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PLAATSELIJK  BELANG  PROFICIAT  ……..
1

Het jaar 1945 staat in de Nederlandse geschiedenisboeken met een 
gouden randje omgeven omdat na 5 kommervolle jaren onder de Duitse 
bezetting in mei eindelijk de bevrijding kon worden gevierd. Ook het jaar 
waarin een aantal Sleattemers het initiatief nam om de vereniging voor 
Plaatselijk Belang in Sloten op te richten. Dit was op 23 mei 1945. 
Gezien de notulen van de beginjaren mocht deze vereniging zich niet 
verheugen in een grote toeloop van leden tijdens de jaarvergaderingen. 
Toen de gemeente Sloten in 1984 opging in de gemeente Gaasterlân-
Sleat zagen de Sleattemers ook steeds meer het nut van Plaatselijk 
Belang in en werd de belangstelling alsmaar groter. 
Zelf heb ik acht jaar als secretaris deel uitgemaakt van het bestuur van 
deze vereniging met vele prima mensen en onder vakkundig 
voorzitterschap van Tjibbe Hoekstra. Hoewel het een drukke periode was, 
was het ook een mooie tijd waarin het moeilijk was om de belangen van 
Sloten duidelijk te maken aan de lokale politici. Soms frustrerend maar 
zeer leerzaam met een bestuur dat met veel humor in tact bleef. Een 
goede methode om “de kop der foar te hâlden.” De leefbaarheid van 
Sloten werd onder de loupe genomen. Daar werd voor gestreden. 
Het mooie resultaat wat er uiteindelijk werd behaald was toch na vele 
jaren strijd de aanleg van zwem-/surfgelegenheid “De Baaier” en het feit 
dat de stad Sloten geleidelijk aan serieus werd genomen. 

Ondertussen hebben vele bestuursleden al weer plaats gemaakt voor 
andere maar nog steeds zijn er mensen die de problemen van de stad 
aan willen pakken. Inmiddels zijn de onderwerpen: bezuinigingen m.b.t. 
het museum en Sloten Ideale Stad, het wikken en wegen van de 
nieuwbouwplannen van de heren Breimer en Cnossen, het Friese-
merenproject en het maken van een visie op Sloten, middels een 
werkgroep. Onderwerpen veranderen met het verstrijken van de tijd. 

In de bijzondere algemene ledenvergadering van zaterdag 21 mei jl. 
werd het feit herdacht dat Plaatselijk Belang 60 jaar bestond. Een 
memorabel moment wat later op de avond muzikaal werd gevierd met 
het bekend Friese duo “Ferbean”. 

Voorzitter René Kuijl, penningmeester Dicky Alting, secretaris Ed de 
Bruijn en de algemene bestuursleden Hilde de Haan, Gonny Hornstra, 
Geertje Breimer en Jan Leegstra van harte proficiat met dit jubileum en 
we hopen dat er steeds mensen als jullie weer op zullen staan om de 
belangen van Sloten op een prima manier te behartigen. 

Gerben Stegenga
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HJIR  EN  HJOED

Troud:    27 maaie   Jelly Breimer en Ludwig de Vries

Stoarn:     
 om utens:  22 april    Klaas de Poel, Balk, 85 jier. 
     16 april     Anna Verbiest-Roodhof, Bergen op 
          Zoom, 83 jier, stoarn yn it Amphia  
          Sikehûs yn Breda.   
     31 maaie   Teetsche Bos-Wiarda, 
          Balk, 69 jier. 
       8 juny    Gerrit Jongsma, Balk, 76 jier.

Nij ynkommen: Melle van der Goot  Wijckelerweg 186 
     Fam. S.A. Andringa  It Far 13 

Ferhuze     
yn ‘e stêd:  Walter Tromp   nei Wijckelerweg 168/D 

Ôfreizge:   Lenie Deinum   nei Tsjerkgaast 
           (Gaestdyk 61-5) 
     Arjan Hendriks   nei Nijemardum 
     Wietske Borger, 
     André Alting en Benthe nei Barcelona 
     Simone, Jildou Visser-  
     Leffertstra en Pieter Verf nei Curacao 
     Sjoukje Elske Hoekstra nei De Jouwer 
     Tabitha van Garderen en 
     bern     nei Nijemardum 
      
    
Sa lang troud:     2 juny  50 jier fam. P. Poortema-v.d. Land 
       17 juny  40 jier fam. H. Spoelstra-Stegenga 

Sa lang troud:   21 april  40 jier fam. W. Pitlo, Balk 
(om utens)    24 april  40 jier fam. D. Mulder, Tsjerkgaast 
           

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

Vele reacties kwamen er dit keer binnen op oudere foto’s in deze rubriek 
en de foto’s die in ons vorige nummer stonden afgedrukt. 

Bertha v.d. Broek-Poelman(Poepjes), Amsterdam: N.a.v. de foto 
die Kees Smits in Pake`s Ferline opstuurde van muziekvereniging De 
Bazuin  en Crescendo (afgedrukt in december 2004) meende ik m`n 
vader Jan Poepjes te herkennen in nr. 14. Hij heeft jaren bij de Bazuin 
gespeeld, toen nog o.l.v. Jelle Nijdam. 

Tiny Vet-Wignand, Zaandijk: Tot mijn verrassing waren er weinig of 
geen reacties op de foto van Pake’s Sleattemer Ferline van een 
gezamenlijk optreden van de muziekkorpsen “De Bazuin” en “Crescendo” 
in 1947. Alleen mevr. Visser-van der Gaast noemde enkele namen o.a. 
no. 22, waar zij meende Wiebe of Pieter Haringsma in te herkennen. Ik 
denk dat dit dan Wiebe moet zijn omdat Pieter van mijn leeftijd is en ik 
in 1947 twee jaar oud was en dus Pieter ook. Dit jongetje lijkt me wat 
ouder.
Zelf heb ik ook wel willen reageren op deze foto maar ik wilde eerst even 
de andere reacties afwachten omdat ik in no. 5 mijn vader Jan Wignand 
meende te herkennen. Zeker hiervan ben ik niet. Vader was basblazer, 
zowel es- als besbas blies hij maar hij draaide zijn hand ook niet voor de 
tuba om. Misschien zijn er nog wel mensen die weten of hij destijds 
meespeelde in het gezamenlijke korps. Zelf meende ik ook nog een paar 
gezichten te herkennen, n.l. no. 7 Jentje Schilstra, no. 10 juffrouw Riekje 
Jongsma, no. 13 Roelie de Graaf-van Dijk en no. 16 haar broer Fedde 
van Dijk. Inderdaad herken ook ik in no. 9 een zoon van Smits. 
Hopelijk kan iemand mij uit de droom helpen of no. 5 echt mijn vader is. 
Klein detail: mijn vader hield niet van toestanden zoals het dragen van 
mutsen of andere frutsels en meneer no. 5 draagt geen feestmuts, 
vandaar.

"De Stadsomroeper", juni 2005 4



FOTO 1 uit ons vorige nummer ontvingen we van Sietske Hamstra 
uit Oosterhout N.B. Het betreft hier een prent van de Hervormde 
meisjesvereniging van Sloten, ongeveer uit de periode 1944-
1946. De volgende reacties kwamen binnen: 

Makke Ottema-Poepjes, Sloten: 1. Hotske Gijsen, 2. Wietske Smit, 3. 
Hennie Ewoldt, 4. Renske Kouwenhoven, 5. Sietske Hamstra, 6. Tineke 
Klinkhammer, 7. Jopie Delfsma, 8. Reino van Tromp Boomsma 9. Grietje 
Kouwenhoven, 10. Sjaan Kalkman en 11. dochter van smid uit Tjerkgaast. 

Mieke Pander-Zandstra, Sloten noemt dezelfde namen maar heeft 
Trijntje Hettinga uit Tjerkgaast als nr. 11. 

Tineke Klinkhammer, Emmen noemt dezelfde namen als Makke en ziet 
ook in nr. 11 Trijntje Hettinga uit Tjerkgaast, de eerste vrouw van smid 
Auke Hogeterp. Zij zegt verder dat Sjaan Kalkman als evacué groot is 
geworden bij Albert Zuiderhof en weer later bij de fam. Kolhoff. Later is zij 
getrouwd met Piet (fan Ale Tjtitske) de Boer, destijds wonend in het huis 
naast de woning waar Henk Brouwer aan de Kapelstreek nu woont. 

Annie Nijholt-Straatsma, St. Nicolaasga: Ik heb weer genoten van 
“De Stadsomroeper”. Prachtig vond ik o.a. het gedicht van Pater 
Brouwer. Ook de “Sleattemer paden fan it ferline” van Piet Meinema lees 
ik graag. Op de foto van de meisjesvereniging meen ik te herkennen: 
1. Hotske Gijsen, 2. Klaske Koopmans???, 3. Hennie Ewoldt, 4. Renske 
Kouwenhoven, 5. Sietske Hamstra, 6. Tineke Klinkhammer, 7. Sientje of 
Jopie Delfsma???, 8. Reino van Tromp Boomsma 9. Grietje Kouwenhoven, 
10. Sjaan Kalkman en 11. Grietje Bijl, Tjerkgaast???. 

Alie Feenstra-Kolhoff, Burgum: Aardich om op de oprop fan Sietske 
Hamstra, dêr ’t ik in soad herinnerings oan ha, te reagearjen. Neffens my 
is no. 1. Hotske Gijsen, 2. ??, 3. Hennie Ewoldt, 4. Renske Kouwenhoven, 
5. Sietske Hamstra, 6. Tine Klinkhammer, 7. Jopie Delfsma, 8. Reinou 
van Tromp Boomsma, 9. Djoeke Kouwenhoven, 10 Sjanie Kalkman, no. 
11. ?? 

Tiny Vet-Wignand, Zaandijk: Mijn oud buurmeisje Pietje Melchers-
Smit, die in Krommenie woont en die ik nog wel eens tegen kom dus, 
want zo groot is de Zaanstreek nu ook weer niet, heeft mij gevraagd als 
ik toch zou reageren, ik dan wat namen door wilde geven van dames. 
No. 1 Hotske Gijsen, no. 3 Henny Ewoldt, no. 4 Renske Kouwenhoven, 
no. 5 Sietske Hamstra, no. 6 Tine Klinkhammer, no. 7 Jopie Delfsma, no. 
8 Reino van Tromp Boomsma, no. 9 Grietje Kouwenhoven en no. 10 
Sjaan Kalkman. 
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Tenslotte wil ik nog opmerken dat ik het jammer vind dat er 9 pagina’s in 
de vorige Stadsomroeper zijn gewijd aan het Sleattemer schaatstalent. 
Mooi natuurlijk voor de jeugd maar ik heb begrepen uit het voorwoord 
van Gerben Stegenga dat het elke keer weer moeilijk is om het blad niet 
te dik te laten worden en dat er nog veel foto’s digitaal opgeslagen 
liggen. Had het onderwerp over het schaatstalent niet wat beknopter 
gekund? Dan was er vast wat ruimte geweest voor een paar prachtige 
sneeuwfoto’s van Sloten waarmee wij als Sleattemers om utens ons hart 
op kunnen halen. Ik spreek niet alleen namens mijzelf want ik heb 
minstens drie reacties gehoord van lezers die het hiermee eens waren. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat ik niet uitkijk naar het volgende nummer 
van “De Stadsomroeper” want het is toch altijd weer een stukje “ferline” 
wat op de deurmat valt en geloof me, ik laat er alles voor liggen en ga 
eerst lezen, van begin tot het eind. Zo vind ik b.v. de stukjes die dhr. 
P. Meinema over Sloten in de rubriek “De paden van it ferline” schrijft 
heel erg leuk en hierin kom ik ook steeds herkenbare dingen tegen. Heel 
leuk mijnheer Meinema; ik hoop dat u nog veel te vertellen hebt.
Zo, ik vond dat dat best eens gezegd mocht worden want eigenlijk vind 
ik zijn stukjes veel te kort, maar daardoor is het waarschijnlijk des te 
leuker als er weer een nieuw stukje in “De Stadsomroeper” staat.
Ik hoop met dit schrijven mijn steentje aan jullie stadsblad weer bij te 
hebben gedragen. 

Wiebe Haagsma, Weert: Nr. 1. is yndie Hotske, se wenne yn't 
Achterom efter Jan & Afke. Nr. 6. Is Tineke (Tryntsje?) Klinkhammer, 
wêrmei’t ik en oaren yn 1945 eltse dei fan Sleat nei Spannenburg rûn, 
alle boeren lâns foar in mingel molke. 

Ultsje Venema, Joure: nr. 2 lijkt mij Wietske van Gort en Mukke Smit, 
nr. 3 Henny Ewoldt, nr. 4 Renske Kouwenhoven, nr. 6 Tineke 
Klinkhammer, nr. 7 Jopie Delfsma, nr. 8 Reinou van Tromp-Boomsma, 
nr. 9 Grietje Kouwenhoven, nr. 11 ?. 

Ineke Tuinstra-Alta, Workum: Hierbij wil ik graag reageren op de foto 
waarop de leden van de Hervormde meisjesvereniging periode 1944-
1945 staan. 
In die tijd woonde ik nog niet in Sloten (was nog maar 4 jaar), maar ik 
denk toch wel enige meisjes te herkennen. 
Nummer 2 is volgens mij Wietske Smit, dochter van Gorrit en Murkje 
Smit, wonend op de Voorstreek naast (vroeger) bakker Smit. In dit pand 
was in een tussenkamer de Rabobank gevestigd. Wietske is jarenlang bij 
ons hulp in de huishouding in het burgemeestersgezin geweest tot ze 
ging trouwen. 
En als mijn ouders een week met vakantie waren, logeerden wij met z'n 
drieën als kinderen op de Voorstreek. Wietske is helaas ruim een jaar 
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geleden overleden. 
De nummers 4 en 9 zijn volgens mij twee dochters van bakker 
Kouwenhoven ook op de Voorstreek gevestigd. 

FOTO 2 uit ons vorige nummer ontvingen we van Geurt v.d. Brink 
uit Joure. Het betreft hier een prent van de twee pakesizzers van 
chauffeur en melkrijder Evert van Dijk, nl. Dicky Uitenbosch en 
Tiete van Dijk, genomen bij de “molkfabryk”. Geurt vroeg naar de 
namen van de melkrijders die op Sloten reden. De volgende 
reacties kwamen binnen: 

Mieke Pander-Zandstra, Sloten: De melkrijders die met paard en wagen 
naar de fabriek in Sloten kwamen, waren de broers Klaas en later Jelle 
Postma uit Sondel. Zij reden met 1 paard, net als Geert Ferdinands uit 
Wijckel. Met 2 paarden voor de wagen kwamen uit Nije- en Oudemirdum 
Geert Muizelaar en Gosse van der Veen. Uit Spannenburg/Tjerkgaast 
kwam verder nog een melkrijder. Hij heette volgens mij Klaas maar z’n 
achternaam weet ik niet meer. Ook herinner ik me Johannes Ottema vanaf 
Gaasterland nog. 

Femmy van der Goot-Jagersma, Sloten noemt de namen van de 
melkrijders: Douwe Muizelaar (pake van Femmy), Steffen en Klaas 
Muizelaar (broers van Douwe), Hendrik Klootwijk en Gerben van der 
Veen (beiden zwagers van Douwe). 

Ultsje Venema, Joure: Uit Balk Jan Hoekema (werd ook Altepona 
genoemd, de man met de 9 vingers, hij miste namelijk zijn duim.). 
Uit Sondel/Nijemirdum Jelle Postma. Uit Oudemirdum Gosse van der 
Veen. Ook uit Oudemirdum Geert Muizelaar. Geert Muizelaar was een 
echte paardenman. Hij had vaak paarden voor de melkwagen, die 
moeilijk in het gareel waren te krijgen. Boeren vertrouwden deze 
paarden dan een bepaalde periode aan Geert toe. De jongere broer van 
Geert en dat was Sjerp nam de rit ook wel eens van zijn broer over. 

Gosse van der Veen is later melkrijder voor de Balkster fabriek 
geworden. Bij het afscheid van Gosse als melkrijder van de Balkster 
fabriek heeft er nog een artikel over hem in de Balkster Courant gestaan. 
Johannes Ottema (de man van Makke Poepjes) die uit Nijemirdum kwam 
is ook lang melkrijder voor de Lijempf geweest.

Piet Meinema, Schoorl: De kant van Tjerkgaast waren dat Evert van 
Dijk, Harm Oenema en ook Klaas Hogeterp. 
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Van de kant van Gaasterland waren het Geert Ferdinands, Johannes 
Ottema, Gosse van der Veen en Herman Klootwijk. 
Ook herinner ik me Jan Stroband, die verdronk met zijn schouw bij de 
Lytse Mar. Die woonde destijds in een ark bij de berg. 

Jouke de Vreeze, Sloten: Geert Muizelaar, Gosse van der Veen, Jilke 
de Winter en Klaas Post. 

Dhr. Keuning uit Balk: Gosse van der Veen, Geert Muizelaar, Johannes, 
Hendrik en Emke Ottema (later gemigreerd), Hendrik Klootwijk. (Inne?) 
Veldman, oud-directeur van de Grasdrogerij ging vaak mee op de wagen 
bij Gosse van der Veen. Op een zondag was hij er niet bij en dat was zijn 
geluk. Het ging tussen Geert Muizelaar en Gosse van der Veen wie het 
eerst in Sloten zou zijn. Ze gaven elkaar geen krimp. Bij de Wikelerberg 
ging het mis. Hier kon men elkaar niet meer passeren. Van der Veen 
knalde met zijn melkwagen via de sloot op de berg. Veldman had, was 
hij meegereden,  dit ongeluk vast en zeker niet overleefd. 

Gerben Breimer, St. Nicolaasga. Belt ook namens zijn moeder uit 
Wijckel. Hij noemt de namen van Jilke de Winter (denkt dat-ie in een A-
ford reed), Steffen Muizelaar (heit van Trijntje Muizelaar) en Gosse van 
der Veen. Mevr. Breimer meent zich ene Mulder van Nijemirdum nog te 
herinneren maar weet niet zeker of hij ook op Sloten reed. 
Gerben weet zich als kind nog een ongeluk in Wijckel te herinneren 
waarbij een melkwagen in de sloot belandde en waarbij ook een andere 
melkwagen betrokken was. Oorzaak: beide wagens wilden als eerste bij 
de fabriek in Sloten zijn. 
Gerben Breimer weet erg veel over de geschiedenis van de 
zuivelfabrieken in Friesland en vertelt dat de Lijempf fabriek in Sloten in 
1959 overging naar de CCF. De Sleattemer fabriek werd in 1891 
opgericht door Gerben van der Wal. 

A. Tromp, Heerhugowaard: Allereerst kwamen er nog 4 melkrijders uit 
Gaasterland naast Geert Ferdinands. Dat waren Klaas Postma, Johannes 
Ottema, Gosse van der Veen en Geert Muizelaar. 
Ook was er niet één, maar waren er twee melkboten. Eén met schipper 
Martinus de Vreeze en de andere met schipper Jan Stroband., die de 
melk ophaalde bij boeren die hun koeien aan de Langesloot hadden 
grazen. Destijds werd er gezegd dat de koeien in het buitenland liepen. 
Jan Stroband is nog verdronken tijdens het ophalen van de melk met de 
schouw. Zelf was ik werkzaam aan de “molkfabryk”. 

H.B. Hofman uit Zwolle: Herinnert zich Feike Oenema die vanaf 
Spannenburg met twee paarden en wagen de melkbussen op Sloten 
aanleverde. Ook herinnert Hofman zich Steffen Muizelaar die vanaf 
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Nijemirdum/Sondel en Douwe Muizelaar die (per auto) vanuit 
Oudemirdum de melk in Sloten afleverden. Met laatstgenoemde is dhr. 
Hofman wel eens meegereden naar het station van Heerenveen waar 
kazen aangeleverd moesten worden. Dhr. Hofman herinnert zich de 
richtingaanwijzer van de vrachtwagen nog die middels een touwtje met 
de hand bediend moest worden. Ook weet hij de naam Stroband zich nog 
te herinneren die per schouw de melkbussen uit de Brekkenpolder haalde 
en dat deze later jammerlijk op het Brandemeer verdronken is. 
Als melkrijder schiet de naam Geert Ferdinands onze trouwe lezer uit 
Zwolle ook nog te binnen. 

Mevr. Visser-van der Gaast, Balk: noemt de namen van dhrn. 
Muizelaar, Klootwijk, Van der Veen en Yke Roelevink. 

Ultsje Venema, Joure: Ik ha koartlyn reagearre op de fraach oer de 
molkriders fan Gaasterlân dy’t eartiids riden foar de molkfabryk fan 
Sleat. Ik ha doe dochs noch ien fergetten en dat is Eelke de Winter en dy 
wenne op in pleats oan 'e dyk fan Wikel nei Balk. Eelke de Winter wie ek 
in echte hynsteman. Mei it jûnsriden siet Maurits Flapper hast altiten by 
him op 'e molkwein. Maurits Flapper wie in broer fan 'e frou fan Rikus de 
Vlugt. Rikus fan Popke de Vlugt gie al foar de twadde Wrâldoarloch as 
militêr nei Nederlânsk Yndie en inkele jierren nei dizze oarloch kaam hy 
mei frou en dochter wêr yn Sleat te wenjen yn de rige huzen foar de 
grifformearde tsjerke oer. It dochterke hjitte Betty en hja hie tige ljocht 
hier. Doe’t Betty foar de earste kear in winter meimakke en it begûn te 
snijen rôp hja : "Manna, Manna". Snie hie hja ek noch noait sjoen! 
Doe’t Rikus wer yn Sleat kaam wie hy yn earsten noch militêr en hie in 
unifoarm oan mei in embleem op 'e mouwe mei dêrop in reade oaljefant. 
Wy fûnen dat as jonges doe tige nijsgjirrich. 
Nei’t ik wit, hat Rikus letter earst noch by de boer wurke mar is dêrnei 
nei Kanada gien. Ik tocht letter noch wolris: it foel ek net ta as jo nei de 
oarloch wêr yn jo wenplak werom kamen, wêr’t jo yn dy tiid dan ek mar 
west hiene. Itselde wie it gefal mei de jonges dy't út Yndonesië werom 
kamen. It muzykkorps kaam mei in wolkomsserenade, in taspraakje fan 
'e boargemaster en Pieter Wabes en fierders moasten jo plat sein jo kont 
mar rêde. Gjin wûnder dat in protte lju it dêr tige dreech mei han ha. 
Dit útstapke noch efkes nei oanlieding fan it ferhaal oer molkrider Eelke 
de Winter. 

Tot zover de talrijke reacties die deze keer bij de redactie 
binnenkwamen. Mocht u nog willen reageren op al geplaatse foto’s in 
deze rubriek dan is uw reactie van harte welkom. 
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Telefonisch kan dat bij Gerben Stegenga (telef.: 0514-531432). Ook
kunt u ons e-mailen (destadsomroeper@freemail.nl) of gewoon 
schriftelijk uw bevindingen bij de redactie Dubbelstraat 190, 8556 XG 
Sloten melden. 
U helpt  “De Stadsomroeper” op die manier mede, om een 
stukje uit “Pake’s Sleattemer Ferline” op te lossen. 

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

G. St. 

DE  SLEATTEMER  PADEN  FAN  IT  FERLINE  (9)

Een eerste vierde deel werd al “wandelende” in mijn herinneringen door 
Sloten voltooid. Nogmaals mijn herinneringen, hetgeen betekent dat 
anderen het anders zullen kunnen invullen, aanvullen of wat dies meer 
zij. Ik wil nu beginnen op de Haverkamp, vaste ligplaats van de 
stoomboot “Stad Sloten”. Ook het turfschip van Pieter Pander zag men 
daar regelmatig voor kortere of langere duur liggen. Losplaats voor 
boeren die per praam hooi aanvoerden. Nu loopt op die plaats de 
rondweg.

BLUBBERRACE  TJERKGAAST

Vrijdag 1 juli, aanvang 18.30 uur 

Start: bij het Dorpshuis met na afloop live muziek 

Wil je ook meedoen? 

Stel dan een groep samen van 5 personen 

En meld je telefonisch aan bij: 0514 – 531332 

Zaterdag 2 juli Topformatie “Steelframe”.
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Op de Haverkamp stond nog een vrij groot hok met tegen de muur een 
zitbank (leugenbank?). Plaats ook voor mannen die daar samenkwamen. 
Eén van hen was Jan Otter, zo herinner ik mij. Een man klein van stuk en 
met een open neus. Hij droeg twee bijnamen: Jan Halfje en Jan Nuske. 
Waar hij precies woonde weet ik niet meer. Een groot vierkant gebouw 
markeerde de Haverkamp, onderverdeeld in vier woonruimten. Beneden 
woonde Wiebe de Vries. Aan Bolwerkzijde boven Roelof van Dijk, met 
onder hem een garageruimte, waarin de auto van directeur Haagsma 
stond. Aan de andere kant, beneden, woonde turfschipper Ferdinand 
Deinum en daarboven Arjen Verhoeff, eveneens turfschipper van beroep. 
Vervolgens kwam de boerderij van Haarsma. Daar langslopende kwam 
de Woudsenderpoort. In die poort aan stadszijde het merkteken van de 
hoge waterstand die Sloten trof tijdens de Sint Elisabethsvloed. 
Liep je vanaf de Haverkamp over het Bolwerk naar de Woudsenderpoort; 
dan kreeg je vlak daarvoor in het Bolwerk een stenengemetselde 
ronding. Dat moet wel het zogenaamde kruithuis zijn geweest. 

Vanaf de poort lopen we richting ‘platte brug’ langs de Lindengracht. Het 
eerste huis werd toen bewoond door ene Stroband. Al een oude man die 
in het bezit was van een huisorgel. Dat was wat in die tijd. Dan kreeg je 
weduwe Folmer, die ook nog een kleine kruidenierswinkel had. 
Vervolgens het huis waarin ene Klamer woonde, die naar ik meen uit 
Balk afkomstig was. Dan komen mijn vraagtekens. Krijg je dan het huis 
van Jan Folmer of eerst nog dat grote huis waar laatstelijk dokter Tjalma 
woonde? Voor deze woonde Assueris de Boer daar en daarvoor weet ik zo 
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Op Paaszondag 27 maart jl. waren er in de Protestantse Kerk in Sloten maar
liefst 14 mensen die belijdenis van het geloof deden in een stampvolle kerk
in een dienst die geleid werd door ds. Klaas van Marrum. 
Op de foto ziet u v.l.n.r.: Hilde van Marrum, Lenie Deinum, Sijmen Breimer,
Ludwig de Vries en Jelly Breimer. 

Foto: Gerben Stegenga

niet meer. In die rij langs het Diep heeft ook oude Steenbeek gewoond; 
in het huis met de gebroken kap. Dan de bekende Piet Bonnet met zijn 
moeder. Vervolgens het postkantoor met Jan de Vreeze, vóór deze 
beheerd door Sangers. Dan de verfwinkel van Hylke de Jong en als 
laatste op de hoek boer Janus Visser, waar later Rudolf Visser ook nog 
heeft gewoond. 

En dan sta je weer op de “platte brug”. Op de “hoek”, de toen bekendste 
verzamelplaats van mannen. Daar werd het nieuws besproken. Eén 
gebeurtenis die daar plaatsvond, kan ik mij nog goed herinneren. Tot de 
groep pratende mannen behoorden onder meer Jacob van Dijk en Gerrit 
Haringsma. Van Dijk was daar met zijn hondje, keurig aan de riem. Dat 
hondje nu moest worden uitgelaten, maar de mannen waren verwikkeld 
in een diepgaand gesprek. Dat was het hondje teveel want de aandrang 
werd hem te groot. Zodoende draaide hij een keer om Gerrit Haringsma 
heen, tilde vervolgens één van zijn achterpootjes op en ……. Inderdaad 
de broek van Haringsma kon naar de stomerij. 

Piet Y. Meinema, Jan van Scorelpark 11, 1871 EV Schoorl 
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SLEATTEMER  NIJS  EN  NIJS  OM  UTENS

Hans Lolkema derde bij sterke mannen in Dokkumer 'Colosseum' 
In het nieuwe evenementencentrum Colosseum op industrieterrein Hoge 
Dijken in Dokkum streden 3 april jl.  zeventien sterke mannen voor het 
oog van vijfhonderd toeschouwer in een open strijd om de titel Sterkste 
man van Noord-Nederland. Bovendien lag er voor de beste Nederlander 
een ticket voor de Sterkste man van Nederland klaar. Dat ging naar Jos 
Dekker uit Paasloo, die won voor de Belg Jimmy Laureijs. 
Van de negen deelnemende Friese krachtsporters was Hans Lolkema uit 
Sloten de beste met een derde plaats.  

Kunstelfstedentocht met ’reedriidsters’ 
Kunstenaar Evert van Hemert uit Kolderwolde heeft plannen voor een 
beeldenelfstedenroute. In elke Friese stad wil hij een 'reedriidster' 
plaatsen, op een sokkel van een meter of 5. Alleen moet hij nu de 
burgemeesters van de betreffende plaatsen nog zien te overtuigen, want 
die moeten daarvoor de beurs trekken. 
De verzameling kunstwerken zal totaal zo'n € 40.000 kosten. Van Hemert 
hoopt eind dit jaar met het werk te kunnen beginnen, zodat het volgend 
jaar klaar is. Inmiddels weet hij zich verzekerd van de steun van 
Commissaris der Koningin Ed Nijpels.  

PIETJE  HARINGSMA  70 JAAR  SLOTENAAR

Groot was de verrassing bij Pietje Haringsma-de Vries toen op 24 mei
jl. bij iedereen op de buurt aan de Wijckelerweg de vlag in top hing
behalve bij haar. Wat zou er met buurman Henk Muys aan de hand
zijn dat hij dit bij haar had vergeten? Er kan geen feest in Sloten zijn
of Henk hangt ook bij de oudste inwoner van Sloten even de vlag uit.
Zou het wel goed met hem zijn, zo dacht mevr. Haringsma. Waarom
bij iedereen de vlag uithing was haar volstrekt onduidelijk. Tot Jeltsje
Gerbrandy bij haar langs kwam en haar de reden duidelijk maakte. De
dag waarop alle vlaggen in de buur hoog in top hingen was ter
gelegenheid van het feit dat Pietje Haringsma precies 70 jaar in Sloten
woonachtig was. Absoluut een feit om met vlagvertoon te gedenken.
Mevr. Haringsma werd dan ook verrast met kaarten en bloemen. 
Langs deze weg wil zij dan ook een ieder die de vlag voor deze
gelegenheid heeft uitgestoken, bloemetje of een presentje heeft
bezorgd hartelijk bedanken.
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Papieren theater in Stedhûs Sleat 
Het Museum Stedhûs Sleat organiseert van 9 april tot en met 26 juni een 
tentoonstelling over papieren theaters uit de collectie van Phoenix Papie-
ren Theater in Utrecht. Het papieren theater is - net als de toverlantaarn 
en de poppenkast - het speelgoed van kinderen van de gegoede burgerij 
in de 19de eeuw. 

De Lytse en Grutte Tsjerke 
Na afloop van de 
kerdienst op 10 april jl. 
werden de nieuwe 
namen van de kerk-
gebouwen (voormalige 
Ned. Herv. Kerk en 
Gereformeerde Kerk) 
door de voorzitter van 
de kerkenraad Sjoerd 
Seffinga bekend ge-
maakte. De gemeente-
leden van de Prote-
stantse Gemeente in 
Sloten konden een 
naam voordragen. Uit 
deze voordracht werden 
de hoogst scorenden gekozen. Zo zal de kerk aan de Heerenwal voortaan 
de naam Grutte Tsjerke en die aan het Achterom Lytse Tsjerke dragen. 
De naamborden werden ter beschikking gesteld door Anne Bajema, 
terwijl Hylke Jan de Jong het schilderwerk van beide borden op 
voortreffelijke wijze voor zijn rekening nam. 

Annerens Thijm legt eerste steen nieuwbouw school 
Met hulp van juf Tetsje van der Sluis legde leerling Annerens Thijm 
dinsdagmiddag 12 april jl. de eerste steen voor de uitbreiding van 
basisschool De Klinkert in Sloten. De school kampt al een tijdje met 
ruimtegebrek en krijgt er nu een locatie bij waarin ook de peu-
terspeelzaal It Kidelstientsje wordt gehuisvest. Onder de belangstelling 
van alle schoolkinderen die voor deze gelegenheid waren verkleed als 
bouwvakker werd de eerste steen gelegd. Vier bouwvakkertjes 
verrichtten de symbolische handelingen: Janine Swart, Reint Hendriks, 
Oane Jorrit Wierda en Annerens Thijm. De eerste steen bestond uit een 
mozaïek van vier gekleurde stenen. Op de foto worden de 
voorbereidingen getroffen. De verbouw zal naar verwachting in sep-
tember af zijn. Dan kunnen de 150 kinderen van De Klinkert en It 
Kidelstientsje er hun intrek nemen. 
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Johannes Kooistra derde bij NK-ballonvaren 
Het Nederlands kampioenschap ballonvaren dat het laatste weekend van 
april rond Joure werd gehouden leverde een Brabantse winnaar op. Henk 
Broeders uit Breda ging strijken met de hoogste eer. De broers Pieter 
Kooistra uit Joure en Johannes Kooistra uit Sloten werden respectievelijk 
tweede en derde. Door het puike ballonweer konden de achttien 
deelnemers vijf vaarten maken. Slechts twee werden er afgelast. 

Oud-Slotenaar Johan Oost (56) geridderd 
Oud-Slotenaar Johan Oost uit Heeg, gem. Wymbritseradiel werd op 
29 april jl. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege 
zijn verdiensten als: bestuurslid Vereniging Heeg Promotie, bestuurlid 
plaatselijk belang, bestuurslid en medeoprichter Jeugdhonk Heeg en 
vanwege zijn activiteiten voor het Brandweerkorps Heeg en de 
ondernemersvereniging Heeg. 

Zeskamp voor de jeugd op Koninginnedag 
De feestcommissie organiseerde op Koninginnedag 30 april een zeskamp 
voor de jeugd bij de voormalige Manege. De actieve club vrijwilligers uit 
Sloten vermaakte de jeugd prima en ook de toeschouwers kregen een 
genoeglijke middag voorgeschoteld.  

Lolkema kampioen Highland Games In Kempen (Duitsland) 
Zondag 8 mei werden in de Duitse plaats Kempen met 38.000 inwoners 
ligging ter hoogte van Venlo, de Duitse kampioensschappen Highland 
Games gehouden. Hans Lolkema uit Sloten had daarvoor een uitnodiging 
ontvangen en behoorde in een sterk veld met uiteraard de beste 
Duitsers, een aantal Schotten en Nederlanders tot de deelnemers. Hans 
Lolkema werd vorig jaar in Hank (Noord Brabant) Nederlands amateur 
Highland Games kampioen. 
Hans was samen met de twee Schotten en Manfred Muehlhaus favoriet 
voor de Duitse titel. Het was een zeer spannende wedstrijd met een 
uitstekend op dreef zijnde Lolkema, die uiteindelijk de zege wist te 
behalen. De uitslag: 1e Hans Lolkema, Nederland, 55 punten. 2e Jamie 
Darr, Schotland, 54 punten. 3e Manfred Muehlhaus, Duitsland, 
50 punten. Na afloop kon Hans Lolkema de 1e prijs uit handen van de 
Burgemeester van Kempen in ontvangst nemen. 

Oude legervoertuigen op bevrijdingsdag in Sloten 
Op 5 mei, hemelvaartsdag, vertrokken zo'n 50 legervoertuigen vanaf 
campingterrein de Lytse Jerden in Sloten voor deelname aan de bevrij-
dingsrit door Friesland. Voor velen was het een dag van weerzien na vele 
jaren maar ook een dag met een bijzondere betekenis: 60 jaar vrij.   
Even keerde de omgeving van Sloten terug in de sfeer van de bevrijding.  
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Oldtimers weer present in Hemelvaartweekend 
Ook dit jaar werd er weer de traditionele Oldtimerrally verreden met als 
start- en eindpunt Sloten in het Hemelvaart weekend. Enkele honderden 
deelnemers waren ook dit jaar weer present. Camping “De Jerden” mocht 
zich dan ook verheugen in een bijzonder druk weekend. Jammer was het 
dat het in dit weekend erg koud was en dat de regen zich ook niet 
onbetuigd liet. 

Sleat en SNVV kampioenen volleybalcompetitie 
In de Doniahal te Sint Nicolaasga vond in mei het jaarlijkse slottoernooi 
plaats van de onderlinge volleybalcompetitie. Hier werden tevens de 
prijzen uitgereikt aan de kampioenen van de dames- en herencompetitie. 
Kampioen bij de dames werd Sleat (24), op de tweede plaats gevolgd 
door SNVV (20 +85). 
Derde werd Uty (20 +34), gevolgd door VKH (18). Op de vijfde plaats 

eindigde CSC (9). Kampioen bij de heren werd SNVV (25), tweede Far Ut 
(13), derde Ontwikkeling (7). Op de vierde en laatste plaats eindigde Uty 
(6).
De uitslag van het slottoernooi is als volgt: dames: 1. Uty, 2. SNVV 2, 3. 
CSC, 4. Sleat, 5. VKH, 6. SNVV 1. Heren: 1. SNVV 1, 2. Far ut, 3. SNVV 
2, 4. Uty, 5. Ontwikkeling. Op de foto: de beide kampioensteams. (foto: 
Dick Verton). 
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Sleattemers dupe bezuinigingen gemeente. 
De verenigingen voor jongeren, ouderen en hulpbehoevenden in 
Gaasterlân-Sleat zitten voorlopig gebakken. Het college wil hun 
activiteiten ontzien bij de bezuinigingen op de subsidies. Door bijdragen 
aan de overige clubs te schrappen of te halveren, houdt de gemeente 
€82.000 over. Hiervan wordt €30.000 extra in het jeugd- en 
jongerenwerk gestoken. 
Het college schrapt geheel of gedeeltelijk de bijdragen aan 
ijswegencentrale Sloten, het skûtsje van Sloten, muziekvereniging Stêd 
Sleat en zwem-/surfgelegenheid “Lytse Jerden”  
De gemeenteraad besloot vorig jaar tijdens de bezuinigingsronde om in 
de gemeentelijke bijdragen te snijden. De subsidieontvangers moeten 
vanaf 2006 samen €55.000 besparen. De peuterspeelzaal wordt daarbij 
ontzien, omdat de raad onlangs besloot tot professionalisering van de 
speellokalen. 

Afzien bij Rijwielelfstedentocht op Pinkstermaandag. 
Lange broeken, regenpakken en warme chocolademelk kenmerkten 
Pinkstermaandag de rijwielelfstedentocht, die 's ochtends afgezien van de 
kou onder betrekkelijk gunstige omstandigheden van start was gegaan in 
Bolsward. Halverwege de middag, toen de meeste deelnemers aan de lus 
door de Zuidwesthoek begonnen, sloeg het weer om. Regen en een 
harde naar het noorden draaiende wind zorgden er voor dat veel fietsers 
er de brui aan gaven. Ook in Sloten stonden er op Pinkstermaandag veel 
minder mensen langs de route dan gewoonlijk. Vooral de zeedijk tussen 
Oudemirdum en Stavoren plaagde de kleumende fietsers. Uiteindelijk 
kwamen 12.046 fietsers na 244 kilometer over de streep in Bolsward. Er 
waren 15.000 startkaarten uitgegeven.  
Sleattemer Anton Sikkes stoorde zich niet aan het weer. Hij voltooide de 
tocht voor maar liefst de 25-ste maal. Wel ontging hem het huldebetoon 
van zijn vrouw Gea die verscheidene bomen langs het traject met de 
afbeelding van haar sportieve vent had versierd. Zoon Nico dacht 
evenwel dat een crimineel was ontsnapt bij het zien van de foto van zijn 
vader.  

Speedboot raast stuurloos over meer 
Een rondrazende speedboot, waarvan beide opvarenden overboord waren 
geslagen, heeft zaterdagmiddag 28 mei jl. op het Slotermeer veel 
consternatie veroorzaakt. Politiemannen Hilbert Tuiten en Anne Drent 
wisten de boot uiteindelijk te stoppen. 
Tuiten en Drent kwamen de lege en in grote cirkels varende boot met 
een boot langszij, waarop een van hen aan boord klauterde en de op 
volle toeren draaiende buitenboordmotor van 30 pk uitzette. 
De bemanningsleden, een 44-jarige Arnhemmer en zijn één jaar oudere 
vriend uit Utrecht, werden op het woelige Slotermeer in hun open boot 
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bij een keermanoeuvre verrast door een hoge golf. De twee kieperden 
daarbij over de lage kant in het water. De sturende Arnhemmer - met 
een koordje om de pols - verbrak daarbij de dodemansknopverbinding, 
maar desondanks bleef de buitenboordmotor doordraaien en racete de 
boot voort over het water. 
Tot twee keer voer het vaartuig over de Arnhemmer heen. „It klinkt as ut 
in film. De man dûkte hieltiten fuort, mar waard dochs rekke troch de 
draaiende skroef", zegt waterpolitieman Eddy Huisman. De stuurman liep 
vleeswonden op aan dijbeen en onderbeen. Hij en zijn vriend werden 
door andere watersporters uit het koude water gehaald. De gewonde 
man is overgebracht naar het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Daaruit is 
hij vanmorgen ontslagen. 

Ballonvaarder Johannes Kooistra elfde op EK 
Piloot Johannes Kooistra uit Sloten is eind mei in het Hongaarse 
Debrecen elfde geworden op het Europese kampioenschap ballonvaren. 
Het EK telde negentig deelnemers. Zij moesten tijdens acht vaarten vijf-
tien opdrachten uitvoeren. Kooistra was in Debrecen een van de vier 
Nederlanders. Van hen eindigde alleen de Nederlandse kampioen Henk 
Broeders uit Zundert boven hem. Broeders werd zesde. Nog nooit 
stonden twee Nederlanders zo hoog in het eindklassement van het EK. 

Feest Plaatselijk Belang Sloten vanwege 60-jarig bestaan 
Op 21 mei jl.  hield Plaatselijk Belang Sloten haar algemene 
ledenvergadering. Op die dag was het op 2 dagen na precies zestig jaar 
geleden dat Plaatselijk Belang werd opgericht. Dat was reden voor het 
bestuur om na de officiële vergadering in het sociaal-cultureel centrum 
De Poarte er een feestavond aan vast te knopen. Naast extra bloemetjes, 
vlaggetjes, hapjes en drankjes zorgde het komische Friese zangduo 
Ferbean voor het nodige vertier. 

Maquette Sloten in Rotterdam 
Maquettes van Sloten in de 12e eeuw, Sneek en Harlingen in de 17e 
eeuw en de Sneker Waterpoort zijn tot en met 26 juni te zien op de 
tweede Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam. 
De geëxposeerde maquettes in Rotterdam laten zien hoe de provincie 
Fryslân in de toekomst kan omgaan met vraagstukken over de water-
huishouding en de ruimtelijke inrichting van Fryslân.

v.v. Sleat ook volgend jaar 5e klasser 
Het eerste team van voetbalvereniging Sleat, dat als derde van onderen 
was geëindigd in de competitie in de 5e klas KNVB moest voor 
handhaving twee beslissingswedstrijden spelen tegen Ropta Boys uit 
Metselawier. Thuis werd op 21 mei jl. een 4-4 gelijkspel behaald nadat de 
Sleattemers aanvankelijk met 0-3 achter stonden. De Sleattemer 
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doelpunten werden gemaakt door Durk Doede Deinum (2x), Jilke Folmer 
en Anske Schotanus
Op 28 mei werd de heenwedstrijd gespeeld en werden de Sleattemer 
voetballers gesteund door een bus vol supporters. Dat deed de 
Sleattemer ploeg zichtbaar goed want Ropta Boys werd met 1-3 aan de 
zegekar gebonden, waardoor handhaving in de 5e klasse van de KNVB 
een feit werd. De doelpunten in Metselawier werden gemaakt door Durk 
Doede Deinum, Bernard Schotanus en Richard Deinum.

Volle sporthal voor THOR 
Vrijdag 27 mei jl. hield gymfitvereniging Thor zijn gymnastiekuitvoering 
in een volle sporthal De Foarmeling in Sloten. Alle kinderen hadden er 
met spanning naar toe geleefd en deden erg hun best. Er werden 
verschillende dansjes opgevoerd onder andere op de muziek van K3. De 
kleding was op de dans aangepast en zag er goed verzorgd uit. De 
kleuters voerden het sprookje van Sneeuwwitje op, dit alles zag er 
prachtig uit en de dwergjes deden goed hun best. Verder kwamen er nog 
oefeningen op de trampoline, ringen en rekstok naar voren. Door de 
verschillende aerobicgroepen werd een dans naar voren gebracht. Dit 
alles eindigde met een optreden van de sisteract. De algehele leiding was 
in handen van Bianca Buwalda, ook werden er door stagiaire Karin Gijzen 
enkele dansen verzorgd.

Bemanning skûtsje De Goede Verwachting in nieuw tenue 
De bemanning van het skûtsje De Goede Verwachting van schipper 
Walter de Vries en eigenaar Sjoerd Seffinga kan er het komende 
vaarseizoen weer tegen aan. Ook wat de kleding betreft staat het er 
piekfijn op nadat het door Grand Café “De Zeven Wouden” in Sloten in 
een nieuw tenue is gestoken. Alle bemanningsleden zijn voorzien van een 
blauwe zeilkiel met opdruk . 

Zilver en brons voor de Folkertsma’s bij NK midgetgolf 
In het weekend van 28 en 29 mei jl. hebben Zeno en Sven Folkertsma 
deelgenomen aan het NK midgetgolf afdeling 2 (korte baan) te Geldrop 
en Venray. De 1e wedstrijddag moesten er 5 ronden gespeeld worden op 
de baan van Geldrop en de zondag daarop volgend 5 ronden op de baan 
in Venray. 
Zeno speelde mee in de categorie junioren en Sven in de categorie 
scholieren. Vorig jaar was voor beiden de 1e deelname aan een NK en 
beiden eindigden dat jaar in de achterhoede. Dit weekend zou het echter 
anders uitpakken. Zeno heeft mede dankzij zijn teamgenoten en na-
tuurlijk met name de teamleider - Alex Jaspers - van Leeuwarden 1, snel 
progressie gemaakt, maar ook het spel van Sven gaat met sprongen 
vooruit.
Op de 1e wedstrijddag stond Zeno op een derde plaats met 4 slagen 
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achterstand op de koploper. Voor Sven verliep de 1e dag uitstekend. Hij 
stond met een totaal van 119 slagen aan het einde van deze dag op de 
gedeelde 1e plaats.
Op de 2e wedstrijddag kwam Zeno steeds dichter bij de koploper René 
Bos, na de derde ronde nam hij zelfs 1 punt voorsprong. Helaas kon hij 
deze voorsprong net niet vasthouden want hij verloor de laatste 2 ronden 
3 slagen en zou tenslotte op een prima 2e plek eindigen. Zijn totaal van 
232 slagen over 10 ronden was goed te noemen. Eerste in deze categorie 
werd René Bos met 230 slagen. 
Ondanks goed spel van Sven op de 2e dag te Venray zou hij de 1e plaats 
niet vast kunnen houden, zelfs Wesley Bakker die deze dag fantastisch 
stond te spelen schoof nog een plaatsje op zodat Sven als 3e zou 
eindigen. Met een totaal aantal van 247 slagen over 10 ronden een zeer 
goede prestatie. 1e werd Ilona Kok met 24 slagen. 

Bigband Cue bracht in Sloten ode aan Frank Sinatra 
Op zaterdagavond 4 juni organiseerde de ondernemingsvereniging 'Sleat' 
een speciaal concert in het centrum van Sloten ter gelegenheid van de 

opening van het 
culturele seizoen. 
Bigband Cue o.l.v. 
Slotenaar Willem 
Aukema met zang 
van Piter Wilkens 
Jitske Draijer Rein 
Vallinga Jannie 
Brandsma en 
Geertje Zwerver 
brachten, onder 
flinke publieke 

belangstelling,
een ode aan 
Frank Sinatra. Dit 
alles op een 
podium over de 
gracht in het 

centrum van Sloten. Het concert viel bijzonder goed in de smaak bij de 
aanwezigen. De muzikale herdenking aan de al weer enkele jaren 
geleden overleden Amerikaanse zanger deed de kwaliteiten van de 
vertolker van hits als Strangers in the Night, New York, New York en I did 
it my way alle eer aan. 

Gaasterlân-Sleat-voetbaldag in Sloten 
De jaarlijks terugkerende Gaasterlân-Sleat voetbaldag werd dit jaar op 
11 juni jl. georganiseerd op de velden van de vv Sleat. Tijdens dit 
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evenement, waaraan de vijf voetbalclubs die de gemeente Gaasterlân-
Sleat rijk is meededen, stonden de wedstrijden tussen negen selecties, 
samengesteld uit de vijf organiserende verenigingen, tegen negen selec-
ties uit Nijefurd op het programma. Die selecties waren samengesteld uit 
de verenigingen QVC, Hielpen, Oeverzwaluwen en Workum. 
Om 19.00 uur ’s avonds werd de wedstrijd tussen de seniorenselecties uit 
beide gemeentes gespeeld. Voor de selectie van Gaasterlân-Sleat waren 
van de organiserende vereniging Johan Stegenga, Bernard Schotanus, 
Anske Schotanus en Herre Bakker geselecteerd. Het team werd dit jaar 
getraind door Klaas Wittermans, trainer van vv Sleat. 

Foto’s: Gerben Stegenga 

NIJ  HELPPROGRAMMA  FOAR  IT  FRYSK
SKRIUWEN:  DE  FRYSKE  TAALHELP

   
Yn opdracht fan de Provinsje Fryslân hawwe Polderland Language & Speech 
Technology B.V. en de Fryske Akademy tegearre in nij taalhelpprogramma 
foar it Frysk ûntwikkele: De Fryske TaalHelp. It programma is ein 2004 op 'e 
merk kaam en sûnt binne al in pear tûzen eksimplaren ferkocht. 
De Fryske TaalHelp biedt help by it skriuwen en opstellen fan Fryske teksten. 
Yn de Fryske TaalHelp treffe jo oan: 

de lêste ferzje fan de staveringshifker Frysk, 
it Frysk-Nederlânsk wurdboek fan J.W. Zantema mei hast 60.000 
wurden dy't maklik op stavering, bûging en betsjutting neisjoen wurde 
kinne,
ynformaasje oer wurden dy't betizing jaan kinne, bgl. yn betsjutting 
lykas 'bokse' en 'piip' of 'loft' en 'lucht', of yn stavering, bgl. ‘hún’ en 
‘hûn’, ‘wiet’ en ‘wyt’. 

De ûntwikkeling is in ûnderdiel fan it trajekt om it skriuwen fan it Frysk te 
stimulearjen. Dêr wurde, mei finansjele stipe fan it provinsjaal bestjoer, 
digitale helpmiddels foar ûntwikkele dy't foar in breed publyk tagonklik binne. 
Op it stuit wurdt wurke oan in edukative fariant fan de TaalHelp, de 
BerneTaalhelp.

De Fryske TaalHelp wurdt brûkt binnen it programm Word (ûnderdiel fan 
Microsoft Office) op in kompjûter mei it bestjoeringssysteem Windows. Jo 
moatte wol op syn minst Windows 2000 of XP hawwe en Office/Word 2000 of 
heger.

De nije Fryske TaalHelp is te besetten by de Fryske Akademy 
(www.fa.knaw.nl >> publikaasjes) en by de boekhannel foar de priis fan 
€ 17,50 (leden en stipers fan de Fryske Akademy betelje € 10,00). 
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NIEUWE  FOTO  PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

De hier-
naast ge-
plaatste fo-
to werd ons 
enige tijd 
geleden
toegestuurd
door Kees 
Smits uit 
Houten. 
Deze werd 
gekiekt voor 
de “berg”, 
naast de 
R.K.-kerk.
Na de oor-
log was er 
weer de vrijheid om verenigingen te hebben. Zo werd vanuit de 
Gereformeerde Kerk voor jongens uit de hoogste klassen van de 
basisschool de “Knapenvereniging”  opgericht. De leden waren afkomstig 
uit de de kerken die nu samen de Protestantse Kerk vormen. 
Kees Smits weet zelf enkele namen niet meer, maar wij verklappen niet 
degene die hij wel weet. Misschien een mooie puzzel om alle knapen van 
destijds weer op het spoor te komen. 

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

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

G. St. 
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HET  “VAN  DER  WAL’S  RUSTHUIS”

Op 5 mei 1944 overleed te Wijckel op de leeftijd van 87 jaar Gerben 
Gerrits van der Wal, sinds 7 maart 1925 weduwnaar van Trijntje Michiels 
Tromp. 
Gerben van der Wal, die op 16 december 1856 te Sloten werd geboren, 
trouwde op 24 mei 1900 met Trijntje Michiels Tromp, dochter van de 
toenmalige burgemeester van Wymbritseradeel. 
De ouders van Gerben van der Wal waren niet uit Sloten afkomstig. 
Vader Gerrit Foekes van der Wal zag op 14 januari 1817 te Nijega H.O.N. 
het levenslicht, terwijl moeder Grietje Dirks van der Gaast dat op 13 mei 
1820 te Follega deed. 
Na hun huwelijk hebben ze zich omstreeks 1850 in Sloten gevestigd. 
Door die vestiging is er tussen de familie Van der Wal en de gemeente 
Sloten een band ontstaan, die ongeveer een eeuw later van grote 
betekenis voor de gemeente Sloten zou blijken te zijn. 
Na het overlijden van dhr. G.G. van der Wal bleek nl. dat hij aan de 
gemeente Sloten had gelegateerd: 
1. een Zathe en landen, liggende aan de grindweg Sloten-Tjerkgaast, 

totaal groot 47.78 ha; 
2. een Zathe en landen te Oudega H.O.N.,  groot ca. 28.47.78 ha; 
3. een Zathe en landen op Bovenburen te Koudum, groot 22.03.71 ha; 
4. een Zathe en landen te Zandgaast, groot 27.25 ha; 
5. een Zathe en landen aan de grindweg Follega-Doniaga, groot 

37.36.60 ha; 
6. een Zathe en landen te Hommerts, groot 34.32.42 ha; 
7. een Zathe en landen te Eesterga, groot 24.20.70 ha; 
8. een bedrag van f. 70.000, - in contanten, onder de verplichting voor 

de legataris om binnen anderhalf jaar in Sloten een gebouw voor 
ouden van dagen te stichten. In dit gebouw zouden worden 
opgenomen: behoeftige mensen, zowel echtparen als 
alleenstaanden, zonder aanzien van religie, uit Sloten. Inwoners van 
Wijckel kwamen ook in aanmerking als er onvoldoende Slotenaren 
voor bewoning waren. De op te nemen personen moesten wel de 
leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. 

De stichtingskosten van het gebouw, waaraan de naam “Van der Wal’s 
Rusthuis moest worden gegeven, moesten worden betaald uit de 
gelegateerde contanten, terwijl de zuivere inkomsten van de 
gelegateerde onroerende goederen, de kosten van onderhoud en 
exploitatie van het rusthuis en de toelagen aan de bewoners besteed 
moesten worden. 
Dit legaat werd bij besluit van de burgemeester van de gemeente Sloten, 
die de taak van de raad waarnam, op 7 juli 1944 door de gemeente 
Sloten aanvaard. 
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Het bedrag van f. 70.000, - moest aan de bouw van de inrichting worden 
gespendeerd. Het testament vermeldde niets over de grootte van het 
gebouw of over het aantal op te nemen personen. De kosten voor 
uitkeringen aan de bewoners, het onderhoud en de exploitatie van het te 
bouwen “Van der Wal’s Rusthuis” moesten worden betaald uit de zuivere 
opbrengsten van de gelegateerde onroerende goederen, d.w.z. dat 
hiervoor een bedrag beschikbaar was gelijk aan de netto-opbrengsten 
van de boerderijen. 
De gelegateerde onroerende goederen en de contanten werden 
ondergebracht in het “Van der Walfonds”. 

In de eerste jaren na de oorlog bleek het niet mogelijk om te bouwen. 
In 1949 werden de plannen voor de bouw van dit rusthuis door 
gemeentearchitect dhr. J.H. Bouwman ontworpen. Moeilijkheden i.v.m. 
het uitbreidingsplan van de gemeente – de wegomlegging en tolopheffing 
– verhindereden dat er in 1949 en 1950 kon worden gebouwd. 
Toen medio 1950 een beslissing over de wegomlegging te Sloten werd 
genomen en in de raadsvergadering van 13 juli 1950 de verordening op 
de heffing van wegtol werd ingetrokken, kon het definitieve besluit over 
de bouw van het rusthuis worden genomen. Dit gebeurde in dezelfde 
raadsvergadering. 
Het toen aanvaarde plan is in hoofdzaak ongewijzigd gebleven. De totale 
kosten werden geraamd op f. 96.000, -, waarin een rijksbijdrage van ca. 
f. 25.000, - werd verwacht. 
De naam die aan de inrichting moest worden gegeven, kan tot 
misverstand aanleiding geven, wat in de loop der tijden maar al te vaak 
is gebleken want het is niet een rusthuis in de eigenlijke zin van het 
woord.
Het “Van der Wal’s Rusthuis” bevat een achttal, geheel op zichzelf 
staande woningen met een regentenkamer als middenpartij. 

Nadat goedkeuring van Gedeputeerde Staten was ontvangen, werd pas in 
1951 bouwvolume toegekend. Toen kon ook tot aanbesteding worden 
overgegaan.
Inmiddels had er in de 2e helft van 1950 en begin 1951 een belangrijke 
prijsstijging plaatsgevonden. Zo was de laagste inschrijver ca. 
f. 120.000, - wat maar liefst f. 24.000, - hoger was dan de raming in juni 
1950. I.v.m. de financiële positie van het “Van der Walfonds” – de 
uitkeringen moesten ook plaatsvinden – werden een aantal bezuinigingen 
aangebracht, zodat bij raadsbesluit van 20 februari 1951 de raad besloot 
de bouw onderhands op te dragen aan: 
1 Tj. Smits, aannemer te Sloten; de bouw en het grondwerk, met 

inbegrip van het sanitair voor de som van f. 98.700, - 
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2 Fa. H. de Jong en Zn. en J. Verbeek te Sloten; het schilder-, glas-, 
en behangwerk voor de som van f. 5.000, - 

3 A. Zuiderhof te Sloten; de elektrische installatie voor de som van 
f.2.065, - 

Dit besluit werd op 26 februari 1951 door Gedeputeerde Staten 
goedgekeurd.  

En zo is in het 
Var aan de 

Spanjaardsdijk
dit gebouw 

verrezen. 
Er is al enkele 

keren aangehaald 
dat de bewoners 

een uitkering 
kregen. Aan een 
echtpaar wordt 
een bedrag van 
f. 6, - per week 

uitgekeerd,
terwijl een 

alleenstaande
f. 3, - ontvangt.  

Op 16  juli en  16 december  van elk jaar ontvangt elke bewoner nog een 
bedrag van f. 6, -. 
Zij mogen deze bedragen uitsluitend gebruiken voor “kleeding en 
voedsel”. Zij mogen deze geleden niet aan anderen, zelfs niet aan hun 
naaste bloedverwanten afstaan. Ook moeten zij uitsluitend tegen 
contante betaling zoveel mogelijk hun inkopen bij de handel en 
winkelnering te Sloten doen. Ook mogen zij geen schulden maken. 

Zonder vergunning van de regenten mogen de bewoners niemand bij zich 
in laten wonen. Ook mogen zij ’s avonds na 10 uur geen gezelschap 
meer bij zich in hun kamer hebben. 
De bewoners, aldus het testament, zijn in alle opzichten 
“gehoorzaamheid en eerbied verschuldigd” aan de regenten en zij zijn 
verplicht zich geheel aan hun voorschriften te onderwerpen. Niet alleen 
die in het testament zijn  opgenomen, maar ook aan de voorschriften die 
de regenten later bij huishoudelijk reglement zouden vaststellen.  

De opname in het rusthuis is levenslang, tenzij de bewoners zich niet 
stipt onderwerpen aan de regels van het huis. In dit geval hebben de 
regenten te allen tijde het recht hen, zonder formaliteit, uit het rusthuis 
te verwijderen. Zij die tijdens hun verblijf, door enigerlei omstandigheid, 
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Burgemeester Alta in zijn openingsspeech bij de inge-
bruikname van het Van der Wal’s Rusthuis. Links op de
foto meester Kuperus.

naar het oordeel van de regenten niet meer als behoeftig kunnen worden 
beschouwd, moeten op aanzegging van regenten het rusthuis binnen zes 
maanden verlaten. 
De regenten kunnen één van mannelijke bewoners aanstellen tot het 
doen van allerlei werkzaamheden, zoals b.v. het opzicht over het “fris en 
rein” houden van het gebouw buitenom en het onderhoud van de tuin; 
hij moet de regenten op de hoogte houden van de gang van zaken in het 
rusthuis en van het gedrag van de bewoners.
Eén van de vrouwelijke bewoners kan belast worden met het toezicht op 
het “rein en zindelijk” houden van al wat het inwendige van het rusthuis 
betreft, maar  ook wat  het beddengoed  en de  kleding van de bewoners  

betreft.
Het testament 

wijst vier 
regenten aan, 
te benoemen 
door de raad: 

te weten de 
burgemeester,
de Ned. Herv. 
predikant, het 
hoofd van de 

O.L. school en 
zo mogelijk een 

lid van de 
familie Van der 

Wal. De Raad 
van de 

gemeente
Sloten heeft 

daaraan een 5e

regent
toegevoegd en wel een lid van de familie Tromp. 

De te ontvangen uitkeringen mogen boven de uitkeringen ingevolge de 
Noodwet Ouderdomsvoorziening worden genoten. 

Het spreekt vanzelf dat er in Sloten een grote animo was voor opname. 
Niet alleen krijgt men gratis voor de bewoning een modern ingericht 
woninkje bestaande uit: (beneden) woonkamer, slaapkamer, keuken, hal 
en w.c. en (boven) een ruime zolder; achter een berghok met enige 
grond. Bovendien ontvangt men nog een wekelijkse uitkering. 
Vanzelfsprekend moet de gehele meubilering door de bewoners zelf 
worden betaald en verzorgd, terwijl ook de kosten wegens huur en licht 
en water voor eigen rekening is. 
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De middelen van het fonds laten niet toe dat er enige vorm van 
verzorging of verpleging ten koste van het “Van der Walfonds  

plaatsvindt. 
Hulpbehoevenden zullen dus in het algemeen – tenzij men zelf voor hulp 
zorgt – niet opgenomen kunnen worden. Regenten kunnen niet voor de 
verzorging en verpleging zorgen. 
De gemeente Sloten mag zich gelukkig prijzen dat zij door de milde 
schenking van wijlen Gerben van der Wal een inrichting krijgt, waar nu 
en in de toekomst vele oude Slotenaren een gelukkige levensavond 
zullen kunnen doorbrengen. 

Foto’s: archief gemeente Gaasterlân-Sleat 

DOOR  HET  SLEUTELGAT  GEHOORD…

Deze rubriek beperkt zich deze keer tot één onderwerp. Onze 
buurtplaatsen hebben zich de laatste decennia flink koest 
gehouden, dit in tegenstelling tot enkele honderden jaren 
geleden. Wie zijn oor te luisteren legt aan het sleutelgat moet 
haast wel de indruk krijgen dat de uitstekende relatie met 
vooral de Tjerkgaasters spoedig een einde zal kennen….. 
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Pier Lupkes jammert het uit.
De Tjerkgaaster krijgt zijn
verdiende straf. 

Foto: Gerben Stegenga

WY SILLE SE WOL KRIJE!! 
Enkele weken geleden kreeg ik een 
schrijven onder ogen, waarin door de 
Activiteitencommissie Tjerkgaast 
deelnemers werden geworven voor de 
“Pier Lupkesloop”, welke zou worden 
gehouden op 21 mei 2005.  
Gelet op ervaringen uit het verleden met 
lui uit dit buurgehucht laat ik normaliter 
alles wat uit Tjerkgaast komt en tevens 
alles wat hiermee maar enigszins annex 
is, zoveel mogelijk links liggen. De kop 
“Pier Lupkesloop” intrigeerde mij, als 
rechtgeaard Slotenaar, echter dusdanig, 
dat ik het epistel toch heb gelezen. 
Slotenaren, geloof mij, wat er op dit A-
viertje door de Tjerkgaasters aan 
geschiedvervalsing werd opgevoerd, tart 
elke beschrijving. Ik heb normaliter 
schoenmaat 45, maar de inhoud van het 
betrokken schrijven zorgde er voor, dat ik 
mijn tenen dusdanig kromde, dat mijn 
voeten op dat moment pasten in maatje 
39.
Mocht u nu denken, dat ik enigszins 
overdrijf en dat de inhoud van het 
schrijven wel niet zó erg choquerend zal 
zijn geweest, vermeld ik hieronder het 
eerste gedeelte van de tekst, zoals deze in het schrijven stond vermeld. 
Lees, erger en huiver!!!! 

De Pier Lupkesloop 
Zoals u waarschijnlijk al gehoord en/of gelezen hebt, gaan we op 21 mei 
as. een sportieve happening in Tjerkgaast beleven. 
Graag willen wij onze oud-voorzitter van dorpsbelang, de heer P. Lupkes, 
herdenken. De Slotenaren menen jaarlijks de onthoofding van onze 
plaatsgenoot op een feestelijke manier te moeten vieren. Hoe diep kan 
een mens zakken???? De heer Lupkes had niets dan vreedzame 
bedoelingen voor ogen toen hij rond 1600 een groep Spaanse toeristen 
de weg naar Sloten wilde wijzen. Zijn Spaans en hun Fries was van een 
dusdanig niveau, dat het hem verstandig leek deze mensen persoonlijk te 
begeleiden. Ze namen daartoe plaats op de bierschuit van Gerrit Rolsch, 
die een dagelijkse dienst onderhield tussen Sloten en Sneek. Wat 
drankgebruik betreft is er nog niet zo veel veranderd in Sloten. Dhr. 
Lupkes werd valselijk beschuldigd en besloot, dat het iets verstandiger 
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was om met de benenwagen richting Tjerkgaast te gaan, waarbij hij 
moeiteloos enkele achtervolgende Slotenaren ver achter zich liet.
Om deze gebeurtenis te herdenken vindt er zaterdag 21 mei een 
prestatie/recreatieloop plaats, dus voor zowel hardlopers als 
wandelaars.”

Tot zo ver de gewraakte passage. Ik kan mij voorstellen, dat u even tijd 
nodig hebt om al deze leugens en aantijgingen op u in te laten werken. 
Ik denk echter, dat u het hierna met mij eens zult moeten zijn, dat er 
hier sprake is van een flagrante vervorming van de gebeurtenissen zoals 
deze zich destijds werkelijk hebben afgespeeld, waarbij de Slotenaren in 
een wel zeer kwaad daglicht worden gesteld. Een stuk geschiedvervalsing 
dat zijn weerga niet kent. Een verraderlijke aanval in de rug en dát 
allemaal door inwoners van ons buurdorp. De mensen, die wij hier in 
Sloten altijd zo tolvrij ontvangen. Zij, die hier in Sloten in de gelegenheid 
worden gesteld deel te nemen aan onze sportverenigingen zoals het 
voetbal, het volleybal en de gymnastiek. Dezelfde mensen, wier kinderen 
hier op onze basisschool met open armen worden ontvangen en waarin 
door ons schoolpersoneel ontzettend veel energie wordt gestoken om hen 
toch nog iéts van normen en waarden bij te brengen. Dezelfde mensen, 
die hier in Sloten deel mogen nemen aan allerhande andere sociale en 
culturele activiteiten, zoals het Stedelijk Muziekkorps of de 
vrouwenverenigingen. Kortom, die mensen, die hier in Sloten door ons 
altijd volledig werden getolereerd. Een schande is het!!!! 

Ik kan u wel zeggen, dat ík het nu met deze mensen finaal heb gehad. 
Het is over en uit met die lui wat mij betreft, helemaal als je dan ook nog 
in ogenschouw neemt, dat het parcours van de Pier Lupkesloop ook nog 
voor een gedeelte over óns grondgebied loopt, namelijk de Lange Jerden. 

Gelet op het vorenstaande en om één en ander voor eens en voor altijd 
recht te zetten, kom ik met het volgende voorstel:  
Een volgende keer, wanneer men in Tjerkgaast deze Pier Lupkesloop 
andermaal organiseert, houden wij, als inwoners van Sloten, ook een 
soortgelijke loop over hetzelfde parcours, op dezelfde datum en met 
hetzelfde aanvangstijdstip. Onze loop gaat dan echter wel in 
tegenovergestelde richting, als die der Tjerkgaasters. Op de Lange Jerden 
laten wij het vervolgens tot een confrontatie komen met die 
geschiedvervalsers uit Tjerkgaast en zullen wij, Slotenaren, hen mores 
leren !!!! 

Uit strategisch oogpunt gaat natuurlijk bij deze loop onze onverschrokken 
Stadsschutterij met volledige bewapening voorop en wel over de volle 
breedte van de weg. In de tweede linie komen de leden onze beide 
plaatselijke biljartverenigingen uiteraard mét biljartkeu. In linie drie de 
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leden van de tennisclub, natuurlijk mét tennisracket. De vierde linie 
wordt gevormd door leden van onze gymnastiekvereniging, gewapend 
met knotsen uit de gymzaal. De leden van onze voetbalvereniging, die 
ruim van tevoren al hebben geoefend op elleboogstoten en het op andere 
wijze genadeloos neerhalen van tegenstanders, vormen de vijfde linie. In 
linie zes komen vervolgens de leden van de beide vrouwenverenigingen, 
gewapend met breipennen en scharen en in linie zeven het bestuur van 
zwem- en surfplaats De Baaier om dié tegenstanders, die via de sloot 
aan ons proberen te ontkomen, alsnog in de kuif te grijpen. In de 
voorlaatste linie komen de leden van de volleybalclub, die in het 
volleybalnet de eventueel toch nog aan de eerdere linies ontkomen 
Tjerkgaasters verzamelen. De laatste linie wordt gevormd door het 
Stedelijk Muziekkorps en leden van het vrouwenkoor de Sleattemer 
Kaaien, die gezamenlijk “De Kraaienmars” ten gehore brengen. Helemaal 
achteraan komen tenslotte de gebiedsgebonden medewerkers van de 
gemeente om, onder het motto “Houd Nederland schoon”,  de rommel op 
te ruimen.  

Slotenaren, wanneer de tijd daar is, reken ik op u!!!!!!! 

Dhr. W. Reker  

E-MAILCONTACT

Voor de reünie van volgend jaar zou ik graag alvast via e-mail in 
contact komen met oude klasgenoten.  
Ik zou het leuk vinden als na 40 jaar alvast wat herinneringen gedeeld 
zouden kunnen worden, vooruitlopend op de reünie. 
Het gaat o.a. om de volgende personen: Dirk Leentjes, Arnold 
Homma, Carolien Dijkstra, Theo Oenema, Hannie Haarsma  en ??????
Met Ineke Sterk heb ik al contact. Allemaal de 6e klas van 1965 van 
de openbare lagere school

Ik wacht met spanning af.  

Lammert Coldeweyer 
E-mailadres: Lammert.Coldeweyer@franke.com
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SPULLEN  VOOR  DE  KRINGLOOPWINKEL

In een eerder artikel hebben we geschreven over afval wat niet in de grijze 
of groene container thuis hoort. Echter in de grijze container maar ook op 
het kringloopstation op Eigen Haard komt “afval” wat voor de 
kringloopwinkel De Ringh in Bolsward nog heel goed te gebruiken is. Maar 
ook “afval” wat als  grofvuil wordt aangeboden is vaak voor de 
kringloopwinkel nog goed bruikbaar. 

Wat kan de Kringloopwinkel allemaal gebruiken. 
Kopjes, schoteltjes, vazen, bloempotten, lampen, tafels, stoelen, matrassen, 
vloerplaten, doosjes, potten, pannen, speelgoed, snuisterijen, fotolijstjes, 
gereedschap, doosjes met schroefjes, boutjes, spijkers, etc. etc. Eigenlijk 
alles als het maar niet te stuk of te erg versleten is. Als het gemakkelijk te 
vervangen is of te herstellen kunnen ze het ook gebruiken. Het is een goede 
zaak dat spullen die wij niet meer kunnen gebruiken ergens anders nog wel 
bruikbaar zijn en daarmee het hergebruik wordt gestimuleerd. 
Mocht u verhuizen of een huis leeg moeten halen dan kunt u Kringloopwinkel 
de Ringh bellen      0515-576483. De Ringh maakt met u een afspraak dat ze 
het op komen halen. Meestal is dat binnen 2 dagen. Voorwaarde is wel dat 
het materiaal, wat voor u niet meer bruikbaar is, op de begane grond staat. 
De spullen moeten ook niet buiten staan want dan kan het nat en smerig 
worden. 
Op het Kringloopstaion van de gemeente, op Eigen Haard 11 te Balk, staat 
ook een grote zeecontainer waar bruikbaar materiaal voor de Kringloopwinkel 
De Ringh ingezet kan worden. 

Grofvuil 
De Gemeente Gaasterlân-Sleat heeft met De Ringh de afspraak gemaakt dat 
De Ringh voortaan het grofvuil ophaalt, m.a.w. burgers hoeven niet meer 
met de gemeente te bellen maar kunnen rechtstreeks contact opnemen met 
De Ringh, 0515-576483. Zij maken een afspraak wanneer ze het komen 
ophalen. Met de Ringh is de afspraak gemaakt dat zij alleen grof
huishoudelijk afval en klein huishoudelijke spullen mee mogen 
nemen.
Onder geen voorwaarde mogen ze KGA (Klein Gevaarlijk Afval) meenemen, 
dit moeten burgers afvoeren via de chemokar of brengen op het 
Kringloopstation Eigen Haard 11 te Balk.  
Ook takken, bouw en sloopafval, caravan’s, boten en automaterialen 
etc. mag de Ringh niet meenemen. Burgers moeten bouw en sloopafval, 
zoals puin, hout, palen, schuttingen, dakpannen, gipsplaten, 
isolatiemateriaal, PVC etc. brengen op het Kringloopstation te Balk. Het geen 
tegen betaling in ontvangst wordt genomen. 

Gemeente Gaasterlân-Sleat, K. Knobbe, Gebiedscöordinator 
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Veel aandacht is er
de afgelopen tijd

uitgegaan naar het
feit dat 60 jaar

geleden een einde
aan de 2e Wereld-

oorlog kwam.

Daarom hier een
paar foto's van de

bevrijdingsoptocht
van  5 mei 1955  in

Sloten, ons
toegestuurd door

Gerben Breimer uit
St. Nicolaasga.

Op de foto boven is
het vaandel van één

van de twee mu-
ziekkorpsen te

zien.(welke?, raden
maar).

De foto’s midden en
onder laten Thijs
Albada zittend op
de bakfiets zien.

Thijs werkte
destijds bij boer
Arend Breimer.

De twee jongetjes
zijn Jan  (voorste)

en Gerben Breimer.
De man met de pet

op is Arend Breimer
en op de achter-

grond is de fabriek
te zien (het kaas-

pakhuis).

De bakfiets met
hooi is een

voorstelling van
“Yn de ûngetiid”.

De jeugdige
ûngetiders hadden

net koffiepauze.
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THEA  DE  ROOS  VAN  GAASTERLÂN-SLEAT 
EERSTE  FRIESE  BURGEMEESTER  MET  WEBSITE

Burgemeester tweetalig on line: 
De communicatie tussen de inwoners en de gemeente staat bij burgemeester 
Thea de Roos-van Rooden hoog in het vaandel. Een burgemeester moet 
vanzelfsprekend benaderbaar en toegankelijk zijn. De inwoners moeten 
rechtstreeks en in hun eigen taal kunnen communiceren met hun 
burgemeester. Sinds kort kan dat ook via de eigen website van de 
burgemeester. Sinds 1 mei 2005 is www.burgemeesterderoos.nl definitief on 
line. De site is tweetalig. De informatie is te lezen en te raadplegen in zowel 
de Friese als de Nederlandse taal. 

Opzet van de website: 
Na een persoonlijk welkomstwoord vindt u op de homepage het interactieve 
gedeelte van haar site. Dat wil zeggen dat de inwoners hun klachten, 
opmerkingen en ideeën kunnen doorgeven. Via de signaalbon kunnen 
bijvoorbeeld klachten en opmerkingen worden gemeld over vernielingen, 
zwerfvuil of kapotte straatverlichting.  
De inwoners kunnen bovendien meedoen aan de meningspeiling over een 
actueel onderwerp. Zo luidt de vraag voor de komende twee weken:  Moet 
de gemeente regels stellen aan de jeugdcaravans?  
Het binnenkort te verschijnen burgerjaarverslag 2004 is op deze website te  
raadplegen en te downloaden.    

Aandacht voor kinderen:
Tijdens haar bezoeken aan de verschillende scholen viel het haar op hoe 
vanzelfsprekend kinderen gebruik maken van internet. Op een speciaal voor 
hen ontworpen pagina kunnen zij schrijven met de burgemeester.

Agenda en op pad
Wat een burgemeester dagelijks doet is te lezen op deze twee onderdelen 
van de site. Dat is uiteraard een beperkte selectie uit haar dagelijkse 
afspraken. Het geeft u meer inzicht in de taken en de verantwoordelijkheden 
van de burgemeester.

Primeur voor Friesland:
Burgemeester de Roos heeft met haar site een Friese primeur. In geen van 
de overige 30 gemeenten is een dergelijke website in de lucht.  
De website is ontworpen door Henk van Mierlo uit Sloten en de technische 
realisatie was in handen van Mattheo van Rijs van TTT Software uit Balk.   

Balk, 14 mei 2005  

Meer info: www.burgemeesterderoos.nl
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Lyts Famke 

In bernsbern fan ús is nou hast trije jier 
Hja hat blijblauwe kikers en ljocht krollich hier
Bij ús efterhûs boartet hja faak yn't sân 
en dêr bouwt hja har stinsen gewoan mei de hân. 

Oh hja praat al as Brugman,sa lyts as hja is 
en hja mient dan dat wy har ferstean sûnder mis
Och begripe kin wy har almeast tige skoan 
mar ferstean wurd foar wurd, nee dat hat der wol oan. 

Jûns wol hja graach op bêd, nei har bannige dei 
en steefêst is har poppe ek sloech en moat mei,
want foar har hat dy poppe in hoedzjende macht
wer't hja feilich by sliept yn de bjusterste nacht. 

Moarns al ier hearre wy soms in plof op ‘e grûn 
dat hâldt yn dat foar har wer in dei is begûn.
Stil slûpt hja nei de keamer en hâldt sûnder mear
tsjin ús sloegjende hûn in wiidweidich petear. 

Och har wrâld is beheind, mar sa ryk en sa bliid 
yn har libbentsje hat hja foar alles noch tiid 
en hja lit pake en beppe noch gereldwei sjen 
hoe't hja sels froeger libben en boarten as bern. 

Jan Folmer 
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25  JAAR  “SIPELSNEON”  OP  25 JUNI 2005

Dit jaar wordt “SIPELSNEON” voor de 25e keer georganiseerd en 
wel op 25 juni 2005. Dit jubileum vraagt natuurlijk om een extra 
feestelijke jaarmarkt met o.a. veel muziek en festiviteiten. 
‘s Morgens om  10.00 uur begint de BRADERIE, er staan ca. 60 
stands rondom de gracht van Sloten, waaronder antiek, curiosa, 
kleding, bloemen en vele andere waren. 

Vanaf 10.45 uur kan een HELICOPTERVLUCHT worden gemaakt. 
Een unieke kans om ons stadje en haar omgeving vanuit de lucht te 
bezichtigen. Locatie nabij het evenemententerrein, op het land van 
camping “de Jerden”; de vlucht duurt ± 6 minuten, kosten € 22,00 
p.p.
Voorverkoop vanaf 6 juni bij kadowinkel “De Dream” en bij Otto de 
Vries, M. v. Coehoornstraat 27, Sloten, telefoon 0514-531400.
Op 25 juni moet men zich melden op de locatie, hier kunnen ook nog 
kaarten worden gekocht. 

Die dag zal de vereniging “de Krukas” ons stadje bezoeken met 
150 OUDE TRACTOREN en stationaire motoren. Vergezeld door 
8 WOONWAGENS zijn zij te bezichtigen op het evenemententerrein.  

Op het grasveld naast de R.K.-Kerk is weer plaats voor de 
KINDERVRIJMARKT en er zijn  natuurlijk een aantal 
kinderattractie, o.a. spelletjes, draaimolen en schminken. 
Daarnaast draait de KORENMOLEN op volle toeren, de molen kan 
vanzelfsprekend van binnen worden bezichtigd. 
Ook dit jaar weer de ROMMELMARKT georganiseerd door VV Sleat, 
vanaf 13.00 uur bij de veevoederfabriek.  

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

Komt allen,

St. Feestcommissie Sloten 
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SKUTSJESILEN  2005

In de week van  22 t/m 29 juli 2005 wordt weer het IFKS-skûtsjesilen 
gehouden. Het schema ziet er als volgt uit: 

vrijdag  22 juli :  Hindeloopen 
zaterdag  23 juli :  Stavoren 
maandag      25 juli :  Heeg 
dinsdag      26 juli :  SLOTEN 
woensdag     27 juli :  Echtenerbrug 
donderdag    28 juli :  Lemmer 
vrijdag   29 juli :  Lemmer 

Zoals u ziet is Sloten dus de 26e juli aan de beurt en dat wordt dit jaar 
voor de 23e maal door onze commissie georganiseerd. Voor diegenen 
die minder bekend zijn met het skûtsjesilen willen we graag nog even 
uitleg geven over "het hoe en wat". 
Zomers worden er 3 weken lang skûtsjesylwedstrijden georganiseerd 
door de SINTRALE KOMMISJE SKUTSJESILEN (SKS) en haar 
zustervereniging de IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN 
(IFKS).
Alle dorpen en steden waar gezeild wordt hebben een eigen plaatselijke 
commissie die de wedstrijden organiseert en die voor de dagprijzen 
zorgt. Aan het eind van de betreffende wedstrijdweek/weken worden dan 
de algehele kampioenen bekend gemaakt.  

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

   07.30  uur  : palaver in restaurant "De Mallemok" 
   09.50  uur  : aanvang morgenwedstrijd B-klasse 
   10.00  uur  : aanvang C-klasse 
± 11.30  uur  : einde morgenwedstrijd 
   12.00  uur  : aanvang middagwedstrijd A-klein 
± 14.00  uur  : einde wedstrijd A-klein 
   14.10  uur  : aanvang A-klasse 
± 16.30  uur  : einde wedstrijd A-klasse 
   19.00  uur  : kanon afschieten op het molenerf door de 

      winnaars van de A, A-klein, B- en C-klasse i.s.m.  
      de  stadsschutterij van Sloten. 

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

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

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

Er kunnen ca. 100 passagiers mee aan boord; zowel binnen als buiten op 
het dek kan men genieten van de wedstrijden. De schipper Van der 
Zweep en zijn bemanning zorgen voor een hapje en een drankje aan 
boord van de M.S. Grouw. 
Voor de slecht-ter-been zijnde passagiers en rolstoelgebruikers is een lift 
aanwezig! Voor meer informatie kunt u kijken op: 
www.rondvaartengrou.nl. 

Graag tot ziens bij de wedstrijden!! 

De skûtsjesylkommisje "SLEAT" 

STICHTING  VRIENDEN  VAN  SLOTEN.

De Stichting heeft een vaste plaats gevonden in de Slotense 
samenleving. In de loop der jaren zijn er heel wat initiatieven door de 
Stichting werkelijkheid geworden. Dit alles wordt dankzij een bestuur van 
oud Slotenaren en Slotenaren die woonachtig zijn in Sloten, in hun vrije 
tijd met veel enthousiasme en voortvarendheid tot stand gebracht. Wij 
voelen ons gesteund door de donateurs. Helaas neemt door de 
natuurlijke afvloeiing, dit aantal af. Toch is het van belang dat het werk 
doorgezet wordt. Dit kan alleen als het bestuur zich gedragen weet door 
een toenemend aantal donateurs. Uw waardering kan het beste vertolkt 
worden door een financiële jaarlijkse bijdrage. Mogen wij u dit jaar in het 
donateursbestand bijschrijven, tot meerdere eer en glorie van onze fraaie 
stad? Bij voorbaat dank! 
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Hieronder volgt de brief welke de donateurs elk jaar toegezonden krijgen. 
Het geeft de activiteiten aan en ook wordt er nadrukkelijk op gewezen 
welke middelen wij hebben om de in de binnenstad wonende Slotenaren 
te helpen . 

Stichting Vrienden van Sloten
Secretariaat : P.Krol Dubbelstraat 191 8556 XG Sloten . tel. 0514-
531566

Sloten,  mei 2005 

Aan alle donateurs 

Betreft:  Informatiebulletin van het bestuur van de Stichting 
Vrienden van Sloten. 

Beste vrienden, 

Onze Stichting heeft sinds jaar en dag de goede gewoonte de donateurs 
te informeren over het reilen en zeilen van de Stichting Vrienden van 
Sloten. Wat waren de thema’s, waar zijn we mee bezig, hoe verzorgen 
we onze bijdragen om de stad Sloten in cultuurhistorisch opzicht te 
behouden, danwel te herstellen.

Eén centraal onderwerp heeft ons het afgelopen jaar indringend bezig 
gehouden n.l. de totstandkoming van het welstandsbeleid . Waar hebben 
wij het dan over. Een korte uitleg. 
Iedere gemeente in Nederland is sinds medio 2004 verplicht een 
welstandsbeleid vast te stellen. Zo ook de gemeente Gaasterlân – Sleat. 
In de voorbereidingscommissie hebben wij nadrukkelijk onze inbreng 
laten gelden. Het gaat hierover dorpen, steden en landschap. 
Nu is Sloten, althans de stadskern, al ruim 30 jaar een beschermd 
stadsgezicht. Dit betekent dat er al veel normen zijn gesteld aan 
monumentale en beeldbepalende gebouwen. Het nieuwe welstandsbeleid 
gaat op een aantal punten nog een stap verder, alles gericht op de 
karakteristieke en historische ontwikkeling van de stad. 

Om een voorbeeld te noemen: 

- bebouwing langs strakke rooilijnen en zo mogelijk aansluitende 
bebouwing.

- gevels van gebakken rode of gele steen, alsmede gebakken 
dakpannen.

- schuttingen opgebouwd uit palen en planken 

"De Stadsomroeper", juni 2005 39



- zonwering afgestemd op maat gevelopening 
- karakteristieke stoepen, met zo mogelijk palen en hekwerk 
- garagedeuren van hout 
- niet toegestaan is het gebruik van kunststof b.v. deuren, ramen, 

kozijnen, regenwaterafvoeren 
- kleuren: traditioneel grachtengroen, voor garages, schuttingen 

gedekte kleuren 
- enz. enz. 

Het is dan ook zeer wenselijk dat particulieren die willen of moeten 
renoveren zich van te voren door de gemeente (ambtenaar) laten 
informeren over de mogelijkheden en belemmeringen. Dit om 
teleurstellingen te voorkomen. 
Mede door de inbreng van de Stichting is er in samenspraak met 
Gemeente en Plaatselijk Belang een voorlichtingsbijeenkomst geweest 
die door veel inwoners is bezocht. 

Gezien dit nauwgezette overheidsbeleid hebben wij de diverse 
subsidiemogelijkheden nader bekeken, aangezien inwoners mogelijk 
extra kosten voor de kiezen krijgen. 
Na intensief overleg met derden zijn wij in staat een relatief hogere 
stimuleringsbijdrage te verschaffen dan in het verleden. 
Hanteerden wij in het verleden vaste bedragen per object, thans gaan wij 
uit van een percentage van de totale kosten. Voorwaarde is dat subsidie 
slechts zal worden verstrekt voordat de werkzaamheden een aanvang 
nemen.
Wij moedigen derhalve inwoners binnen de stadskern, die overwegen tot 
renovatie van hun woning over te gaan, met ons contact op te nemen. 

Voorts samengevat enkele aandachtspunten: 

- De gemeente Gaasterlân- Sleat is bezig met een 
bezuinigingsoperatie. Dit remt onze wensen met de voortgang van 
projecten in het kader van “Sloten de ideale stad”. Toch blijven wij 
middels de regiegroep volharden in het naar voren brengen van onze 
actielijst. In prioriteiten uitgedrukt staan daar b.v.: 
- de herinrichting van de Kattesteeg / Slotmakersteeg. Zowel het 

afbreken van de gemeenteloods als renovatie van de diverse 
schuttingen.

- en vervolgens de entree vanaf Wijckel. Ingrijpender waarbij ook de 
bebouwing van de bestaande “bejaardenwoningen” in beeld komt. 

- de afronding van het lantaarnplan aan de oostzijde van Sloten. 

- overleg heeft plaats gevonden over / met: 
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- de plannen en met name de zichtlijnen betreffende de 
herinrichting bij de jachthaven. 

- de visie die middels een plaatselijke enquête wordt ontwikkeld 
door Plaatselijk Belang. 

- de Stichting Van der Wal Restauratiefonds i.v.m. het 
geformaliseerde Welstandsbeleid. 

- de Bond Heemschut Fryslân, waarbij met name aan de orde is 
geweest de gevolgen en aanpak van de ophanden zijnde nieuwe 
wetgeving m.b.t. restauraties. 

Ook de huisnummering heeft actueel onze aandacht. Door ingrijpende 
gebeurtenissen in Nederland worden gemeenten verplicht er voor te 
waken dat iedere woning voorzien is van een huisnummerbordje. Er 
ontbreken een fiks aantal. Wij hebben onze voorkeur uitgesproken voor 
uniforme karakteristieke bordjes en onze bereidheid uitgesproken dit 
financieel te ondersteunen. 

Sinds de oprichting van de Stichting vervult de burgemeester van de 
gemeente (thans) Gaasterlân-Sleat de functie van adviseur. Door de 
benoeming van Mevr. Th.C.M.de Roos-van Rooden hebben we ook haar 
gevraagd om deze functie op zich te nemen. Tot ons genoegen heeft ze 
hier positief op gereageerd. 

Bestuurssamenstelling per 1 jan 2005: 

- Dhr. Y. de Boer   lid  wonende te Oudemirdum 
- Dhr. H. Brouwer   lid wonende te Sloten 
- Mevr. K. Folmer   lid wonende te Leeuwarden 
- Dhr. J.B. Klinkhammer   voorzitter wonende te Joure 
- Dhr M. Knot    lid wonende te Sloten 
- Dhr. P.Krol       secr./penningmeester wonende te Sloten 
- Mevr.W.Veldman-Bulten  lid wonende te Vianen 
- Dhr. H. G. Zwerink   lid wonende te Sloten 
- Mevr. Th. C.M. de Roos-van Rooden  adviseur 

Ook op de laatste zaterdag in juni, d.d. 25 juni 2005, wanneer de stad 
z’n traditionele jaarmarkt “Sipelsneon” houdt, zullen wij ons weer 
presenteren. U bent van harte welkom op de markt en in het bijzonder 
bij onze stand. 
U merkt op vele terreinen zijn we als Stichting actief en houden de vinger 
aan de pols tot behoud van ons prachtig stadje. 
Hebt u wensen of ideeën, dan kunt u altijd contact opnemen met één van 
de bestuursleden. Dit stellen wij zeer op prijs en moedigen wij aan. Uw 
steun als donateur is onontbeerlijk. 
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Wij danken U bij voorbaat dat U ons in de komende tijd weer wenst te 
ondersteunen. De bekende acceptgiro is bijgesloten. 

Namens het Bestuur,    J.B. Klinkhammer      voorzitter 

     P.Krol   secr./ penn.

DE  KORENMOLEN  BESTAAT  250 JAAR

Dit jaar staat de Korenmolen alweer 250 jaar op het Bolwerk bij de 
Lemsterpoort in Sloten. Een heuglijk feit wat wij uiteraard zullen vieren 
dit jaar! Op zaterdag 9 juli zullen er de hele dag allerlei leuke, 
muzikale, ontspannende en verrassende activiteiten zijn op de molen en 
het molenerf. Een programma hiervoor ontvangt u nog, maar houdt deze 
datum alvast vrij. Wat u nu misschien alvast kunt doen is nadenken over 
een toepasselijke naam voor de molen, waarmee u op 9 juli een leuke 
prijs kunt winnen. 

Zonder uw bijdrage is het moeilijk de Korenmolen in Sloten in stand te 
houden en ook nog een leuk feest te geven. Daarom wil de Vereniging 
tot behoud van de Korenmolen in Sloten u vragen, om naast de jaarlijkse 
bijdrage van € 5,00, wat extra te geven om het 250 jarig bestaan op 
toepasselijke wijze te vieren.
U kunt uw jaarlijkse bijdrage overmaken op rekeningnummer    
30 52 30 026 van de Korenmolen, o.v.v. uw naam en adres. 

Vereniging De Korenmolen,
Heerenwal 64 8556 XW Sloten 

Simone, Jildou en Pieter zijn voor een jaar vertrokken naar 
Curacao. Hun postadres is:
Marn 1 Alg KV, Verf P,
Reg. nr 820520015,
Idnr. V0229931
Napo 401 MB Parera,
3509 VS Utrecht.
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JONGE  SLEATTEMER  ÚTFINER  BERNARD
SCHOTANUS  MAKKET  SELS  IN  BRIEDMASINE

Myn buorman Gerben Stegenga frege at ik ek in stikje skriuwe woe foar 
yn “De Stadsomroeper”, oangeande myn hobbys en dan benammen oer 
myn briedmasine. Foardat ik fan wâl stek, sil ik earst it ien en it oar oer 
mysels fertelle. Myn namme is Bernard Reitze Schotanus, soan fan Durk 
en Jeltsje, bruorke fan Anske en ik wenje sûnt de dei dat ik berne bin al 
yn Sleat. Nei’t ik de basisskoalle yn Sleat trochrûn hie, bin ‘k nei de LTS 
yn Snits gien. Dizze kar wie al gau makke want as lyts mantsje wie ik 
thús altyd al oan it timmerjen en dwaan. De meast gebrûklike rjochting 
soe boukunde west ha fansels mar it waard de metaal. Ik tocht boukunde 
dat haw ik by myn heit allegear wol sjoen. De metaal befoel my sa goed 
dat ik op ‘e MTS yn Snits trochgien bin mei werktuigbouwkunde. Om’t ik 
nei dizze oplieding noch hieltyd nocht en wille oan ‘t learen hie, haw ik it 
beslút nommen om ek noch nei Ljouwert te gean om dêr te studearjen. 
In lyts jier lyn haw ik dêr de oplieding HBO werktuigbouw dien makke. 
Op dit stuit doch ik der ek noch de oplieding technyske bedriuwskunde 
fan in jier mar dat foldocht my net sa best. As ik straks klear bin mei 
dizze stúdzje hoopje ik sa gau mooglik in geskikte baan te finen, en dan 
it leafst yn ‘e technyk.  
Neist myn stúdzje haw ik ferskate hobbys en ynteresses mar op nûmer 
ien stiet fansels wol it fuotbaljen. By de fuotbalferiening “Sleat” bin ‘k 
neist fuotballer ek noch trener fan ‘e C-junioaren en dêr haw ik altyd wol 
aardichheid oan. Neist it fuotbaljen bin ‘k ek gek op wynsurfen. 
Wannear’t it aardich waait en de measte boatsjes oan wâl bliuwe, gean ‘k  
nei de mar om lekker oer it wetter te fegen, machtich moai!. Fierders mei 
‘k  simmerdei graach wat skeelerje, en winterdei fansels reedride mar dat 
bart net safolle mear.  

Neist sporte mei ‘k  graach wat timmerje en op dit stuit bin ‘k yn “de 
ban” fan ‘e briedmasine, dêr’t ik no it ien en it oar oer fertelle sil.  
It moaie fan in briedmasine is dat jin it briedproses fan it begjin oant de 
ein prachtich folgje kinne. En om’t myn pake yn it ferline, en no myn heit 
altyd al guozzen en eineboel om it hûs han ha, bin ‘k ek min of mear mei 
it fûgelfirus besmet rekke. It like my moai ta om aaien yn in briedmasine 
út te brieden. Doe haw ik earst ynformeare wat it kosset om sa’n masine 
te keapjen. Al gau die bliken dat in earme studint as ik dat net betelje 
kin, benammen de folautomatyske masines binne tige djoer. Der siet dus 
mar ien ding op en dat wie sels ien bouwe en dat is wol sa moai fansels. 
De masine dy’t ik doe makke haw is basearre op in “beproefd” konsept; 
is fan it type motorbriedmasine en biedet plak foar sa’n 50 hinne-aaien. 
It is in folautomaat, wat sizze wol dat de aaien automatysk op fêste tiden 
keard wurde. De masine is opboud út in isolearre kast mei yn it ûnderste 
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diel de briedrûmte dêr’t de aaien lizze, 
en boppe-yn de ferwaarmings-rûmte. 
Yn ‘e ferwaarmingsrûmte binne twa
gloeilampen pleatst, dy’t inkeld tsjinje 
foar it ferwaarmjen fan ‘e briedrûmte. 
Om de waarmte fan ‘e ferwaar-
mingsrûmte nei de briedrûmte te 
transportearjen is der in fentilator 
ynboud. De fentilator lit de ferwaarme 
lucht fia kanalen troch de hiele masine 
hinne strome. De goede temperatuer 
is fan grut belang foar it beheljen fan 
goede briedresultaten en dy is foar 
hinne-aaien 37.7 ºC. Dit komt tige 
krekt. Om de temperatuer en it kearen 
fan ‘e aaien automatysk te regeljen is 
de noadige elektroanika ynboud. De 
aaien moatte minimaal 2 kear deis 
keard wurde mar faker is better, en om’t it automatysk giet stel ik it yn 
op 5 kear deis. It kearen fan ‘e aaien is needsaaklik om’t dan net barre 
kin dat de embrio mei de lichtere aaidjerre nei boppe driuwt en fêst 
rekket oan de aaidop. Dit soe misfoarmingen en de dea foar de embrio 
betsjutte kinne. Dêrneist befoarderet it kearen de selsbeweging fan ‘e 
embrio en dat is geunstich foar de groeikrêft. Fierders is de
luchtfochtichheid yn ‘e briedmasine noch tige wichtich; dit wurdt regele 
troch der skaaltsjes wetter yn te setten. 
De folsleine briedperioade is foar eltse fûgelsoart wer oars. Sa is it foar in 
hin 21 dagen, foar de measte wetterfûgels 28-31 dagen, foar de measte 
swannen 34-38 dagen en foar in strúsfûgel 42 dagen! Yn dizze perioade 
is it mei help fan in skoulampe mooglik de ûntwikkeling fan ‘e embrio te 
folgjen. Mei de skoulampe wurdt it aai trochljochte en is nei 7 dagen al 
sichtber of it aai befruchte is of net. Nei sa’n 14 dagen ûntstiet der al in 
‘echt’ pykje dêr‘t de bewegings dúdlik fan wernommen wurde kinne. Trije 
dagen foar it útkommen fan ‘e aaien wurdt it kearen stopset, sadat it 
pykje in goede posysje ynnimme kin om út it aai te krûpen. Op ‘e leste 
dei wurdt it dan wol spannend en kin men moai sjen hoe ‘t it pykje 
fakkundich de aaisdop stikken timmert en op ‘e wrâld komt. Der binne al 
hiel wat lju oer ‘e flier west om ris efkes by de pykjes te sjen en sawol 
jong as âld fynt it prachtich.

De masine stiet njonkenlytsen al 7 wike non-stop oan en docht syn wurk 
tige goed. Der binne 25 hinnepykjes en 5 gânzepykjes mei útbret en op 
dit stuit lizze der noch 8 loopeine-aaien yn. Dit binne Campbelleinen en 
neffens de ferhalen binne dit wiere rinnende lisbatterijen, want se lizze 
goed 300 aaien yn‘t jier; dus dat belovet wat. It briedseizoen rint no al 
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wer hast oan ‘e ein, mar mocht immen graach wat aaien útbret ha dan 
moat dy him of har mar efkes opponearje.
No as it “projekt” briedmasine klear is sil ik wol wer wat oars betinke 
moatte om de frije oerkes wat troch te kommen. Wat dit wurde sil wit ik 
noch net, dêr sit ik noch op te brieden....... 

Bernard Schotanus 

BORRELPRAAT

Een beetje laat, maar bij dezen wil ik kamperende Phoenisische
kooplieden alsnog bedanken voor de ontdekking van het glas in de
Syrische woestijn, ruim 5000 jaar voor Christus. Mede dankzij hun
(toevallige) uitvinding bezit ik het glas met de rode vlek. 
Dat vraagt om een toelichting. 
Enkele jaren geleden organiseerde een actief Sleattemer comité een
wandeltocht door Sloten onder het motto “Proef de elf steden”. Drie jaar
aaneen heb ik die tocht gelopen op een mooie augustusdag met diverse
familieleden; we hebben genoten en geproefd. 
Ondermeer bij glasblazerij Deen in de voormalige Stadsherberg waar een
banier met de naam van een der elf steden vrolijk wapperde aan de
gevel. Wij zagen een kunstenaar aan het werk! 
In het derde proefjaar schiep hij yn in omsjoch  een borrelglas voor het
oog van bewonderende toeschouwers en markeerde het glas met een
rode vlek; een pompeblêd. 
Na afloop van de sessie bood hij mij het kleinood aan dat vanzelfsprekend
dankbaar is aanvaard en een ereplaats heeft gekregen.
Jammer dat de glasblazerij verdwijnt uit de oude Stadsherberg. Het was
een markant punt voor deze uitbaterij. 

Nog even iets over eerdergenoemde ‘elfstedentocht’. 
Die voerde ook langs hotel/pension Stedswâl van de familie Oenema. In
de gelagkamer van de voormalige pastorie speelde de gastvrouw op
accordeon vrolijke melodieën die wij uit volle borst meezongen. Een
gezellige boel daar! 
Het zou aardig zijn wanneer in de tuin van de voormalige pastorie
historisch - en pastoraal verantwoorde planten groeien. Te denken valt
aan een schijnheilig ritselende judaspenning naast een devoot neigend
Mariahartje. Ook een weelderige onzelievevrouwebedstro zou zich  thuis
voelen bij een fraaie kardinaalsmuts onder het toeziend oog van de
patroonheilige Sint Fredericus; versteend, maar vol ontferming
glimlachend naar ontkerstend Nederland.  

Jan van der Goot, Twello
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STEMMING  GEMEENTE  GAASTERLÂN-SLEAT 
VOOR  EUROPESE  GRONDWET

Uitslag referendum Europese grondwet op 1 juni 2005.

plaats Voor Tegen Blanco Totaal Opger. Opk.% 

Balk, Gem. huis 426 529 8 963 1450 66,41

Perc. in % 44,24 54,93 0,83 100,00   

Balk,Talmahie
m

466 514 7 987 1423 
69,36

Perc. in % 47,21 52,08 0,71 100,00   

Sloten 151 253 3 407 578 70,42

Perc. in % 37,10 62,16 0,74 100,00   

Wyckel 161 217 1 379 541 70,06

Perc. in % 42,48 57,26 0,26 100,00   

Sondel 80 135 0 215 299 71,91

Perc. in % 37,21 62,79 0,00 100,00   

Nijemirdum 142 148 0 290 429 67,60

Perc. in % 48,97 51,03 0,00 100,00   

Oudemirdum 336 466 10 812 1075 75,53

Perc. in % 41,38 57,39 1,23 100,00   

Bakhuizen 280 325 5 610 1023 59,63

Perc. in % 45,90 53,28 0,82 100,00   

Oudega 87 87 1 175 248 70,56

Perc. in % 49,71 49,71 0,57 100,00   

Elahuizen 86 115 0 201 250 80,40

Perc. in % 42,79 57,21 0,00 100,00   

Harich 201 174 1 376 470 80,00

Perc. in % 53,46 46,28 0,27 100,00 

Totaal 2416 2963 36 5415 7786 69,55

44,62 54,72 0,66 100,00   
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KNAPPE  PRESTATIE  MUZIEKVERENIGING
“STÊD  SLEAT”  OP   SCHIERMONNIKOOG

Afgelopen zaterdag 4 juni jl., heeft muziekvereniging Stêd Sleat 
deelgenomen aan het 48e zang- en muziekfestival van de Christelijke 
bond van Muziekverenigingen Friesland op Schiermonnikoog. 
Muziekvereniging Stêd Sleat heeft meegedaan aan het muziekfestival 
waarbij zij het muziekstuk Kameleon van Jan Bosveld heeft gespeeld. En 
zij behaalde  hiermee 80,25 punten. Dat betekent bij het oude 
concourssysteem een eerste prijs. Een knappe prestatie voor het kleine 
korps uit Sloten.  
’s Morgens om half zeven werd vanuit Sloten vertrokken om met de boot 
van half negen naar Schiermonnikoog te gaan. De sfeer zat er op de boot 
al aardig in. Jammergenoeg liep het programma wat uit, zodat er niet 
meteen ingespeeld kon worden. Alle muzikanten van muziekvereniging 
Stêd Sleat hadden dit keer bij hun zwarte broek een gekleurd t-shirt aan 
om zo de Kameleon uit te beelden. Onder leiding van dirigent Durk Krol 
werd er mooie muziek gemaakt. Onder de toeschouwers waren onder 
andere de leden van het Streekkoor Oudemirdum. Het is altijd leuk als er 
wat bekenden in de zaal zitten. Na het optreden was iedereen vrij om te 
gaan en te staan waar men wilde. De één ging fietsen, de ander ging 
wandelen en er werd ook nog lekker op het terras gezeten. Om kwart 
voor 6 was de uitslag en toen was het natuurlijk even spannend, maar de 
uitslag was goed dus kon men met een goed humeur weer huiswaarts 
trekken. Op de terugweg was het ontzettend gezellig.  

Maar voorafgaande aan zo’n muziekfestival moet er extra worden 
gerepeteerd, zodoende was er een studiedag op zondag 29 mei. Dit keer 
bleven de Sleattemers niet in Sleat maar togen zij naar Tjerkgaast. In 
het dorpshuis in Tjerkgaast is vanaf ’s morgens half 10 tot ’s middags 
drie uur druk gerepeteerd. Eerst met het hele korps en na de koffie met 
cake werd er in secties gerepeteerd. Voor de broodtafel werd er nog even 
gezamenlijk gespeeld. De lunch was heerlijk en goed verzorgd door de 
mensen van het dorpshuis van Tjerkgaast.
’s Middags werd er alleen nog maar met z’n allen gerepeteerd en aan het 
eind van de middag kon men het verschil goed merken. Het muziekstuk 
Kameleon kwam steeds beter uit de verf.  

Maar na zo’n muziekfestival is muziekvereniging Stêd Sleat nog niet aan 
vakantie toe, want er staan diverse optredens op de agenda. Zo zullen 
wij spelen bij Sipelsneon op zaterdag 25 juni a.s. De molen bestaat dit 
jaar 250 jaar en op zaterdag 9 juli a.s. zal ook het korps spelen. Als slot 
voor de vakantie geven zij nog een openluchtconcert op woensdag 
13 juli.
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In 2006 bestaat muziekvereniging Stêd Sleat 25 jaar. Dit willen wij 
natuurlijk vieren.
Helaas loopt het ledental van het korps de laatste tijd wel terug en we 
zitten dan ook dringend om muzikanten verlegen. Heeft u interesse in 
muziek maken bij een fanfarekorps schroom dan niet om een keer langs 
te komen op onze repetitieavond. Woensdagsavond van half 8 tot half 10 
in De Poarte in Sloten.

EI  SJUCH  IT  DOARPKE  WIKEL

Is de titel van het boek over Wyckel dat door enkele (oud)-
Wyckelers is samengesteld en op 18 juni, tijdens de reünie van 
Wyckel, aan het 60 jarig jubilerend bestuur van Plaatselijk Belang 
werd aangeboden.
Het boek is gevuld met wetenswaardigheden uit het verleden en 
beschrijft zo'n 20 onderwerpen o.a.: De Belgen in Wyckel (W.O.I), 
een aantal Wykelers door de jaren heen, de sportieve kant van 
Wyckel enz.
De verhalen worden opgeluisterd met prachtige oude en voor veel 
mensen herkenbare foto's.

Het boek is, zo lang de voorraad strekt, te koop voor 
Euro 27,50. Voor inlichtingen kunt u Hinke Terpstra bellen, 
Tel: 0514 - 531209.

OPBRENGST  COLLECTE  SIMAVI

“Geef scholen in Azië en Afrika schone toiletten” was het thema van
de landelijke collecte van Simavi, die werd gehouden van 3 t/m 9
april. Met de opbrengst financiert het inmiddels 80-jarige Simavi
projecten in Afrika en Azië ter verbetering van de gezondheid van de
allerarsmten. Bij het bereiken van een betere gezondheid spelen
schoon water, een goed toilet en hygiëne (zoals handen wassen) een
belangrijke rol. Daarom steunt Simavi de aanleg van sanitaire
voorzieningen, bijvoorbeeld bij scholen. 
De collecte in Sloten levert met een opbrengst van Euro 375,00een 
belangrijke bijdrage aan het werk van Simavi. Simavi dankt iedereen
die een bijdrage in de collectebus heeft gedaan of zich als vrijwilliger
voor de collecte heeft ingezet. 
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