de Fryske Reklamepriis. De eerste keer in 1995 en
nu begin 2004 voor de 7e keer. De reclameprijs wordt mede mogelijk
gemaakt door de Provinsje Fryslân. Bovendien werden de Publieksprijzen
uitgereikt voor de beste radio- en tv-commercials. De luisteraars en kijkers
van Omrop Fryslân waren via radio en internet in de gelegenheid gesteld
hun stem te laten gelden.
Naast eer en prestige konden de winnaars een bedrag van 2.500 euro aan
uitzendminuten bij Omrop Fryslân winnen. Het reclamebureau die de spot
maakte, ontving een beloning in de vorm van een perspexfiguratie met
inscriptie. Naast de reclame van It Wetterskip, werden ook Lippe Lap,
sportclub Joure, Gondelfeart Aldeboarn, W.M.O./ Vitens, Resi
Wooncentrum, AB Service, de Gemeente Leeuwarden en de Provinsje
Fryslân genomineerd.
Was het achter de schermen een strijd tussen commerciële en publieke
zenders, op het erepodium was de zege van de (semi-) overheden totaal.
Want waterbedrijf Vitens - 'Geef Frysk foar suver wetter' - ging er met zowel
de juryprijs als de publieksprijs voor de beste radiospot vandoor. Wetterskip
Fryslân won de juryprijs voor het beste televisiespotje, waarin Piet
Paulusma in 2024 door het overstroomde Sneek roeit.
De gemeente Leeuwarden maakte het rijtje compleet met de publieksprijs
voor haar spot voor de FEC City Bus.
Misschien toch: de kwaliteit van de spotjes was dit jaar ook maar zozo, liet
juryvoorzitter Ingrid Wagenaar doorschemeren. De 124 radiospotjes en 35
tv-spotjes, die de jury had bekeken, waren „in protte fan itselde, mei
gelokkich hjir en dêr in útsûndering." De voorzitter bekritiseerde opnieuw
het feit dat reclamemakers wat al te gemakkelijk de bekende Fries aan
lieten rukken, zoals ook nu weer met Piet Paulusma en Rients Gratama in
het spotje van Vitens. Meer fantasie in de spots was ook hier mogelijk, vond
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Wagenaar: „Briljante ynfallen binne net oan plak, tiid of jild bûn" was haar
mening.
Henk
van
Mierlo
beëindigde in 1969 zijn
studie aan de Academie
voor Beeldende Kunsten
Artibus in Utrecht en
slaagde cum laude als
vormgever
met
als
specialisatie fotografie en
film. Hij werkte een aantal
jaren als Artdirector bij
vooraanstaande Nederlandse reclamebureaus, waarna hij in 1971 startte
met Createam bv, een creatieve ontwerpstudio voor Nederlandse bedrijven.
Vervolgens begon hij onder eigen naam een bedrijf voor
publiciteitscampagnes en foto & audiovisuele producties. In 1982
produceerde, regisseerde en fotografeerde hij voor Philips topman Wisse
Dekker
de
bedrijfsfilm
“Philips
Expertise
Worldwide”.
De film werd onderscheiden met een aantal internationale awards, waarna
veel deuren zich voor Henk van Mierlo openden. Een filmproductie voor de
KLM behaalde 6 gouden onderscheidingen in diverse landen. In totaal
behaalde Van Mierlo met zijn producties al 143 internationale
onderscheidingen. Daar is nu dus een nieuwe prijs aan toegevoegd.
Eind 2002 neergestreken in Sloten wil hij zich, naast film- en reclamewerk,
hoofdzakelijk gaan bezighouden met z’n grote liefde: de fotografie.
Henk van Mierlo heeft onlangs de boerderij aan de Wijckelerweg 179
aangekocht. Hij is van plan hierin een film- en fotostudio te maken. Verder
ziet Van Mierlo hier graag een kantoor° en archiefruimte in gevestigd.
Verder zijn de plannen tot het creëren van een expositieruimte aanwezig.
De Van Mierlo’s zijn dus zeker nog niet van plan om het in Sloten eens
rustig aan te gaan doen.

BEJAARDENBOOTTOCHT OP 27 MEI 2004.
Bent u inwoner van de gemeente Gaasterlân-Sleat dan kunt u zich als 60plusser opgeven voor de bejaardenboottocht die op donderdag 27 mei a.s.
wordt gehouden.
Opgave bij Jettie Spoelstra, Heerenwal 54 (tel. 0514-531288).
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ANTWURDEN FAN FREEGJE MAR RAAK
1. In lege, heal ûnder de grûn bedobbe arbeiderswenning.
2. Piet Paaltjens. Francois Haverschmidt (1835 – 1894) is benammen
ferneamd wurden troch syn “Snikken en grimlachjes”. Hy kaam drôvich
oan syn ein: hy hat himsels ferhongen.
3. Nieuwsblad van het Noorden
4. Earrebarren (of: eiberts, prikkedieven of readskonken).
5. “Bêd en Brochje”.
6. Nee, in bile foar it beslaan (kanter meitsjen) fan beammen.
7. Starum
8. De “Schellingerland” , de “Koegelwieck” of de “Oost-Vlieland”
9. It Fryske Gea: dit waard yn 1930 oprjochte. De feriening, dy’t stipe
wurdt troch sa’n 19.000 leden, hat 51 gebieten ûnder har behear (meielkoar 13.000 ha.).
10. De Engelsmanplaat.
11. Oplossing Rebus: “De faam hinget om har frijer hinne, as wiet hea om
’e skûte”. (Houdt haar vrijer innig omhelsd)

BEDANKT
Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de belangstelling, in
de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes enz., die we
mochten ontvangen bij ons 40-jarig huwelijk.
Jelle en Margje Bosma-Deinum
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TEMATYDSKRIFT NATOER ORGANISEARRET
FOTOWEDSTRIID ‘FRYSLÂN EN DE NATOER’
Doch mei en stjoer in moaie foto yn!
Fryslân en de natoer, hja kinne net sûnder mekoar. It rike ferskaat fan
lânskippen is troch de tiden hinne al tûzenen kearen fêstlein yn tekst en
byld. De natoer yn Fryslân ynspirearret skriuwers en byldzjend keunstners,
sawol binnen as bûten ús provinsje, ek yn dizze tiid noch altyd ta prachtich
wurk. Benammen it bysûnder moaie ljocht spilet dêr geregeld in belangrike
rol yn. Yn ’e fotografy is datselde ljocht ek in wichtich elemint om ta moaie
prestaasjes te kommen.
It tematydskrift NATOER organisearret in fotowedstriid yn ’e mande mei It
Fryske Gea, de Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer regio
Fryslân.
Foar dat tematydskrift (út de rige BOEK, BERN, FUORT en DOARP), dat
ein maaie ferskine sil, dogge wy in oprop oan elkenien dy’t him of har
útdaagje litte wol om mei in foto syn of har gefoelens foar de Fryske
NATOER út te byldzjen.
In grut ferskaat fan lânskippen jout mooglikheden genôch om ‘Fryslân en de
natoer’ ris op jo hiel eigen wize op foto of dia fêst te lizzen. It wetter, de
bosken en de greiden; in hiele protte Friezen binne har alle dagen bewust
fan it prachtige dekor dêr’t sy yn libje. Mar dyselde natoer mei har floara en
fauna wurdt fansels ek faak genôch bedrige. Ek dat aspekt biedt
mooglikheden foar in mear krityske fotografyske bydrage. Al mei al is dit in
provinsje dêr’t fotografen wat mei kinne. Natoer en Fryslân, jo kinne der
ommers alle kanten mei út!
Wat:

Meitsje in foto of dia fan jo moaiste stikje Fryske NATOER!
Jo kinne yn trije kategoryen meidwaan:
1. Fryske lânskippen
2. Bisten yn de Fryske natoer
3. Planten yn de Fryske natoer

Wannear:
Wêrhinne:

Ynstjoere foar 19 april 2004, digitaal of op papier
Redaksje NATOER, Ingrid Wagenaar, Postbus 53, 8900 AB
Ljouwert
E-mail: i.wagenaar@afuk.nl
Fotowedstriid ‘Fryslân en de natoer’ fan it Fryske tematyd-

Wêrfoar:
skrift NATOER
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Rom en eare en knappe prizen binne der te winnen. De moaiste foto’s
wurde publisearre yn it blêd NATOER, dat ein maaie yn in oplage fan ±
35.000 eksimplaren ferskynt. De sjuery sil bestean út de redaksje fan
NATOER, Yolt IJzerman (Staatsbosbeheer, regio Fryslân), Ruud Kreetz
(Natuurmonumenten), Ultsje Hosper (It Fryske Gea), oanfolle mei
fakfotografen.
Oer de útslach wurdt net korrespondearre. Winners krije persoanlik berjocht
thús. De foto’s/dia’s wurde eigendom fan Utjouwerij Fryslân fan de Afûk.

SELSANALYZE
Dy' t graach oer oare minsken rabje
en har mei smeulske praat belabje,
miskien wol om mei lige en klikken
har selsbyld justjes op te krikken,
koene trochstrings mar better swije
en spul of stikelstekken mije
want nimmen is leau 'k sûnder brekken
en wa hat dus wat op te sprekken?
De measten dy't de splinter seagen
ha faak in balke yn eigen eagen.
Jan Folmer
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VIJFTIEN JAAR GELEDEN GELEZEN

Wijd & Zijd
15 maart 1989
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