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INHOUDSOPGAVE:

MET EEN WINTERS LENTEGEVOEL…
Het eerste nummer van de 22ste
jaargang van “De Stadsomroeper”
heeft
uw
deurmat
inmiddels
beroerd en als de planning goed
verloopt, zullen er in 2005 nog drie
nummers volgen. Elke keer is het
weer moeilijk om dit blad niet te dik
te laten worden om de kosten te
drukken. Ook dit keer blijven er
weer bijdragen liggen, terwijl er ook
erg veel foto’s nog digitaal liggen
opgeslagen, die het meer dan
verdienen om eens in dit blad
gepubliceerd te worden. Eigenlijk
mogen we best spreken van een
luxeprobleem.
Graag hadden we een uitgebreide
fotoreportage laten zien van de
prachtige sneeuwdagen van begin
maart, die werkelijk uniek waren.
Ruth Schomaker aan het langlaufen
Het is beperkt gebleven tot twee
langs de Bolwerken. Unieke plaatjes begin maart ook in Sloten.
foto’s. Op deze pagina ziet u Ruth
Schomaker slalommen langs de
Foto: Jaap Lubach
Bolwerken.
Wanneer
zal
dit
opnieuw gebeuren? Een prachtige witte deken die ook Sloten bedekte en
er gedurende enkele dagen voor zorgde dat vele Slotenaren weer eens
ouderwets met elkaar in contact kwamen, mede omdat vele Sleattemers
hun werk op woensdag 2 maart jl. vanwege de hevige sneeuwval niet
konden bereiken.
Zeldzame momenten die je moet koesteren, zoals dat ook eens in 1979
gebeurde. Sloten voor enkele dagen omgetoverd tot een Oostenrijkse
wintersportplaats.
Toch liet de winter ons in het aprilnummer van dit stadsblad niet
helemaal los omdat onze jonge schaatsers zich permanent in het nieuws
manoeuvreerden. Reden genoeg om hun ervaringen op te tekenen.
Wij, als redactie hopen dat de inmiddels gestarte lente u weer de nodige
inspiratie zal geven en dat De Stadsomroeper uw gevoel mag versterken
dat we toch wel in een zeer uniek stadje wonen of daar in ieder geval
nauw mee verbonden zijn.
Gerben Stegenga
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BOEKJE WELDOENERS VAN SLOTEN TE KOOP
Er is een interessant boekje verschenen dat elke Sleattemer eigenlijk in
zijn of haar boekenkast zou moeten hebben want wat Trijntje M. Tromp
en Gerben G. van der Wal nagelaten hebben aan de Sleattemer
bevolking, kan niet genoeg onder de aandacht van alle Slotenaren
worden gebracht. In dit nummer van ons stadsblad zou een artikel over
de Van der Wal Stichting worden geplaatst, eveneens een geschenk uit
het legaat van Trijntje en Gerben. Door ruimtegebrek zal dat in het
juninummer een plek vinden.

T i t e l:
“Trijntje M.Tromp en Gerben G. van der Wal,
weldoeners van Sleat/Sloten”
A u t e u r:
Maaike Tuininga-Tromp
P r i j s:
Euro 6,60 (inwoners Sloten, Tjergaast, Wijckel en Balk)
Euro 9,00 (incl. portkosten - buiten deze regio)
T e b e s t e l l e n:
Door overmaking van genoemd bedrag op bankrekening:
3052.54.154 van “De Stadsomroeper” in Sloten o.v.m.
“boek weldoeners”.
Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden!
Inwoners van Sloten, Tjergaast, Wijckel en Balk kunnen ook een
telefoontje plegen naar één van de redactieleden of een e-mail
sturen aan: destadsomroeper@freemail.nl waarna het boek
tegen contante betaling bij u thuis wordt bezorgd.

Inhoud:
Het boekje geeft interessante historische informatie over Sloten, die nog
niet in zijn geheel bekend was.
Ook doet het boekje uit de doeken, hoe verschillende nazaten van het
geslacht Tromp een rol hebben gespeeld in de historie van Sloten. Onder
anderen een scheepsbouwer, een vroedman, een burgemeester en niet
te vergeten Trijntje Tromp, die samen met haar man Gerben van der Wal
een grote nalatenschap aan Sloten schonk.
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Dit echtpaar krijgt in het boekje veel aandacht. De testamenten worden
uitgeplozen en de beide Stichtingen, die er uit zijn ontstaan, worden
besproken.
Er staan leuke anekdotes in vermeld over de families Tromp en van der
Wal en interviews met studenten, die op kosten van het Studiefonds van
der Wal-Tromp mochten studeren.
Al met al een interessant boekje om zelf in uw bezit te hebben.

HJIR EN HJOED
Berne:
Sleat:

18 desimber
4-10 febrewaris
7 febrewaris

om utens:
Troud:
Stoarn:
Sleat:

25 desimber

Anna, df. Marja Lootsma en
en Wim Haringsma, Balk

18 maart

Ineke Pierik en Berend Visser

1 jannewaris
28 jannewaris

om utens:

9 jannewaris
13 jannewaris
22 febrewaris

Ferhuze
yn ‘e stêd:

Femke Liesje, df Marijke de Vries en
Evert-Jan Punter
Olivier Matthijs, sf Leonarda Adriana
Hartman en Jeroen Matthijs Ekkel
Arnold Hilbrand (Arno),
sf Regina Homma en Walter de Vries

Jetta Bergsma-Vroom,
Dubbelstraat 129, 82 jier.
Ine Krol-de Vries, Dubbelstraat 191
67 jier.
Evert Piersma, Talma Hiem,
Balk, 87 jier.
Sybren Bergsma, Doniahiem
St. Nyk, 89 jier.
Aleida Wijnanda Haitsma Mulier,
Zeist (berne yn Sleat 9-2-1918)

Jan en Roelie de Graaf
Fam. J. Deen
Alie Hamstra

nei Spanjaardsdijk 1
nei Spanjaardsdijk 26
nei B.H. Mulierstraat 2/D
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Bettie Eiling
Christina Reekers en
Richard Feenstra
Bruin Plantinga
Fam. J. de Vreeze

Ôfreizge:

Sa lang troud:

12 maart
14 maart

40 jier
25 jier

nei Snits
nei Balk
nei Talma Hiem, Balk
nei Talma Hiem, Balk
fam. H. Brouwer-Ottema
fam. H. Risselada-v.d. Beek

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.

ÔFSKIE NEI SAFOLLE JIERRREN

Jan en Fim de Vreeze.
Foto: Sjouwe Leffertstra

Fan út ús gesellige keamer yn Talma
Hiem wolle wy ôfskie fan jimme nimme.
1935 wie it jier dat wy yn jimme
fermidden kommen binne. Mei in protte
Sleattemers ha wy in soad ‘lief en leed’
dield. Mei pine yn it hert ha wy jimme
ferlitte moatten.
Wy wolle jimme bedanke foar alle
hertlikheid en alle freonskippen dy’t wy
fan de Sleattemers krije mochten. Dat
hat ús in protte waarmte jûn.
Wy winskje jimme allegearre in goede
takomst ta.
In hertlike groetnis fan it âldste echtpear
fan Sleat,
Jan en Fim de Vreeze, Talma Hiem – Balk
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Zij was er altijd voor velen.
Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven na het
plotselinge overlijden van onze lieve mem en beppe

Jetta Bergsma- Vroom
willen wij u hartelijk bedanken.
Kinderen en kleinkinderen
Sloten, februari 2005.
"Hiermee wil ik u, mede namens mijn kinderen, dankzeggen voor het
door u getoonde medeleven tijdens het ziekteproces welke uiteindelijk
leidde tot het overlijden van:

Ine Krol - de Vries
Verdrietig, maar ook dankbaar, mogen wij terug zien op deze periode.
Uw getoonde betrokkenheid en belangstelling was voor ons een steun
Pier Krol en kinderen

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELZAAL
Bij deze willen wij nog even onder de aandacht brengen dat we nog
steeds koffie in de verkoop hebben. Heeft u nog belang bij 1 kilopak
lekkere tik tak koffie? Voor maar 4 euro kunt u een pak krijgen!
Bel of vraag de leidsters op de Psz.
Opgeven van peuters mag vanaf 1,5 jaar zodat de mogelijkheid bestaat
om u kind met 2 jaar te plaatsen
Telefoonnummer voor de Koffie: Anita van der Goot 531492
Telefoonnummer voor opgaaf peuter:
Sloten Emmy Poortema 531635
Wijckel Pity Grafhorst 603240
Tjerkgaast Tiny Schotanus 531471
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JESPER POORTEMA EN SIBBEL HAARSMA
NATIONAAL KAMPIOEN SCHOOLPLOEGENACHTERVOLGING OP DE SCHAATS
Op het NK-schoolploegenachtervolging op de schaats in Schaatscentrum
Optisport op dinsdag 15 maart jl. in Breda heeft scholengemeenschap
Bogerman uit Sneek het nationale kampioenschap bij de heren 15 tot en
met 17 jaar gewonnen. Van dit team maakten deel uit Sibbel Haarsma,
Rienk Nauta, Jesper Poortema en Pieter Postma. Het kwartet met de
beide
Sleattemers
Sibbel
Haarsma
en
Jesper Poortema maakte
zijn favorietenrol waar
bij de heren 15 tot en
met 17 jaar. De mannen
van de Bogermanschool
wisten
zich
op
overtuigende wijze te
plaatsen voor de finale.
Ze haalden vervolgens
met
overtuiging
de
Nederlands titel binnen
met
een
Nederlands
record
dat
overgeJesper Poortema houdt trots de beker vast die
nomen werd van het
hij met zijn maten won bij het NKRSG uit Sneek.
schoolploegenachtervolging. Links kijkt Sibbel
Haarsma niet minder trots naar de gewonnen
Bij de finale waren de
bokaal.
Telfort - Schaatstoppers
naar Breda gekomen!
Foto: fotografie Zwart
Wereldkampioen Bob de
Jong, Ralf van er Rijst en Remco Oldeheuvel reden een demo-rit, deelden
handtekeningen uit en waren aanwezig bij de prijsuitreiking.
De scholenploegenachtervolging is een begrip in Nederland. Op de
Optisport IJsbaan in Breda werd gestreden om de nationale titels
scholenploegenachtervolging. Ruim 2500 scholieren uit het voortgezet
onderwijs hebben mee gedaan aan dit unieke toernooi. Er werd
gestreden in verschillende categorieën en deelname stond open voor
zowel licentiehouders als recreanten.
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NIELS POORTEMA 11DE BIJ NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN NEO-SENIOREN
Op 4 en 5 februari 2005 werden in Assen de Nederlandse
Kampioenschappen allround voor neo-senioren gehouden. De 20-jarige
Sleattemer Niels Poortema plaatste zich bij de 12 besten van Nederland.
Op de 500m. werd hij 9de in een tijd van 38.64, op de 3.000m. 8ste in
4.01.26. De 1.500 m. van onze Niels was wat teleurstellend met een tijd van
1.58.37 waarmee hij 13de werd, terwijl hij de kleine meerkamp afsloot met
een 8ste plaats op de 5.000m. die hij in een tijd van 7.15.26 aflegde.
Uiteindelijk legde Niels Poortema beslag op de 11de plaats met een
puntentottal van 161.832. Nationaal kampioen in deze klasse werd Rhian
Ket die een puntentotaal van 157.053 bijeenvergaarde.

JELJER HAARSMA 3DE BIJ INTERNAT. VIKINGRACE
Op 4 en 5 maart jl. werd door schaatstrainigsclub Rutten voor de 17de keer
de Internationale Vikingrace georganiseerd. Het deelnemersveld bestond
uit 288 jeugdige schaatsers, afkomstig uit Finland, Polen, Zweden, WitRusland, Noorwegen, Oostenrijk, Italië, Duitsland en Nederland. Ook de 13jarige Sleattemer Jeljer Haarsma deed hier aan mee. Hij deed het
fantastisch want op de eerste dag won hij beide 500 meters in 42.34 en
42.48. De tweede dag werd Jeljer 2de op de 500m. in een tijd van 42.66.
Helaas was de 1.000m. nog wat te lang voor dit Sleattemer talent want op
de slotafstand moest Jeljer Haarsma genoegen nemen met de 11de plaats
in een tijd van 1.30.29. Toch wist hij met zijn uitstekende 500 meters het
podium te bereiken want achter de Nederlander Jasper Bovenhuis (170.865
pnt.), de Noor Kjetil Stiansen (171.020 pnt.), wist Jeljer beslag te leggen op
een uitstekende derde plaats met 172.625 pnt.
.

Wie kan Jetske van Midlum, Heerenwal 47, helpen aan
restjes breigaren (wol)? Zij wil daarmee aan de slag
voor het goede doel (Dorcas / Roemenië).
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SLEATTEMER SCHAATSTALENTEN
VEELVULDIG IN HET SPORTNIEUWS
Wie de afgelopen winterperiode regelmatig even de moeite nam om het
sportnieuws door te nemen moet vaak gestuit zijn op de namen van een
aantal Sleattemer schaatstalenten. Twee familienamen kwamen zeer
geregeld terug in de schaatsuitslagen want de nazaten van Emmy en Jan
Sikke Poortema en Fred en Hennie Haarsma lieten meermalen met
scherpe tijden van zich horen. Hoewel de lente zijn intrede inmiddels
heeft gedaan, kon de redactie van dit blad het toch niet nalaten om
Sibbel en Jeljer Haarsma, Niels, Jort, Jesper en Wencke Poortema zelf
eens wat te laten vertellen over hun belevenissen op de klapschaatsen.
1) Wanneer ben je geboren:
SIBBEL: Op 17 oktober 1988 te Sloten.
JELJER: 20 juli 1991.
NIELS: Op 25 februari 1985.
JORT: Op woensdag 15 april 1987.
JESPER: 1 november 1988.
WENCKE: 25 september 1990.
2) Welke schoolopleiding volg je:
SIBBEL: Het Vwo.
Wencke Poortema
JELJER: Ik zit nu in 2Havo Vwo.
NIELS: Ik zit in het derde jaar van de leraren opleiding wiskunde. Ik ben
erg goed in wiskunde en ik vind het ook een leuk vak. Toen ik nog op de
HAVO zat hielp ik altijd klasgenoten die het niet zo goed snapten, dit
vond ik leuk om te doen en zo heb ik uiteindelijk voor deze opleiding
gekozen.
JORT: Op dit moment zit ik in het eerste jaar van het HBO
Verpleegkunde. Ik hoop dit jaar mijn propedeuse te behalen, omdat ik
dan mee mag loten voor Geneeskunde.
JESPER: 4 HAVO.
WENCKE: VMBO T. Ik zit nu in de 3e klas.
3) Waar volg je die:
SIBBEL: In Sneek op het Bogerman College.
JELJER: In Balk.
NIELS: Ik volg deze opleiding in Leeuwarden op het NHL (Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden). Hier volg ik de lessen. Verder loop ik soms
stage, in het eerste jaar heb ik dat in Lemmer gedaan, het tweede jaar in
Joure en dit jaar heb ik tien weken in Grou stage gelopen. Nu loop ik nog
een stage op de Friese Poort in Sneek.
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JORT: In Leeuwarden.
JESPER: Sneek op het Bogerman.
WENCKE: In Balk.
4) Wat wil je later worden:
SIBBEL: Dat weet ik nog niet echt zeker.
JELJER: Weet ik nog niet.
NIELS: Eerst wil ik de opleiding afmaken waar ik nu mee bezig ben, dan
ben ik wiskunde leraar tweedegraads. Dat wil zeggen dat ik het volledige
VMBO, het MBO en de eerste drie jaar van HAVO en VWO mag lesgeven.
Ik wil na deze opleiding in deeltijd verder gaan leren voor mijn
eerstegraads bevoegdheid, zodat ik ook aan de bovenbouw van HAVO en
VWO mag lesgeven. Daarna zou ik nog meer kunnen gaan leren, maar
dat bekijk ik tegen die tijd nog wel even.
JORT: Ik heb niet echt een doel. Ik doe nu dus
verpleegkunde, als ik niet ingeloot wordt voor
geneeskunde dan maak ik dit af. Dan ben je
verpleegkundige op niveau 5 (hoogste). Hierna zou
ik nog zo veel kanten op kunnen, dat ik het gewoon
nog niet weet. Mocht ik ingeloot worden voor
geneeskunde dan wil ik arts worden. Wat precies is
ook nog niet bekend, maar ik wil sowieso bloed zien.
Één ding staat vast; het wordt hoe dan ook de
gezondheidszorg.
JESPER: Dat weet ik nog niet precies, misschien iets
Jort Poortema
in de verpleegkunde of piloot.
WENCKE: Ik wil later iets in de sport doen of verpleegkundige worden.
5) Wanneer ben je met schaatsen begonnen:
SIBBEL: Ik ben op mijn zevende begonnen met schaatsen.
JELJER: volgens mij toen ik 5 jaar was.
NIELS: Ik weet niet meer hoe oud ik was toen ik voor het eerst op de
ijzers stond. Ik denk een jaar of vier. Toen heb ik mijn eerste rondjes op
de natuurijsbaan in Sloten gemaakt, in het begin achter een stoel om
evenwicht te houden. Toen ik zes jaar was ben ik voor het eerst gaan
schaatsen in Thialf, en dat doe ik nu nog steeds.
JORT: Ja, ehm dat weet ik niet precies, toen ik een jaar of zes was denk
ik. Dus dat zal ongeveer in 1993 geweest zijn.
JESPER: Toen ik ongeveer zes was, 1995 of zo.
WENCKE: Toen ik 6 jaar was.
6) In welke klasse schaats je momenteel:
SIBBEL: Ik schaats bij de B-junioren.
JELJER: Bij de A Pupillen.
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NIELS: Ik ben dit jaar voor het eerst geen junior meer, ik ben nu
Neosenior.
JORT: Ik zit bij de A junioren.
JESPER: Ik zit bij de B Junioren.
WENCKE: Bij de C junioren.
7) Wat is de naam van de trainingsgroep:
SIBBEL: De Preamkeskouwers.
JELJER: STG Preamkeskouwers.
NIELS: De club waar ik bij schaats heet “de Preamkeskouwers”. En ik zit
in de Friese selectie langebaan.
JORT: De Preamkeskouwers.
JESPER: De Preamkeskouwers.
WENCKE: De Preamkeskouwers.
8) Hoe vaak train je per week:
SIBBEL: 3 keer, 2 keer op het ijs en 1 keer in het bos.
JELJER: 2 keer.
NIELS: Ik denk gemiddeld zes tot zeven keer per week. In de zomer iets
vaker en in de winter iets minder. Ook zijn de trainingen in de zomer
vaak langer en zwaarder. Dit heeft ermee te maken dat
ik in de winter hard moet kunnen schaatsen op
wedstrijden en dat lukt niet als je net de dag ervoor
heel zwaar hebt getraind.
JORT: 2 keer op het ijs, dinsdags en zaterdags. En één
keer in de week conditie training in het bos. Verder zit
ik nog wel eens op de racefiets, als het mooi weer is
buiten, en als het slecht weer is in de garage, met de
fiets in een soort rollerbank, met de tv ervoor, want je
omgeving heb je snel gezien als je stilstaat.
JESPER: Twee keer op het ijs en één keer conditie
training in het bos, ook ga ik op de fiets naar school, is Jeljer Haarsma
ook best goed voor de conditie.
WENCKE: 2 keer in de week op het ijs en 1 keer in het bos.
9) Wie is(zijn) je trainers:
SIBBEL: Mijn trainer is Erik Jansen.
JELJER: Jelle Jellesma.
NIELS: Yep Kramer is mijn trainer, hij is vrijwel altijd bij de trainingen
aanwezig. Als hij er niet is regelt hij een vervanger. Mogelijke vervangers
zijn Henk Hospes, Ronny Nijman en Wopke de Vegt. Wopke schrijft ook
de schema’s voor onze krachttrainingen.
JORT: Frank Atsma en Bernardus Gijzen. Veel van de lezers zullen die
namen niks zeggen ben ik bang.
JESPER: Erik Jansen op het ijs en Frank Atsma bij de conditie training.
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WENCKE: Erik Jansen & Gertina Albada.
10)
Wat is je beste afstand:
SIBBEL: Mijn beste afstand is de 1000 meter.
JELJER: 500 meter.
NIELS: Ik heb niet een afstand die er heel erg bovenuit springt, maar
meestal zijn mijn middenafstanden het beste. De 1500 en de 3000
meter.
JORT: Ik ben nog niet verder dan de 3000 meter, (28 maart ga ik mijn
eerst 5000 rijden!!) maar dan staat de 1500 meter, in verhouding, het
scherpst denk ik (voor de tijden zie vraag 16).
JESPER: 1500 meter.
WENCKE: De 1000 meter.
11)
Wat is je slechtste afstand:
SIBBEL: En mijn slechtste afstand is de 3 kilometer.
JELJER: 1000 meter.
NIELS: Als je naar mijn persoonlijke records kijkt is de 5000 meter mijn
slechtste afstand. Maar dit komt ook omdat ik die dit seizoen nog niet in
Thialf heb gereden. Ik hoop deze eind maart nog te verbeteren. Verder
ben ik op de 500 meter vrij wisselvallig. De 500 meter vind ik een erg
moeilijke afstand omdat alles helemaal perfect moet gaan, één misslag
en ik kan een PR wel vergeten!
JORT: De 1000 meter. Ik heb er geen logische verklaring voor. Maar die
loopt niet helemaal zo als het hoort.
JESPER: 500 meter.
WENCKE: De 500 meter (de start gaat niet zo goed).
12)
Wat doe je er aan om je zwakste afstand te verbeteren:
SIBBEL: Weinig, eigenlijk moet ik meer gaan trainen, maar dat doe ik
dus niet….
JELJER: Op m'n conditie trainen.
NIELS: Voor de 5000 meter is het in eerste instantie een kwestie van
conditie trainen, maar verder moet ik ook technisch vooruit gaan om met
minder moeite een hoog tempo vast te kunnen houden. Ik train er heel
erg op om een soepele en ontspannen slag te krijgen waardoor ik “de
man met de hamer” iets minder snel tegenkom tijdens de rit. De 500
meter train ik vooral door veel te starten en bochten op maximale
snelheid te rijden. Alleen heb ik dit seizoen sinds december last van een
liesblessure waardoor het starten niet zo goed gaat. Hierover meer in de
volgende vragen.
JORT: Trainen. Het nadeel is dat ik niet snel genoeg ben om me in
trainingen met één afstand bezig te houden, er zitten nog ongeveer 5
jongens in mijn traingroepje en niet iedereen kan iets anders doen. Als ik
nou bij TVM of zo had gezeten…… tja….
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JESPER: Trainen en nog eens trainen.
WENCKE: Ik probeer er zo veel mogelijk op te trainen, (het gaat vooral
om de start die niet goed gaat).
13)
Wat is je mooiste schaatsmoment tot nu toe geweest en
waarom:
SIBBEL: Toen we Fries kampioen schoolploegenachtervolging werden en
kortgeleden zelfs Nederlands kampioen, al had ik een podiumplek wel
een beetje verwacht.
JELJER: Dit jaar op de Vikingrace omdat ik daar twee keer 1ste op de
500 meter ben geworden.
NIELS: Ik weet niet precies één mooi moment te noemen. Alle PR’s zijn
altijd mooie momenten, maar er zitten ook speciale PR’s tussen, zoals
voor het eerst onder de twee minuten op de 1500 meter, onder de vier
minuten op de 3000 meter. Maar mijn allermooiste PR vond ik toen ik
voor het eerst onder de 40 seconden op de 500 meter reed. Ik vond het
helemaal geweldig en ik kan me die wedstrijd nog precies voor de geest
halen, terwijl het al weer ruim vier jaar geleden is (11 december 2000).
Een iets recenter mooi moment was dat ik me ondanks mijn blessure
toch nog plaatste voor het NK allround voor neosenioren.
JORT: Tja, dat is moeilijk eigenlijk is het iedere keer mooi als je een
persoonlijk record rijdt. Dan ben je kapot na het
schaatsen van de race en dan zie je het bord en als je
dan je PR verbeterd hebt, dan ben je blij! Ik heb niet
echt hoogtepunten.
JESPER: Dinsdag 15 maart ben ik met Sibbel, Pieter
en Rienk in Breda Nederlands kampioen scholen
ploegenachtervolging geworden. Elke keer als ik een
persoonlijk record rijd is dat ook een mooi moment.
WENCKE: Dat ik bij de C pupillen mee mocht doen aan
het NK pupillen. En dat ik daar toen 3e werd. En dat ik
bij de B pupillen mee mocht doen met de Vikingrace.
Sibbel Haarsma

14)
Wat is je vervelendste schaatsmoment geweest tot nu toen
en waarom:
SIBBEL: Toen ik bij de A-pupillen op 1 honderdste van een seconde na
tweede werd bij het clubkampioenschap.
JELJER: Dat ik door m'n slechte duizend meter op de Vikingrace m'n
eerste plek had verloren en naar de derde plaats was gezakt.
NIELS: Eind november had ik een wedstrijd in Eindhoven en tijdens de
laatste 1000 meter kreeg ik tijdens de start een liesblessure. Ik heb toen
een week niet geschaatst en daarna ben ik weer heel voorzichtig
begonnen, ik deed er drie rondjes over om op gang te komen. Ik heb
daardoor niet meer de kans gehad om me voor het NK sprint te plaatsen,
terwijl ik best een goede kans zou hebben om me te kunnen plaatsen.
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Begin januari dacht ik dat ik wel weer kon sprinten, ik reed in Inzell een
500 meter en na drie stappen vanaf de startstreep was het weer raak.
Toen heb ik weer een tijdje rustig aan gedaan en is het me nog wel
gelukt me, twee weken later, te plaatsen voor het NK allround. Het NK
zelf ging ook goed dus dat was dan weer een meevaller. Begin maart heb
ik tijdens een wedstrijd opnieuw last gekregen van mijn lies en me weer
een aantal wedstrijden moeten afmelden. Dit vond ik het vervelendste
moment tot nu toe omdat ik veel getraind heb dit jaar en door zo’n lullig
spiertje niet de kans heb gekregen om snelle tijden te rijden.
JORT: 2 jaar geleden aan het eind van het seizoen deed ik mee aan een
supersprint wedstrijd (2 X 100 en 2 X 300 meter) en tijdens het inrijden
deed ik even een startje en toen sneed ik met mijn linker schaats een
stuk in mijn achillespees. Dan is het moeilijk schaatsen. Hij is nu dikker
als normaal en ik heb er nog steeds last van als ik schaats.
JESPER: Ik had een keer een seizoen waarin ik bijna niet vooruit ben
gegaan, je wilt dan zo graag maar op één of andere manier lukt het dan
gewoon niet.
WENCKE: Ik ging voor de eerste keer een 1500 meter rijden en toen zei
iedereen tegen mij: je moet niet vergeten te wisselen en ik had gezegd
nee dat vergeet ik heus niet maar toen was ik dus toch vergeten te
wisselen. Ik had de laatste buitenbocht genomen maar moest de
binnenbocht nemen. Maar ik had toch nog wel een goede tijd, maar die
telde natuurlijk niet mee.
15)
Het schaatsseizoen is nagenoeg voorbij. Wat doe je aan
training in de voorbereiding op het volgende winterseizoen:
SIBBEL: Ik ga binnenkort weer op de fiets naar school in Sneek, en als ik
gemotiveerd ben ga ik ook twee keer per week droogtrainen in het
Fonteinbos in Oudemirdum.
JELJER: 2 keer in de week draven met de club en 1x met de
baanselectie. Misschien nog een keer in de 2 weken fietsen.
NIELS: We hebben straks eerst een maandje geen trainingen met de
selectie. Ik zal zo nu en dan de racefiets wel eens even pakken, maar het
worden geen zware trainingen. In mei gaan we er weer tegenaan:
fietsen, skeeleren, krachttraining, hardlopen. In juni is er meestal wel
een ijsbaan een paar weken open (Heerenveen of Dronten). Dan gaan we
in augustus op trainingskamp, waarschijnlijk naar Hamar (Noorwegen).
Dan is daar de ijsbaan open, we trainen dan twee keer per dag, één keer
schaatsen en één keer iets anders. Eind september hebben we ook nog
een trainingskamp in Erfurt. Dit is als voorbereiding op het NK afstanden
omdat in Nederland de ijsbanen altijd laat open gaan. Ik denk dat ik niet
mee kan naar dit laatste trainingskamp omdat ik volgend jaar met mijn
stage zit.
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JORT: Onze club heeft 2 keer in de week conditie training in de bossen
van Oudemirdum. Als ik niet hoef te werken dan ga ik daar zo veel
mogelijk heen, en ik fiets nog wel eens wat.
JESPER: Twee keer per week conditie training (draven, schaatssprongen
enz.) en veel racefietsen.
WENCKE: We hebben 2 keer in de week droogtraining in het bos in
Oudemirdum en ik fiets zelf nog als ik tijd heb.
16)
Wat zijn je persoonlijke records:
SIBBEL:
100 meter:
10.92
300 meter:
500 meter:
41.66
1000 meter:
1500 meter: 2.13.55
3000 meter:
JELJER:
300 meter:
27.32
500 meter:
1000 meter: 1.30.62
NIELS:
500 meter:
38.17
1000 meter:
1500 meter: 1.54.85
3000 meter:
5000 meter: 7.15.26
JORT:
500 meter:
40.60
1000 meter:
1500 meter: 2:03.13
3000 meter:
JESPER:
500 meter:
42.17
1000 meter:
1500 meter: 2.07.05
3000 meter:
WENCKE: 500 meter:
47.35
1000 METER:
1500 meter: 2.25.47

26.34
1.23.59
4.46.31
42.34
1.15.24
3.59.36
1:20.84
4:24.??
1.24.90
4.31.76
1.35.90

17)
Wie is je favoriete sporter:
SIBBEL: Zinedine Zidane.
JELJER: Erben Wennemars.
NIELS: Ik heb niet echt een favoriete sporter, maar ik vind Erben
Wennemars altijd erg goed. Hij is altijd gemotiveerd en doet altijd zijn
best en dat straalt hij ook uit. Verder vind ik het erg mooi wat Sven
Kramer allemaal doet, maar dat komt ook omdat ik hem persoonlijk ken,
drie jaar geleden zat hij bij me in de ploeg. Ook is nu zijn vader mijn
trainer.
JORT: Ik weet het echt niet. Degene die het hardst gaat!! (qua schaatsen
dan hè). Verder vind ik het machtig wat ze bij de paralympics doen,
welke sport dan ook. Daar heb ik veel respect voor.
JESPER: Ja eigenlijk heb ik die niet echt, maar Rintje Ritsma, vond ik
altijd goed, volgens mij is hij ook één van de beste schaatsers ooit.
WENCKE: Sven Kramen. Eigenlijk vind ik iedereen wel goed.
18)
Wat wil je eigenlijk absoluut in de schaatssport bereiken:
SIBBEL: Ik wil er graag plezier in houden, en ik wil ieder jaar nieuwe pr’s
blijven rijden.
JELJER: Dat weet ik nog niet.
"De Stadsomroeper", april 2005

15

NIELS: Het belangrijkste dat ik wil (blijven) bereiken is dat ik plezier heb
in het schaatsen en dat ik er voldoening uit haal. Ik doe mijn best om zo
hard mogelijk te gaan. En meer dan je best doen
kan nou eenmaal niet. De stap naar de top is heel
groot en het is maar voor een enkeling weggelegd
om die stap te maken.
JORT: Niks, dat klinkt vreemd maar ik blijf reëel;
er is voor mij toch niks groots te behalen, ik heb
er gewoon lol in en ik probeer mijn eigen tijden te
verbeteren, en ik vind sporten gewoon leuk.
Zolang ik het leuk blijf vinden, ga ik lekker door.
JESPER: Eigenlijk niks, ik doe het gewoon voor
m’n plezier. Ik probeer natuurlijk steeds mijn
tijden te verbeteren.
Jesper Poortema
WENCKE: Ik wil mijn Pr’s verbeteren, ik train
gewoon voor de lol en blijf door trainen zo lang ik
het leuk vind.
19)
Wat moet je voor je sport over hebben:
SIBBEL: Dat ligt er helemaal aan hoe goed je bent en hoeveel je traint.
Ik hoef er niks voor over te hebben maar ik sport dan ook niet echt op
een heel hoog niveau.
JELJER: Nu nog niks maar volgend jaar moet ik m'n huiswerk en alles
beter plannen omdat ik veel meer wedstrijden krijg en ook meer moet
trainen.
NIELS: Als eerste kost het erg veel tijd, niet alleen de trainingstijd maar
ook de reistijd. Hierdoor heb ik bijvoorbeeld minder tijd om te werken en
met school bezig te zijn, nou gaat school me vrij gemakkelijk af dus daar
heb ik niet zo veel last van. In de winter moet ik veel rekening houden
met wedstrijden. Ik kan weinig op stap in de weekenden omdat ik vaak
weer wedstrijden heb de dag erna.
JORT: Wat ik voor mijn sport over heb? Nou, niet heel veel. Ik blijf heel
af en toe wel eens een zaterdagavond thuis als ik zondags wedstrijden
heb. Maar als ik, voor het niveau waar ik nu op schaats, heel veel zou
moeten laten staan, en snoeihard zou moeten trainen, dan was de lol er
voor mij snel af. Als je in de top zit, is dat anders, dan moet je, en dan
krijg je er ook meer voor terug.
JESPER: Als je een beetje met de rest mee wilt doen moet je gewoon wat
trainen, en zaterdags niet altijd uitgaan, omdat je bijvoorbeeld de
volgende dag een wedstrijd hebt. Het is wel handig als je dan een beetje
fit bent.
WENCKE: Soms als ik zondags een wedstrijd heb ga ik zaterdags niet uit,
verder hoef ik er geen dingen voor aan de kant te zetten.

"De Stadsomroeper", april 2005

16

20)
Welke andere sporten beoefen je nog:
SIBBEL: Tennis.
JELJER: Geen een.
NIELS: Ik beoefen verder geen andere sporten. Ik ga alleen één keer in
het jaar een weekje snowboarden, maar ik denk niet dat je dat als sport
kan rekenen…
JORT: Fietsen, en ik jaag, op vrouwen.
JESPER: Zomers fietsen en draven.
WENCKE: Paardrijden.
21)
Wat zou je graag nog willen zeggen.
SIBBEL: Eigenlijk niks.
JELJER: niks....
NIELS: Ik geef ook nog training aan C en B
junioren van mijn club. Elke week na mijn eigen
training blijf ik nog een uurtje en dan heb ik een
groepje van acht jongens en meisjes. Soms coach
ik ook wedstrijden. Ik vind dit erg leuk om te doen
en ik wil in de toekomst (als ik niet zoveel meer
schaats en niet meer op school zit) nog wel eens
een trainerscursus volgen.
JORT: Dat ik door het invullen van deze vragenlijst
uit nieuwsgierigheid even heb gezocht of er ook
een site bestond van “De Stadsomroeper”. Typ bij
Niels Poortema
google “De Stadsomroeper” in, en het is meteen
raak. Wel een moeilijk adres hoor. Maar dat is niet waar ik op doel. Op
deze pagina staat dat het volgende nummer omstreeks 1 november 2001
uit zal gaan komen. Ik denk dat het tijd is dat deze site even geüpdate
wordt!
JESPER: -WENCKE: --

SPONTANE ACTIES SLEATTEMER KINDEREN
VOOR SLACHTOFFERS ZEEBEVING
Eind vorig jaar trof een onvoorstelbare ramp onze wereld. Vele
tienduizenden slachtoffers, doden en gewonden. Een enorme ravage,
alles werd breed uitgemeten in de media. Een zeebeving zorgde in een
aantal landen in Azië voor ontreddering, leed en ellende. De hulpverlening kwam op gang, ook vanuit Nederland. De samenwerkende
hulporganisaties openden hun speciale gironummer 555. En daar
stroomden de bijdragen op binnen. Van groot en klein, van ka"De Stadsomroeper", april 2005
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pitaalkrachtigen tot minderbedeelden, jong en oud, allemaal droegen ze
er op eigen wijze een steentje aan bij. Kinderen zetten spontaan acties
op touw.
Ilse en Sander van Koersveld, Bettie Jorritsma, Daphne en Suzanne
Feenstra, Janiek Laanstra en Joey Haringsma uit Sloten toonden
eveneens hun naastenliefde. Bij een winkelbedrijf in Lemmer kochten ze
voor 17 cent per stuk tasjes in die ze vervolgens met zijn allen kleurden
en versierden. Vervolgens werden de tasjes van een labeltje voorzien
met daarop het gironummer van de samenwerkende hulporganisaties:
555. Die verkochten ze aan de deuren in Sloten. De vijf vriendinnen
kregen bij het in elkaar knutselen de hulp van twee broertjes. Samen
maakten ze er leuke tasjes van met een lichtje erin. De tasjes werden
verkocht voor 1,50 euro per stuk. Er werden meer dan 300 gemaakt en
ook verkocht. Dat leverde een bedrag op van 481 euro.
Door de eigenaar
van restaurant “De
Mallemok” werd dat
bedrag aangevuld tot
555 euro.
Ook
werden
de
kinderen door een
filmploeg van RTL4
gevolgd toen ze met
hun presentjes langs
de deuren gingen.
Ook toen de meisjes
het geld stortten bij
de bank in Balk. Het
filmpje is nog dezelfde avond door
RTL4 uitgezonden in
Trienke en Janine Swart zijn omgeven door lege
haar nieuwsrubriek.
flessen waarvan de opbrengst bestemd is voor giro
555. Rianne Bergsma is afwezig tijdens deze
fotosessie.

Rianne Bergsma (11
jr.), Janine (10 jr.)
en Trienke Swart (8
jr.) lieten zich eveneens niet onbetuigd en lieten zien dat hun hart op de
goede plaats zit. Zij startten een flessenactie en struinden heel Sloten af
om lege flessen. Het statiegeld dat de dametjes bijelkaar sprokkelden
bedroeg maar liefst Euro 105,25. Van thuis uit werd dit bedrag aangevuld
tot ruim 130 Euro. Het geld brachten ze naar de bank en giro 555 kon al
weer een mooi bedrag aan haar kapitaal toevoegen.
Foto: fam. Swart
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ZENO FOLKERTSMA WERD SPORTMAN VAN
GAASTERLÂN-SLEAT OVER HET JAAR 2004
de al vaker in dit stadsblad verschenen jonge
sportieve Sleattemer Zeno Folkertsma werd
zaterdag 15 januari jl in mf. “De Gearte” in
Bakhuizen gekozen tot sportman van de
gemeente Gaasterlân-Sleat over het jaar
2004.
De vijftienjarige inwoner uit Sloten pakte een
groot aantal eerste plaatsen op verschillende
toernooien, de Nederlandse titel bij de jeugd
en de eerste plaats op de nationale ranglijst bij
de jongens. Deze feiten waren voldoende voor
de verkiezingscommissie om hem de titel toe te kennen. Zeno nam
daarmee het vaandel over van zijn plaatsgenoot Hans Lolkema.
Midget Golf Club Leeuwarden, de vereniging waar Zeno speelt had voor
deze verkiezing ook een uitnodiging ontvangen. Aan deze uitnodiging
werd gehoor gegeven wat voor de familie Folkertsma een aangename
verrassing was. Astrid Jasper, Annie Jasper en Tryntsje Schakel reisden
af naar Bakhuizen waar de verkiezing gehouden werd.
Wethouder Joop Meinsma mocht uiteindelijk de fraaie glazen sculptuur,
gemaakt door Jaap Deen uit Sloten, uitreiken aan midgetgolfer Zeno
Folkertsma.

EN DAT WAS NR. 14 IN 2004…..

Geboren:
Femke Liesje
Datum:
18 desimber 2004
Ouders:
Marijke de Vries en
Evert-Jan Punter,
Schoolstraat 167/C
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NIEUWE LEZERS “DE STADSOMROEPER” 2004
Vrl.
D.

Achternaam

Leffertstra /
S. Quak
F.
Risselada
Kl.
Knobbe
Gem. GS
F.
Bangma /
J. Breimer
J.
Kolhoff
Kl.
IJbema
Gem. GS
J.W. Hamburger
A.
Wignand
L.
Brom, van den
E.M. Veen, vanBaarveld
A.G. Musquetier
J.
Wolfswinkel
Visser
G.J. Bennema/G.
Stegenga
G.H. Winter, de
A.L.A Kok
.
S.
Mulder
E.
HartsuikerHornstra
J.
Hornstra
T.
Bazuin-Stegenga
S.
Boer, de
H.J. Raterman

Straatnaam
Westein
B.H. Mulierstraat
Dubbelstraat
Wijckelerweg
Rembrandtstraat
Dubbelstraat
Oranjeflat
Meeuwenlaan
It Far
Kuiperijweg

Nr.

Postcode

23

Woonplaats

8561 BZ Balk

8
1

8556 AG Sloten
8561 BC Balk

181

8556 XB Sloten

1
1
115
21
20
8

7103 AE Winterswijk
8561 BC Balk
8443 EL
3222 BG
8556 AP
9923 PG

Heerenveen
Hellevoetsluis
Sloten
Garsthuizen

Walstro
It Far

76
17

8607 EM Sneek
8556 AP Sloten

M.v.Coehoornstr.

32

8556 AR Sloten

It Far
It Far

4
25

8556 AP Sloten
8556 AP Sloten

B.H. Mulierstraat
Pr. Margrietlaan

3
21

8556 AD Sloten
7941 XG Meppel

Parkstraat
De Barte
It Hoekstee
Palestrinaweg

9
28
19
66

9001 AS
8502 CH
8561 BE
2555 JZ

Grou
Joure
Balk
Den Haag

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
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van dit blad. Ook wordt er gevraagd of lezers nog verhalen weten over
oude afgebeelde personen, verenigingen of situaties etc.
Mevr. Visser-v.d. Gaast uit Balk (89) komt even terug op de foto van
Pake’s Sleattemer Ferline die stond afgedrukt in ons oktobernummer. Op
de foto toegestuurd door Geurt v.d. Brink, Bakboard 28 uit Joure waarop
jongelui te zien zijn bij een reisje naar Oranjewoud in 1927 lepelde zij de
volgende namen op: 1. Fedde van Dijk, 2. Luitzen Nijdam, 3. Sietze
Kraak, 4. onbekend, 5. Jan (fan Afke) Poepjes, 6. Anne Risselada, 7.
Johannes Poepjes en 8. Sies Oenema.
Op de foto in ons vorige nummer, ons toegestuurd door Kees Smits uit
Houten, van een gezamenlijk optreden van de muziekverenigingen De
Bazuin en Crescendo in 1947 tijdens een feest in Sloten ontwaarde mevr.
Visser-v.d. Gaast de volgende namen. 3. Hilbrand Gijsen, 4. Wiebe
Nijdam, 22. Wiebe of Pieter Haringsma. Ook meent zij enkele zonen van
timmerman Smits te zien.
Verder waren er geen reacties op vorige foto’s.

Struggle for life
Wiid ha 'k myn poarten iepenset,
Myn bolwurk haw ik sljochte:
Myn middenstân hat jildferlet.
Sûnt boargers net mear fjochtsje.
As yn de tiid fan Skier en Fet,
Hat V.V.V. syn stimpel set:
Hy ropt wer op ta striden.
Sa hawwe tiden tiden.
Myn Skutterij yn stramme trêd
Hat it kanûn ôfsketten.
De oarloch tjirget him en beart.
Ferwoeden middenstân marsjeart;
In losse flodder is it net...
Myn poarten binne sletten.

KF
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NIEUWE FOTO PAKE’S SLEATTEMER FERLINE
FOTO 1
Bijgaande foto ontvingen
we van Sietske Hamstra
uit Oosterhout N.B.
Het betreft hier een foto
van
de
Hervormde
meisjesvereniging
van
Sloten, ongeveer uit de
periode 1944-1946,
Sietske weet alleen de
namen van nr. 5 (is
Sietske zelf), nr. 1 (is
Hotske Gijsen) en nr. 10
(is Sjaan Kalkman).
Sietske Hamstra wil graag weten wie de andere afgebeelde dames zijn.

FOTO 2
Van Geurt v.d. Brink,
Bakboard 28 te Joure
ontvingen
we
onderstaande e-mail en
de hiernaast geplaatste
foto:
“Bijgaande foto roept
herinneringen op aan
de tijd dat de fabriek
nog als "Molkfabryk"
functioneerde en dan
met name aan de
aanvoer van melk uit
de omgeving van Sleat.
Uit Gaasterland kwamen 4 melkwagens hun
melkbussen afleveren
aan de fabriek en het
was altijd spannend wie
als eerste bij de fabriek
arriveerde. Een bekende melkrijder uit die tijd was lytse Geart Ferdinands
uit Wijckel. Wie kent nog de namen van de andere drie melkrijders uit
Gaasterland?
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Uit de richting Tjerkgaast kwamen 2 wagens en een daarvan was de
eigen melkauto van de fabriek met de chauffeur Evert van Dijk en de
andere was Leentjes? Daarnaast had de fabriek een melkboot in de vaart
met schipper Martinus de Vreeze, die melkbussen uit de Kooi haalde.
Op de foto zien we rechts nog een gedeelte van de waaitonnen met op de
achtergrond de slagerij van Jaap Dijkstra en op de voorgrond de
melkauto (Dodge B16355) van de fabriek met op de motorkap twee
pakesizzers van chauffeur Evert van Dijk nl. Dicky Uitenbosch en Tiete
van Dijk.”
Gaarne uw reactie op beide foto’s 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.

DE SLEATTEMER PADEN FAN IT FERLINE (8)
Lopen we nu een eindje het Bolwerk op dan kreeg je de woning van
Tinus de Vreeze. Tinus was de melkvaarder voor de fabriek en haalde zijn
melkbussen van de Brekken en Kikkerpolder.
Even verder had je dan het transformatorhuisje, ook een geliefde
speelplaats.
Terug op de hoek stond een wit huis, waar tegenover de
directeurswoning van de fabriek. In dat witte huis woonde destijds ene
Antje met haar vader.
Daarnaast had je dan een houten schuur als opslagplaats voor turf en
kolen; een handel die werd gedreven door Gerrit van der Hei. Dan kwam
de slagerij van Jaap Dijkstra. Daarvoor was hierin een café gevestigd.
Naast de slagerij was daar de plaats waar de melkbussen werden
schoongemaakt, wat een taak was van Andries Stroband. Daar werden
de eerder geleegde melkbussen weer gevuld met karnemelk en wei. Hier
stond Evert Gijsen borg voor. Bij hem kon je altijd terecht voor een
“komke” karnemelk. Geweldig!
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In de hoek tussen Bolwerk en ingang van de Haverkamp was daar de
“Stadsherberg”. Eerst zat Bokma daar in, daarna Willem de Vreeze en
vervolgens Harmen de Jong.
Omdat je helemaal vrij om dit
pand heen kon lopen, was het
ook een uitermate geschikte
speelplaats. Achter het café
stond nog een schuur en daar
weer achter een openbaar
toilet (“pishokje noemde we
dat).
“Zo hebben we nu een kwart
deel
van
de
stad
doorgewandeld. Ik beweer
niet volledig te zijn geweest
en wellicht hebben lezers
weer andere herinneringen.
Maar
wanneer
je
je
herinneringen zo wat de vrije
loop laat gaan en je bekijkt
dan met deze gegevens de
maquette die in het museum staat, dan komt die maquette helemaal tot
leven. Je bekijkt hem dan met andere ogen en je ziet als het ware al die
vroegere bewoners weer aan je voorbij lopen.
(Wordt vervolgd.)
Piet Y. Meinema, Jan van Scorelpark 11, 1871 EV Schoorl

De
televisie
stond
centraal
tijdens
de
feestavond
van
de
feestcommissie op zaterdag 11 maart jl. Vele
verenigingen uit Sloten
deden
mee
aan
de
spelletjes.
De
persiflages op Theo en
Thea deden het prima
zoals op deze foto te
zien is. Ook het bier
smaakte prima in De
Mallemok.
Foto: Reino Oenema
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TERUGGEVONDEN SLEATTEMER GEDICHTEN
Bij het opruimen van mijn boekenkast kwam ik mijn “Liber Amicorum”
tegen, dat mij geschonken werd bij ’t afscheidnemen van mijn
onderwijzersloopbaan, in 1983. Bij ’t doorbladeren ervan vond ik twee
mooie gedichten over Sloten. Misschien is ’t de moeite waard ze eens af
te drukken in “De Stadsomroeper”.
Het ene vers is geschreven door Folkert Brouwer, een neef van mij, toen
nog wonend in Rome.
Hij is ook in Sloten geboren. Ook oude Slotenaren zullen hem nog
kennen. Hij is priester geworden en ingetreden bij de Norbertijnen.
Momenteel woont hij in Heeswijk en heeft een respectabele leeftijd
bereikt (93 jr.).
Het sonnet is van de hand van dichter Douwe Tamminga, die tot mijn
vriendenkring behoorde.
Verder wil ik graag aan de heer Hofman (Broer zeiden wij) zeggen dat hij
vooral door moet gaan met schrijven in “De Stadsomroeper”. Er zijn toch
nog wel mensen van zijn generatie die ’t blaadje lezen (o.a. mijn zus
Marieke uit Tiel en mijn zus Suze uit Haarlem en ikzelf dan).
Wij kennen ook ’t versje dat hij in de laatste aflevering schreef.
Hartelijke groet
Klaske Folmer, Wissesdwinger 11, 8911 ER Leeuwarden.

S L E A T
It wie op in iere middei
de simmer wie al foarby,
ik styng op de Lemster poarte
seach hiel de stêd foar my.
Gjin frjemdling mear te finen,
gjin boatsjes mear yn 't Djip,
en ûnder d'âlde linen
seach ik gjin inkeld skip.
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De stêd like te sliepen,
te rêsten foar in skoft,
inkeld wat lette sweltsjes
saaiden noch troch de loft.
It noege my ta dreamen.
Ik libbe yn 't ferlyn.
Ik seach wer minsken rinnen
En gyng de stêd ris yn.
Ik koe se allegearre
en guon spriek ik oan,
roun lâns de hege brêge,
't wie alles wer gewoan.
'k Wie wer krûpwei oan 't boartsjen
en krijoan troch de stêd.
Wat hienen wy in wille,
De tiid ferroun te rêd.
Tusken de âlde tsjerke
en 't riedhûs bleau ik stean.
Soe 'k hjir net even wachtsje
of no mar fjirder gean?
Doe kaam in ein oan 't dreamen.
Foarby wie d 'âlde tiid.
Ferflein de jongesjierren
Sa noflik en sa bliid.
Rjochts fan my leit it tsjerkhôf
De wurden stean der noch.
Foar ús as bern in riedsel,
Want wat betsjut dat dochs?
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Werom stiet op `e hikke
MEMENTO MORI skreaun?
It libben giet wer fierder,
De dreamen bin' ferdreaun.
FOLKERT BROUWER

S L E A T
Oan bolwurk's ring bewarresto noch eat,
Kein stedsje, fan krakeel en kriichsgeraas,
Lang al oertrutsen mei ferjittens waas:
Ald sitadel oan 't krús fan wei en feart.
Soest ek net klimme yn tal of heger steat,
Koest fûgelfaaien honk jaan en soulaas.
Eartiids de boarch fan de eale Harinxma's,
Bist, stil en griis no, ta de rêst ynkeard.
In miniatuer fan libben dat fergong,
Joust oan dyn bern fan no wer kriich en krêft,
Kant lizzend oan dyn âlde fjouwersprong.
Easke de tiid syn tol, dyn wjerbyld stiet
Roerleas yn 't smelle wetter fan 'e grêft.
Kein stedsje, dêr't myn hert nei iepengiet.
D. A.TAMMINGA
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SLEATTEMER NIJS EN NIJS OM UTENS
Stadsherberg Sloten te koop
Glasblazer Jaap Deen vertrekt uit de voormalige Stadsherberg in Sloten.
Hij kan de lasten van zijn bedrijfspand aan de Koemarkt niet meer opbrengen. Steeds minder toeristen brengen een bezoek aan de
glasblazerij, terwijl ook de opdrachten van bedrijven en laboratoria
afnemen. Het pand staat inmiddels te koop.
Deen kocht het pand in 1995 van de gemeente Gaasterlân-Sleat en
renoveerde het volledig. De zijvleugels werden gesloopt en het
aangebouwde stuk aan de achterkant maakte plaats voor een houten
schuur.
Een herenakkoord tussen Gaasterlân-Sleat en de naastgelegen
Veevoederfabriek maakt het niet mogelijk, zolang de fabriek er staat, dat
er bewoning en horeca in de herberg komt.
De gemeente nam het pand in 1993 van de fabriek over voor een gulden
en een stuk grond. De fabriek hield sinds midden jaren zeventig kantoor
in de herberg, maar wilde het gebouw vanwege de slechte staat slopen.
Door de koop kon Gaasterlân-Sleat sloop van het karakteristieke pand
verhinderen.
Hans Lolkema tweede van Noord-Nederland
Voor een paar honderd toeschouwers toonde Jos Dekker uit Paasloo zich
zaterdag 18 december in Lemmer ‘de sterkste man van NoordNederland’. Hij versloeg de Friese favoriet Hans Lolkema uit Sloten, die
tweede werd.
Achttien krachtpatsers hadden zich aangemeld voor de titelstrijd, die
werd gehouden in een bedrijfshal aan het Lemsterpad. Zij maten hun
krachten op vijf onderdelen: vrachtwagen trekken, boomstam tillen,
timberwalk (met 100 kilo in iedere hand zo ver mogelijk sjouwen),
powerstairs (gewichten van 180, 200 en 220 kilogram bij een trap
omhoog tillen) en de stones of strength (vijf ronde stenen van 100 tot
160 kilo op een podium tillen).
Hans Lolkema won twee onderdelen overtuigend en wist zelfs bij de
stones of strength als enige de ronde steen van 160 kg op - de 1 meter
20 hoge bak te leggen. Maar door twee foute beurten bij het
boomstamtillen kon Lolkema niet verder komen dan de tweede plaats.
De winnende Jos Dekker scoorde op de vijf onderdelen in totaal 65
punten. Lolkema verdiende een totaal van 61 punten.
VVV FRIESE MEREN
De VVV Friese Meren brengt dit jaar voor het eerst een eigen gids uit. In
tegenstelling tot de meeste VVV-brochures is deze gids gratis en
verschijnt naast een Nederlandstalige uitgave ook een aparte brochure in
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de Duitse, Engelse en Franse taal. Bovendien wijst de VVV Friese Meren
erop dat de gids niet beperkt blijft tot de gebruikelijke toeristische
informatie, maar dat er ook veel aandacht wordt besteed aan
arrangementen en verhuur van vakantiewoningen en boten.
De gids, die in een hogere oplage dan normaal is gedrukt (60.000), is via
de VVV-kantoren en via de website www.frlesemeren.com te verkrijgen.
Tegelijkertijd wordt binnenkort het nieuwe online reserveringssysteem
voor huurboten van Frieslandvakanties.nl operationeel.
(Schade) jaarwisseling 2004-2005
In het algemeen is de jaarwisseling in de Gemeente Gaasterlân-Sleat
rustig verlopen. In de meeste dorpen en stad was de schade beperkt. Er
waren enkele branden op straat en op verschillende plaatsen werden
verkeersborden en straatnaamborden ontvreemd of vernield.
Over de gehele Gemeente Gaasterlân-Sleat bedroeg de schade
Euro 5.340, -. Helaas een groot bedrag ook omdat het schade betreft van
vernielingen en branden wat niet noodzakelijk was geweest. De inwoners
van de gemeente zullen deze kosten weer met elkaar moeten betalen.
Aan het begin van het nieuwe jaar wenst een ieder elkaar een
voorspoedig nieuw jaar toe. Het duurt nog lang voordat er weer een
jaarwisseling komt maar de hoop is gevestigd dat de komende
jaarwisseling zonder vernielingen en de daarmee samenhangende kosten
plaats zullen vinden.
Kerk in Sloten zoekt jonge gidsen
De twaalf vrijwillige rondleiders van de Protestantse Kerk in Sloten
zoeken versterking. Nu is de kerk uit 1647 van half april tot half
september alleen 's middags open. Om het godshuis ook 's ochtends van
binnen te kunnen laten zien, zijn er extra gidsen vereist. Bovendien is er
verjonging nodig.
Atte Hornstra verlengd contract
Atte Hornstra heeft zijn verbintenis als voetbaltrainer met zaterdag-vierdeklasser IJVC uit IJlst met een seizoen verlengd.
Vroege brugbediening kost meer
De vervroegde bediening van bruggen en sluizen kost de Friese
overheden het komende vaarseizoen ongeveer Euro 80.000 extra aan
personeelskosten. De provincie Fryslân is Euro 35.000 meer kwijt, de rest
komt voor rekening van de watersportgemeenten.
De bijna honderd bruggen in de provincie worden vanaf goede vrijdag al
bediend. Tot dusver was de startdatum 1 april.
De coördinatie van de brug- en sluisbediening gebeurt door het Friese
waterrecreatieschap De Marrekrite. Die heeft de provincie en de
betrokken gemeenten zover gekregen om de pleziervaarders nog meer
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ter wille te wezen.
De bediening loopt straks dus van 25 maart tot 1 november; van 09.00
tot 12.00 uur, van 13.00 tot 16.15 uur en van 17.15 tot 19.00 uur. In
juni, juli en augustus worden de bruggen een uur langer gewipt.
Gaasterlân-Sleat verhoogt rioollasten
De kosten voor het riool stijgen de komende jaren fors in de gemeente
Gaasterlân-Sleat. De burgers betalen nu nog 75 euro per jaar maar dat
moet over tien jaar 144 euro zijn.
Om dat bedrag te halen worden de komende tien jaar ieder jaar met
ruim zes procent verhoogd. De kostenstijging is nodig om de
noodzakelijke investeringen in onderhoud en vervanging aan het
rioolstelsel te kunnen uitvoeren.
Eilandjes om Slotermeer op te frissen
De aanleg van twee eilanden maakt van het Slotermeer een
aantrekkelijker vaargebied waar het voor langere tijd goed toeven is. Ook
een directe vaargeul tussen Sloten en Balk houdt de watersporter langer
in de buurt. Op zijn best brengen bootjesmensen straks zelfs een bezoekje aan Balk.
De grote opknapbeurt voor het Slotermeer staat in het inrichtingsplan
voor het gebied. De provincie, de gemeenten Skarsterlân, GaasterlânSleat en Wymbritseradiel, recreatieschap De Marrekrite, Wetterskip
Fryslân en Staatsbosbeheer stelden dit plan samen met de Grontmij op.
De aanpak kost Euro 25 miljoen en is onderdeel van het Friese Meren
project. De uitvoering staat in maart 2006 gepland.
Met de aanleg van een nieuwe directe vaarverbinding tussen het
Slotergat en de Lutsmond ontstaat er een driehoek van vaarverbindingen
in het 1100 hectare grote Slotermeer. Het gebied binnen de vaargeulen
heeft een oppervlakte van 325 hectare en zal net als de twee bestaande
vaargeulen uitgediept worden tot 1.80 meter. Door deze maatregelen
kunnen ook grotere boten terecht op het meer.
De eilanden, opgespoten met de bagger uit het meer, worden 3 tot 5
hectare groot en komen bij de monding van de Luts en de Ee.
De Marrekrite legt 35 ligplaatsen aan rond elk eiland.
Kampeerplaats Sloten wordt luxe chaletpark
De 59 caravanbezitters op camping De Lemsterpoort in Sloten moeten
hun vaste stek verlaten. De nieuwe eigenaren hebben de staanplaatsen
nodig voor de opknapbeurt van de jachthaven en de bouw van een
vakantiepark met veertig tot vijftig luxe koopchalets. De nieuwe
campingeigenaar, het bedrijf Van der Walle Sloten, hoopt het plan voor
een vakantiepark in juli te presenteren. De 52 caravans op zijn terrein
kunnen dan nog anderhalf jaar blijven staan. Directeur Martin Streng
heeft zijn ambities mondeling toegelicht aan de vereniging van huurders.
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Vaarfestijn passeert ‘ongastvrij’ Sloten
Het driejaarlijkse watersportevenement de Friesche Elfstedenweek
negeert voor het eerst in zestig jaar Sloten als tussenstop. De
organiserende vereniging de Meeuwen is ontevreden over de laatste ontvangst in de stad. Gemeente Gaasterlân-Sleat voelt zich benadeeld.
Tijdens de Friesche Elfstedenweek varen zeilschepen, motorboten en
kano's in zeven dagen langs de elf steden. In zes steden wordt er
overnacht. Een van die zes steden was altijd Sloten, maar dit jaar krijgt
IJlst de eer.
Voor de organisatie waren er verschillende redenen om voor IJlst te
kiezen. „Sloten was voor ons altijd een dure plaats om aan te meren. Het
bruggengeld is vanwege het evenement in andere plaatsen gratis, maar
in Sloten niet. De havenmeester van de particuliere jachthaven in Sloten
rekende bovendien het volle pond voor het aanmeren", zegt Jetze van
der Goot van de Meeuwen.
De organisatoren van de vaartocht waren ook boos over de vroege
sluitingstijden van de winkels in Sloten. Maar dit berust volgens Hylkema
op een misverstand. „De tocht is juist een mooie opsteker voor de
middenstand in Sloten. De vraag over het langer open blijven van de
winkels moet drie jaar geleden niet goed zijn doorgekomen." Hylkema
hoopt dat de organisatie over drie jaar weer voor Sloten kiest.
Rondweg Sloten krijgt lichtpuntjes
De Rûnwei langs Sloten wordt duidelijker zichtbaar. Omdat de weg geen
kantlijnen heeft, kunnen automobilisten de weg vooral in het donker en
bij slecht weer moeilijk volgen. Gaasterlân-Sleat ontvangt hierover veel
klachten. Waarschijnlijk krijgt de rondweg 'kattenogen' langs de kant.
In 2002 werd de Rûnwei opnieuw ingericht. Ook kwam er een verhoogd
voetpad langs de weg. De aangebrachte lichtjes op de betonrand
schijnen alleen op de stoep. Er zijn geen lantaarnpalen omdat deze niet
bij het landschap en het beschermd stadsgezicht passen. Volgens
landelijke richtlijnen mogen wegen binnen de bebouwde kom geen
kantlijnen hebben.
Zuidwesthoek maakt plan voor promotie
Onlangs is in Heeg onder grote belangstelling het startsein gegeven voor
de
promotiecampagne
voor
Lemsterland,
Skarsterlân,
Sneek,
Wymbritseradiel, Nijefurd, Gaasterlân-Sleat en een deel van Wûnseradiel.
Ook is de bijpassende slagzin gepresenteerd: ‘Route Zuidwest-Fryslân’.
De promotiecampagne en de slogan zijn onderdeel van een regiomarketingplan voor Zuidwest Fryslân.
Het regiomarketingplan is een initiatief van de Kamer van Koophandel
Friesland en Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân, en is in opdracht van
de Stichting Stimulering Zuidwest Fryslân (SSZF) gemaakt door het
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doelstelling het realiseren van meer economische groei (dus meer
werkgelegenheid), meer welvaart en meer welzijn voor het gebied
Zuidwest Fryslân.
Vrienden van Sloten eens met welstandsbeleid GS
Dinsdag 1 maart jl. werd in het sociaal cultureel centrum “De Poarte” een
voorlichtingsavond van het bestuur van Plaatselijk Belang Sloten
gehouden over het nieuwe welstandsbeleid van de gemeente GaasterlânSleat.
Beleidsambtenaar Theo M. Bosma, hoofd van de sector Ontwikkeling &
Beheer van de gemeente was met enkele collega's en een computergestuurde projector naar Sloten gekomen om op verzoek van het bestuur
van Plaatselijk Belang Sloten uitleg te geven over de nieuwe gang van
zaken rond bouw en verbouw van woningen (welstand) en dan vooral
over wat dat beleid precies inhoudt voor de inwoners van zowel oud- als
nieuw Sloten. De gemeente heeft op dit terrein immers veel meer
bevoegdheden gekregen.
Enkele bestuursleden van de Stichting Vrienden van Sloten hadden al
laten weten dat zij betrokken waren geweest bij de voorbereiding van de
Welstandsnotitie van de gemeente en hadden vervolgens ook al aan de
gemeente waardering uitgesproken voor het nieuwe welstandsbeleid dat
sinds juli vorig jaar van kracht is.
Bosma waarschuwde er voor dat het gemeentelijk bouwen verbouwbeleid
strenger zal zijn dan in het verleden door een toenemend toezicht van
Rijksinspectie Volkshuisvesting. Uit de toelichting van De Vries op de
situatie in Sloten blijkt dat er aanmerkelijke verschillen aan eisen zijn
tussen de oude stadskern en de nieuwbouwwijken. Dat heeft vooral
betrekking op de samenstelling en de vorm van de dakgoten, dakpannen,
regenpijpen en de kleur van het schilderwerk.
Oud-wethouder Henk Brouwer wees erop dat de Stichting Vrienden van
Sloten waardering daarvoor heeft omdat zijn stichting ook streeft naar
het behoud van het karakter en het waardevolle van de oude stadskern
van Sloten. Verder vond Brouwer dat vooral de karakteristieke dingen
Sloten zo waardevol maken.
Plastic huisnummer wijkt voor nostalgisch emaille
Het aanzicht van de oude binnenstad van Sloten wordt aangetast door de
verschillende soorten plastic nummerplaatjes naast de deuren. Dat vindt
de Stichting Vrienden van Sloten, de club die ijvert voor het behoud van
het vestingstadje in zijn historische vorm. Er moet eenheid en een
vleugje nostalgie komen in de aanduidingen en daarom stelt de stichting
voor om de tweehonderd exemplaren van bouwmarkten te vervangen
voor nummerplaatjes met een ouderwetse uitstraling.
In 1996 zorgden de Vrienden er al voor dat 23 moderne
straatnaambordjes in het stadje werden vervangen door bolle, blauw
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geëmailleerde verwijzingen. Voor de nummerplaatjes hebben zij
hetzelfde concept in gedachten. Het vervangen van hun huisnummers
kost de Slotenaren niets. De stichting neemt de aanschaf van het
materiaal - tussen de Euro 6.000 en Euro 8.000 - voor haar rekening en
zij hoopt dat de gemeente Gaasterlân-Sleat een ambtenaar beschikbaar
stelt voor het ophangwerk.
Opnieuw prijs Reclamemaker Henk van Mierlo
Reclamemaker Henk van Mierlo VOF heeft onlangs voor de tweede keer
de prijs ontvangen voor de beste Friestalige commercial in de Harmonie
in Leeuwarden.
Het bedrijf in Sloten kreeg de publieksprijs voor de commercial over het
Wetterskip Fryslân. Het publiek kon op de website van Omrop Fryslân
kiezen uit de 5 genomineerde commercials. De bekroonde commercial
maakte deel uit van een serie van drie door Van Mierlo geproduceerde
commercials. De eerste daarvan behaalde vorig jaar op hetzelfde festival
al de juryprijs, als beste commercial van dat jaar. In de eerste
commercial waarschuwt een 20 jaar oudere Piet Paulusma dat we meer
aandacht aan klimaatverandering moeten besteden. De tweede
commercial is opgezet om bestuurders voor het Wetterskip te werven. De
vorige verkiezingen stelden zich 50 kandidaten beschikbaar. De derde
commercial is bedoeld om het publiek aan te moedigen om vooral hun
stem ‘niet in het water te latenvallen’. Dat resulteerde in een stemgedrag
van 33 procent ten opzichte van 11 procent daarvoor.
Twee Sleattemer dienstjubilarissen
Op 3 maart jl. was het 25 jarig dienstjubileum van onze stadgenoot
Martien Swart dat hij bij Friesland Coberco Dairy Foods in Leeuwarden
mocht vieren.
Op 14 april as. is het 25 jaar geleden dat operator productbereider Klaas
Tromp bij Veevoederfabriek Sloten in dienst trad.
Ter gelegenheid van dit dienstjubileum wordt een receptie gehouden op
vrijdag 15 april 2005, welke zal plaatsvinden van 16.00-18.00 uur
in Restaurant Taveerne ’t Bolwerk in Sloten.
Nieuw brugwachtershuisje in gebruik
Vlak voor Pasen kon het nieuwe brugwachtershuisje in gebruik worden
genomen. De Sleattemer brugwachter Douwe Kraak en Balkster Johan
Franzen zullen ongetwijfeld blij zijn met hun nieuwe onderkomen. De
gemeente Gaasterlân-Sleat heeft het oude hok bij de brug aan de Rûnwei
laten vervangen, omdat het niet meer voldeed aan de eisen van de arbo.
Het nieuwe brugwachtershuisje kost compleet Euro 160.000 en is dus
mooi op tijd klaar voor het vaarseizoen.
Wel hebben de Slotenaren zich een week voor de ingebruikname nog
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hogelijk verbaasd omdat overijverige staalbouwers van Nederhoed de
leuning van de walzijde vast hadden gelast aan de leuning van de
beweegbare zijde. En dat was natuurlijk niet de bedoeling.
Oud-brugwachter Henk Spoelstra en zijn vrouw hebben zich verbaasd en
lagen in een deuk. „Elkenien hat it der hjir oer. Dy mannen wienen der
drok mei oan it wurk en doe sei in stedsgenoat: sjogge jimme wol wat
jimme dien hawwe? Pas doe hienen se it yn 'e gaten dat it sa net koe."
De leuning was toen al keurig aan elkaar gelast en in de menie gezet.
De staalbouwers hebben juist voor Goede Vrijdag de zaak weer
rechtgezet en de leuning van de walzijde weer los gesneden van de
leuning van de beweegbare zijde, zodat het bootjesvarend publiek geen
vreemde capriolen hoeft uit te halen om door de Sleattemer ophaalbrug
te geraken.

DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD…
Deze rubriek mag zich altijd verheugen in een flink aanbod.
Is de redactie niet op de hoogte van alle wederwaardigheden
in het stadje, dan zijn het de bewoners zelf wel die met
verhalen aan komen dragen. Meestal gaat het dan niet over
henzelf maar over vrienden of familieleden die weer eens een
merkwaardige stunt hebben uitgehaald.
Dit keer komen drie dames aan bod die er achterkwamen hoe afhankelijk
een mens van zijn materiaal is om op de geplande bestemming te
geraken. Ook komt er dierlijk leed in dit nummer aan de beurt, wat zich
voordeed tijdens de laatstgehouden Kerst Inn. Leest u zelf maar.

DAMES VAN DE LEG DOOR AUTOPECH…
De dames van het Museum Stedhûs Sleat, Aly de Boer, Gonny Hornstra
en Klaske Visser hadden kortgeleden niet zo’n mooie missie. Ze moesten
op crematie en niet zo dichtbij huis ook.
Geen reden om niet te gaan. Zo togen de drie dames met als chauffeuse
Aly richting plaats waar de crematie plaats zou vinden.
Als het materiaal gewillig is, dan is het heel gemakkelijk te berekenen
wanneer je ongeveer op de bestemde plaats aan zult komen. Die
berekening hadden Aly, Gonny en Klaske van te voren ook gemaakt; er
vanuit gaande dat de auto het werk, waarvoor hij was aangenomen, zou
uitvoeren. De eerste tientallen kilometers deed-ie dat ook wel maar
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vervolgens begon de motor plotsklaps kuren te vertonen, toen het drietal
in de buurt van de Ketelbrug aankwam.
Aly kreeg het Spaans benauwd en werd hoe langer hoe zenuwachtiger.
Gonny had wel eens wat lessen van een vage goeroe gehad en had
daarvan geleerd dat je niet alleen volop vertrouwen in jezelf moet
hebben maar ook in je materiaal. Deze visie liet ze ook aan Aly horen,
die er ook alles aan deed om dit te geloven, alleen haar motor had
andere gedachten en begon steeds meer (tegen) te sputteren. De ramen
binnen in Aly’s auto besloegen steeds meer vanwege alle vrouwelijke
angsten. Ondertussen had Aly ook alle in de auto aanwezige knopjes
aangeraakt maar ook dat bracht de motor niet op andere gedachten.
Het werd zelfs zo erg dat de auto niets anders wilde dan alleen maar
stilstaan.
Er restte niets anders dan crisisoverleg. Aly, Gonny en Klaske deden toen
wat ze anderen ook wel eens hadden zien doen die met autopech langs
de weg stonden: de motorkap ging omhoog en de drie wijze
dameshoofden bogen zich diep over de daar aanwezige motor. Het alleen
maar kijken naar de motor leverde echter niet het gewenste resultaat op.
De motor bleef volharden in werkweigering. Maar nu?
Gelukkig had Gonny een mobieltje bij zich maar voor lange gesprekken
had ze dit praatapparaatje niet mee hoeven nemen want het beltegoed
was maar Euro 1,20. Ze kon nog net naar huis bellen maar het gesprek
duurde net te kort om een antwoord te kunnen ontvangen en de
Wegenwacht in te kunnen schakelen. De dames waren de wanhoop nabij.
Ze spraken op elkaar in om vooral rustig te blijven maar dat wilde maar
niet erg lukken.
Gelukkig reed er een auto van Rijkswaterstaat voorbij die de drie
hulpeloze en hopeloze dames ontwaarde. De chauffeur maakte duidelijk
dat een vrouw zonder man eigenlijk niets meer voorstelt dan een
hulpeloos wezen.
Hij bracht de oplossing want bij hem konden ze even bellen, wat
uiteindelijk tot het wegslepen van de auto van de drie dames leidde. De
waterpomp van de auto van Aly bleek het te hebben begeven maar dit
euvel kon worden verholpen.
Naar verluid werd de crematie helaas niet meer gehaald door de drie
bewogen en door autopech achtervolgde Sleattemer dames. Aly, Gonny
en Klaske hebben ondertussen het bestuur van “De Poarte” benaderd
met de vraag wanneer de cursus “Hoe leer ik omgaan met autopech”
weer van start gaat. Dat de cursusleiding in dit drietal zeer aandachtige
leerlingen aan zal treffen, behoeft geen nader betoog.

EEN EZEL STOOT ZICH IN ’T GEMEEN…
De middenstandsvereniging organiseerde, net als voorgaande jaren,
afgelopen december weer een Kerst Inn. Ook dit keer met een kerstman
en een levende kerststal. Daarin mocht natuurlijk ook een ezel niet
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ontbreken. Jan en Reino hadden ook dit keer hun beestje voor dit goede
doel beschikbaar gesteld.
De (B)ijzondere (S)limme (E)zel van Jan en Reino genoot van alle
aandacht die hij tijdens dit zaterdagse festijn mocht ontvangen. Daar had
het beestje het hele jaar al naar uitgekeken. De Kerststal was ook nog
eens prachtig versierd door de voorzitter van de feestcommissie, die het
fraaie bladergroen bij zijn neef van een naburig tuincentrum had
betrokken. De ezel van Jan en Reino had zelden zulk lekker groen in zijn
voederbak gehad en deed er zich te goed aan. De beide neefjes waren zo
verstandig hier niet van te eten en zij beperkten zich tot het nuttigen van
een kop snert en een Glühwein; dit alles voor het goede doel (War Child).
De ezel werd ’s avonds weer naar zijn eigen stal aan de Spanjaardsdijk
teruggebracht, waar hij de volgende ochtend tot groot verdriet van de
Oenema’s evenwel levenloos werd aangetroffen. Zo’n plotselinge dood
van de (B)ijzondere (S)limme (E)zel is natuurlijk ook heel triest te
noemen.
Toen de Kerst Inn nog eens geëvalueerd werd, kwam de aap uit de
mouw. Wat bleek namelijk. De Kerststal was wel van prachtig bladgroen
voorzien door de beide neefjes maar de Taxus die daarvoor gebruikt was
bleek ook uiterst giftig voor mens en dier te zijn. Dit gif bleek teveel voor
de ezelsmaag.
Inmiddels is de stal van Jan en Reino ter compensatie weer gevuld met
maar liefst twee ezels.
Of de neefjes zich nog eens een tweede keer aan dezelfde steen zullen
stoten? Een ezel doet dat volgens het spreekwoord zeker niet.

Naar aanleiding van het
verslag
van
ijsclub
“Eendragt” meldde Wiebe
Haagsma uit Weert ons het
volgende:
“De ijsclubleden J.U. en
H.U. Haagsma in 1869
bestaan
niet!
In
heel
Friesland is in die tijd geen
Uiltje of wat voor naam
met een U dan ook. Ik heb
ze van vóór 1900 allemaal.
Zouden
het
geen
Haarsma's zijn ?”

Tijdens de Kerst Inn van
de ondermersvereniging
op zaterdag 18 december
jl. konden de mensen
doneren aan War Child
De opbrengst voor dit
goede doel was maar
liefst Euro 355,--
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NIEUWS VAN MUZIEKVER. “STÊD SLEAT”
Het nieuwe jaar is al weer een paar maanden oud en muziekvereniging
Stêd Sleat is druk aan het repeteren voor de komende concerten.
Waar houdt het muziekkorps zich zoal mee bezig deze eerste maanden
van het jaar?
Een van de belangrijkste dingen waarmee het muziekkorps zich bezig
houdt is natuurlijk het met elkaar musiceren, maar ook het werven van
nieuwe leerlingen.
Hoe doen ze dat
werven van nieuwe leerlingen bij
muziekvereniging
Stêd Sleat? Net
als
vorig
jaar
worden er proeflessen gegeven op
basisschool
“De
Klinkert” aan de
leerlingen
van
groep 5.
Waren
het
er
vorig jaar ongeveer acht leerlingen dit jaar zijn
het er 13 leerlingen. Van de proeflessen van vorig jaar zijn er toch 3 leerlingen lid
geworden van het korps. We hopen natuurlijk dat het ook dit jaar weer
een mooi ploegje nieuwe leden op zal leveren. De lessen worden gegeven
door onze eigen dirigent Durk Krol op vrijdagmiddag onder schooltijd.
Muziekvereniging Stêd Sleat haar donateurconcert is op zaterdag 16 april
a.s. in de Hervormde Kerk te Sloten.
Wat kunt u zoal verwachten tijdens dit concert?
Het korps zal naast een mooie koraalbewerking ook enkele liederen
spelen uit verschillende musicals, zoals uit de musical Elisabeth en The
Phantom of the Opera. Popmuziek ontbreekt ook niet tijdens ons concert
er zullen enkele oude nummer van de Beatles worden vertolkt.
Tevens zullen de leerlingen een optreden verzorgen en hun beste beentje
voorzetten.
Naast muziekvereniging Stêd Sleat wordt er meegewerkt door Vocaal
ensemble Collage uit Dokkum. Dit is een enthousiaste groep amateurmusici die zich vol overgave op een groot aantal muziekstijlen stort.
“Veel van hetzelfde” zult u in het repertoire dan ook niet tegenkomen.
Van klassiek tot pop, volksliedjes negrospirituals, evergreens, à capella
gezongen of nummers met piano begeleiding Je kan bijna zeggen: “You
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name it, we’ve got it”. Collage werd in december 1990 opgericht door
dirigent Sipco Soorsma, die nog steeds de muzikale leiding heeft. Hij
streeft met “zijn” ensemble naar originaliteit en een hoog niveau. Sinds
de oprichting heeft de groep verschillende samenstellingen gekend
variërend van twaalf tot zestien mensen. In al die jaren heeft men een
groot aantal optredens in binnen- en buitenland verzorgd: in kleine
kerkjes en grote concertzalen, in sporthallen en dorpshuizen, solo of
afwisselend met andere musici, maar altijd met een aanstekelijk
enthousiasme.
Tijdens de pauze zal er weer de jaarlijkse verloting plaatsvinden. De
opbrengst van deze verloting zal besteed worden aan de aanschaf van
nieuwe instrumenten.
Na dit donateurconcert staan er nog verschillende optredens op de
agenda. Eén daarvan is het spelen
bij de start van de
Oldtimer
Alvestêdetocht.
Maar muziekvereniging Stêd Sleat
gaat dit jaar ook
naar het muziekfestival op Schiermonnikoog
op
zaterdag 5 juni
a.s.
Voor dit optreden
zal er nog een
hele
dag
druk
gerepeteerd moeten worden.
U hebt kunnen lezen dat het stedelijk muziekkorps niet stil zit, maar druk
bezig is. Natuurlijk zijn er naast de leden ook nog stille krachten die héél
véél werk voor onze vereniging verrichten. En dat zijn de mannen van
het oud papier. Zonder hun inzet kunnen wij niet zulke mooie muziek
maken op zulke mooie instrumenten. Mannen van het oud papier wij
waarderen jullie inzet ontzettend!
Foto’s en tekst: Ynschje Eizema.
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BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING “DE
LAATST EER” TE SLOTEN JUBILEERDE
Op 3 februari jl. hield bovenstaande vereniging haar jubileumledenvergadering in “Taveerne ’t Bolwerk”. Na het welkomstwoord en het
huishoudelijke gedeelte kon de vereniging in de pauze 7 nieuwe leden
inschrijven!!! Dit was naar aanleiding van de ledenwervingbrief c.q.
uitnodiging, die alle inwoners van Sloten hadden ontvangen.
Na de pauze las de secretaris een historisch overzicht voor over de
afgelopen 75 jaar.
Aangezien velen van u lid zijn van deze vereniging willen wij u dit niet
onthouden.

1929 - - - - - - Jubileum - - - - - - 2004

75 jaar Begrafenis- en crematievereniging
“De Laatste Eer”
De begrafenisvereniging “De Laatste Eer” werd op dinsdag 25 juni 1929
opgericht en deze oprichtingsvergadering werd gehouden in de
Bewaarschool en begon om 7 ½ uur.
De voorzitter van het voorlopige bestuur, de Edel Achtbare Heer
Burgemeester Vercouteren, kon deze avond 41 aanwezigen welkom
heetten. Tijdens de vergadering werden in het bestuur gestemd: de
heren J.Leeuwen, W.Dam, M.Wijnia, T.de Jong en H.Risselada. Als bode
hadden zich aangemeld, de heren H.Haagsma en J.Koopmans. Bij
stemming werd eerstgenoemde als bode gekozen en als hulpbode de
heer J.Koopmans. Tevens waren er 16 dragers en 2 klokkenluiders.
Op voorstel van de heer R.van der Goot werd Zijne Edel Achtbare Heer
de Burgemeester met algemene stemmen gekozen tot Ere Voorzitter der
opgerichte vereeniging.
De bestuurssamenstelling is als volgt: voorzitter M.Wijnia, secretaris T.de
Jong, penningmeester H.Risselada en de heren J.Leeuwen en W.Dam als
overige bestuursleden. Het ledental ten tijde van de oprichting was 143.
In het 1e jaar werden er diverse reglementen en afspraken gemaakt. O.a.
werd er gesproken over het vervoer per lijkkoets van de overledene naar
b.v. Tjerkgaast of Wijckel. De fa. Teernstra uit Balk kon dit verzorgen
voor fl. 10, - naar Wijckel en voor fl. 12,50 naar Tjerkgaast, exclusief de
tol. De fa. Hielkema uit Huisterheide vroeg voor beide plaatsen fl. 15, -,
zodat het vervoer gegund werd aan de fa. Teernstra uit Balk.Van de
diaconie van de hervormde gemeente kon de draagbaar en de kleden
gehuurd worden. Het toenmalige bestuur vond het echter zeer belangrijk
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dat, de bode “een geschreven kwitantie” aanbood aan de nabestaanden,
tijdens de contante betaling. Tevens werden er renteloze aandelen
verkocht onder de leden.
In het verslag van de bestuursvergadering van 18 januari 1932 lezen we
dat, de nog 57 aanwezige aandelen, zijnde een bedrag van fl. 142,50 ,
werden uitgekeerd.
In 1933 werd de contributie voor het 1e halfjaar (de wintertijd) met
25 cent verlaagd. Ook werden er begrafenissen verzorgd voor niet-leden.
Van de nabestaanden werd dan een bijdrage gevraagd van fl. 10, - voor
de gemaakte kosten. De heer R.van der Goot stelde voor, om de bode te
voorzien van een steek en een lange jas. De vergadering ging hiermee
niet akkoord.
In 1938 kon de vereniging 30 nieuwe leden verwelkomen, want velen
hadden de leeftijd van 21 jaar bereikt. Op de ledenvergadering werd door
de heer F.Deinum gevraagd of het bestuur ook bij de gemeente kon
aandringen op een “betere” begraafplaats. Tevens werd besloten dat,
wanneer: “het hoofd of de vrouw van het gezin ontvalt, toch de vrouw of
de man lid blijft”.
In 1941, twaalf jaar na de oprichting, werd op de ledenvergadering, het
10-jarig bestaan herdacht.
De aanwezigen werden op een sigaar getrakteerd. Voorzitter en
secretaris zijn vanaf de oprichting nog steeds de heren M.Wijnia en T.de
Jong, na vele malen te zijn herkozen. Inmiddels was de heer J.Koopmans
bode geworden en was er een vacature voor hulpbode. Tijdens de laatste
jaarvergaderingen had zich helaas niemand beschikbaar gesteld voor
hulpbode, zodat de heer Th.Hettinga voorstelde om een “zwart pak”
beschikbaar te stellen, om zo langs deze weg een hulpbode te krijgen.
Helaas ging het bestuur hiermee niet akkoord.
In 1944 werd de ledenvergadering voor het eerst gehouden in “Hotel de
Zevenwouden”, met als eigenaar Migchels.Vanaf de oprichting werden de
vergaderingen gehouden in de Bewaarschool.
In het verslag van dat jaar lezen we: “Wegens papierschaarste werden er
geen convocatiebiljetten rondgebracht. Bij enkele leden hingen
aanplakbiljetten voor de ruiten en werd door P.W.de Vries de
aankondiging rondgebazuind”.
In 1945 overleed voorzitter Wijnia. Tijdens de eerstvolgende
ledenvergadering werd vice-voorzitter de heer S.Bouwsma gekozen tot
zijn opvolger.
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In 1948 lezen we dat, het de heer P.Spoelstra opgevallen is dat, er zo
weinig jonge dragers zijn. Het antwoord van de voorzitter hierop is dat,
de jongeren geen geschikte kleding bezitten. Ook wordt er fl. 150, - ter
hand gesteld aan het gemeentebestuur om hiermee de eerste stoot te
geven voor het aanschaffen van een nieuwe luidklok.Tevens wordt
besloten om voortaan de overledene te doen overbrengen van het
sterfhuis naar de consistorie van de kerk tussen 12.00 – 1.00 des
namiddags. De reden werd hierbij niet vermeld.
Op de ledenvergadering van 13 januari 1950 werden de volgende
voorstellen aangenomen.
1. Iedere inwoner van Sloten kan bij betaling zijner contributie lid der
vereeniging zijn, bereikt hij de 65-jarige leeftijd en ontvangt hij steun
van de Noodwet Drees of eventueel de hiervoor in de plaats komende
regeling, dan is hij verder vrijgesteld van Contributiebetaling. Is de
vader overleden, dan wordt de oudste zoon, wanneer hij de leeftijd
van 18 jaar heeft bereikt, beschouwd als hoofd van het gezin. Tot het
gezin worden gerekend: man, vrouw, huishoudster of inwonende
dienstbode. Kinderen beneden de 18 jaar en inwonende ouderen
boven de 65 jaar, indien zij minstens een vol jaar inwonend zijn
geweest.
2. Er werd toegetreden tot de Federatie van begrafenisverenigingen in
Friesland.
3. De lonen werden vastgesteld op: fl. 20, - voor de bode, dragers
fl. 5,- en de klokkenluiders fl. 5, -.
Blijkbaar was dit financieel niet haalbaar, want het jaar daarop werden de
lonen weer verlaagd met 1 gulden. De contributie van gezinshoofden werd
verhoogd van 3 gulden naar 4 gulden en van alleenstaande personen werd
het vastgesteld op 3 gulden.
De ledenvergaderingen werden in de jaren vijftig bij toerbeurt gehouden
in de “Stadsherberg” of “De Zeven Wouden”.
In 1952 werden er voor het eerst rouwdiensten bij begrafenissen
gehouden. Dragers hadden hier problemen mee, i.v.m. hun
werkzaamheden, want zo staat geschreven: “Ze konden niet zo lang bij
hun baas gemist worden”.
Ze stellen voor om eerst te begraven en daarna de rouwdienst te
houden.Het bestuur zal dit bespreken met de plaatselijke predikanten en
de bode mag dit voortaan bij de betrokken familie aankaarten. In een
extra ledenvergadering werd tenslotte besloten om het aan de familie
over te laten of er wel of geen rouwdienst wordt gehouden.
In 1955 kreeg de vereniging van de gemeente Sloten een lening van
fl. 1000,-- voor de aanschaf van lange jassen, omdat jassen eerbiediger
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en gekleder stonden dan capes. Om de renteloze lening wat sneller af te
lossen werd door de heer H.Leentjes voorgesteld om aan de dragers te
vragen of zij eenmaal gratis wilden dragen. De vergadering vond dit een
voortreffelijke oplossing. De nieuwe jassen kwamen bij de voorzitter en
de secretaris thuis te hangen, zodat het bestuur er direct toezicht op had.
De dragers mochten voorafgaande aan de begrafenis de kleding af halen,
maar het moest na afloop op dezelfde dag nog terug gebracht worden.
Tijdens de “controle van de boeken” kwam op de ledenvergadering van
1958 aan het licht dat, er een tekort is van fl. 471,63. De
penningmeester Tj.de Jong meldde, dat hij dit uit eigen middelen had
aangevuld, maar de vergadering was van mening dat dit een ongezonde
toestand was. Er werd voorgesteld om voortaan ook aan de 18-plussers
contributie te vragen. Verder kwam de heer H.Leentjes nog met het
voorstel om op het “klokkenluiden” te besparen.
Stel men komt te overlijden in Sloten en hier is de rouwdienst, maar men
wordt begraven in Wijckel, dan kunnen de klokkenluiders wel even snel
van Sloten naar Wijckel fietsen om daar ook te luiden.
Besloten werd om dit aan de familie over te laten.
In de ledenvergadering van 1961 werd er voor het eerst gesproken over
een nieuwe begraafplaats. De ingebruikname hangt af van de “aard van
de grond”.
In 1963 werd de nieuwe begraafplaats in gebruik genomen en als
grafdelver werd door de gemeente aangesteld de heer H.Leentjes. Ook
werd in de ledenvergadering van datzelfde jaar gevraagd om aanschaf
van nieuwe hoeden. Het bestuur wenste hierop niet in te gaan, want één
hoed kostte wel fl. 40,- en dat was financieel niet haalbaar. Besloten
werd om bij de bevolking langs te gaan of men soms een hoed kon
missen en deze wilde afstaan aan de vereniging.
Ook meldde mevrouw Albada, haar man was bode en inmiddels
overleden, dat zij niet langer de jassen in bewaring kon hebben i.v.m.
plaatsgebrek. De vergoeding voor de dragers ging omhoog van fl. 5,-naar 8,-- en de bode ontvangt voortaan fl. 25, -.
In 1966 werd het klokkenluiden gehalveerd. Voortaan werden de klokken
niet meer geluid als men van een begrafenis terug kwam, welke buiten
Sloten had plaatsgevonden.
Op de algemene ledenvergadering van 1969 werd de contributie verhoogd.
Gezinnen betaalden voortaan fl. 10,00 en alleenstaanden, vanaf 18 jaar,
fl. 5, -. Ook ditmaal was er een bestuursverkiezing, maar de heer H. B. de
Jong stelde zich na 11 jaar niet weer beschikbaar als voorzitter. Hij vond dat
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“jongere krachten op tijd moeten worden ingeschakeld”. Het bestuur kreeg
de volgende samenstelling:
voorzitter A.Schotanus, secretaris H.de Kroon, penningmeester Tj.de
Jong en de bestuursleden T.van der Land en G.Swart. Bode was in deze
periode de heer F.Hogeterp. Verder bedankte de heer H.Leentjes als
klokkenluider nav. zijn pensioengerechtigde leeftijd.
In de jaren zeventig was er weinig animo voor de ledenvergaderingen.
Zo lezen we, dat er in 1971 2 leden + het bestuur aanwezig waren; in
1972 2 leden + het bestuur en in 1973 alleen het bestuur en dus
helemaal geen leden. Voorzitter A.Schotanus betreurde dit ten zeerste,
maar liet de vergaderingen wel doorgaan.
In de 1e ledenvergadering van 1975 werd besloten om een nieuw
kistkleed aan te schaffen, maar dan in de kleur: grijs. Tevens werden er
4 paar nieuwe handschoenen aangeschaft.
In de 2e ledenvergadering van ’75, deze werd eerder gehouden i.v.m. het
vertrek van bode Hogeterp, moest er een nieuwe bode worden benoemd.
Er waren 2 kandidaten, t.w. de heren Van der Tempel en Klijnsma. Beide
heren stelden voor de werkzaamheden gezamenlijk te doen.
Tot slot bedankte voorzitter Schotanus de vertrekkende bode Hogeterp
voor zijn “plicht, getrouwheid en de accurate wijze” waarop deze zijn
diensten had verricht en bood hem een envelop met inhoud aan.
In 1982 nam voorzitter Schotanus zelf afscheid na 26 jaar in het bestuur
te hebben gezeten. Hem werd een Makkumer aardewerken bord
aangeboden met de tekst: “De tiid hâldt gjin skoft”. De heer G.Swart
werd zijn opvolger. Ook werd er in dit jaar gesproken over samenvoeging
met de RK-begrafenisvereniging.
In de algemene ledenvergadering van 27 januari 1983 werd door het
bestuur gemeld, dat we samen met de RK- begrafenisvereniging verder
zouden gaan en voortaan één vereniging waren. Over een echte eerste
gezamenlijke vergadering stond niets vermeld in de notulenboeken.

In 1984 werd de heer J.Adema bestuurslid en traden de heren Tj.de Jong
en H.de Kroon af na 34 jaar trouwe dienst. De heer J.Klijnsma was
inmiddels bode geworden en kreeg tevens de functie van
penningmeester. Verder lezen we in het verslag, dat er voor drager T.van
der Sluis geen passende jas beschikbaar was en er daarom werd
afgesproken dat, hij bij toerbeurt een jas kreeg van één van de andere
dragers.
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In 1985 werd de vergoeding voor de RK- leden vastgesteld op fl. 150, en de overige leden fl. 500, -. Tevens kon de bevolking in “De
Stadsomroeper” lezen dat de vereniging weer graag hoge hoeden wil
hebben in de maten 56-59 cm.
In 1988 treden af de heren Van der Tempel en Adema, als nieuwe
bestuursleden werden gekozen J.Lolkema en Th.van der Sluis. Verder
werd er een stofjas en een pieper aangeschaft. De pieper in
samenwerking met de vereniging uit Tjerkgaast en de stofjas zal
gedragen worden bij het afleggen van de overledenen door de dames
Haga en De Vries.
In 1989 werd op de ledenvergadering het 60-jarig jubileum herdacht.
Alle aanwezige leden werden een bloemetje aangeboden en in 1990 werd
mevrouw F.de Vries tot bestuurslid gekozen, nadat mevrouw Spoelstra
afgetreden was.
In 1992 werd de nieuwe hulpbode, de heer Boersma op de vergadering
aan ons voorgesteld. Hij beloofde dat hij zich voor 100% in zal zetten
tijdens noodgevallen.
In 1995 werd besloten om de aankondiging van de ledenvergadering
voortaan middels aanplakbiljetten te doen i.p.v. een advertentie in de
Balkster Courant. De advertentiekosten zijn hoog en er komen helaas
weinig leden op af. Verder kwam er een aankondiging in “De
Stadsomroeper”.
In 1998 was op de ledenvergadering “financiën” het grootste
aandachtspunt waarover gesproken werd. Voortaan was de vergoeding
voor de aflegsters fl. 50, -. Ook was er bericht ontvangen van de politie
Fryslân waarin zij meedeelde dat zij zelf niet langer in staat was om het
verkeer te komen regelen bij begrafenissen. De bode zal voor vrijwilligers
zorgen en als onkostenvergoeding krijgen ze hiervoor fl.25, -. Van de
gemeente had de vereniging hiervoor oranje hesjes ontvangen.
In 2001 hadden we een jubileum, de heer J.Klijnsma was 25 jaar bode.
Verder werd het volgende voorstel aangenomen. “Een lid, dat na een
herinnering zijn of haar contributie nog niet heeft betaald, wordt
schriftelijk meegedeeld, dat hij of zij als lid wordt uitgeschreven”.
In 2002 werden ook bij de begrafenisvereniging de guldens verruild voor
de euro. Daarom werden alle vergoedingen aangepast in euro’s. De
contributie werd vastgesteld op Euro 10, - per persoon. Verder werd
besloten om bij te late betaling van de contributie Euro 2,50 extra aan
administratiekosten in rekening te brengen.
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Op de ledenvergadering van 2003 werd er begonnen met “een moment
van stilte” i.v.m. het overlijden van voorzitter G.Swart in september
2002. Waarnemend voorzitter J.Klijnsma deelde mee, dat de heer Swart
meer dan 30 jaar bestuurslid is geweest, waarvan 26 jaar als voorzitter.
I.v.m. de ontstane vacature werd ondergetekende gekozen in het
bestuur. J.Klijnsma was herkiesbaar, doch onder de voorwaarde, dat hij
na 20 jaar penningmeester te zijn geweest, deze functie graag door wilde
schuiven
naar
een
ander
bestuurslid.
In
de
eerstvolgende
bestuursvergadering werden de nieuwe taken verdeeld.
2004 was o.a. het jaar van de “aula in Balk”. Vele discussies werden
hieraan gewijd in de diverse bestuurs-, cluster- of ledenvergaderingen.
Als bestuur hebben we besloten om aan de bouw c.q. verbouw van de
aula geen medewerking te verlenen. Ook was het op 25 juni 2004, 75
jaar geleden dat deze begrafenisvereniging werd opgericht.
In de afgelopen 75 jaar hebben de volgende heren de vereniging als
voorzitter gediend.
M.Wijnia, S.Bouwsma, H.de Kroon, H.B.de Jong, A.Schotanus, G.Swart
en de huidige voorzitter Th.van der Sluis. Tot erelid werd gekozen de
heer S.Bouwsma. Opmerkelijk was dat de dagvoorzitter, de Edel
Achtbare
Heer
de
Burgemeester
Vercouteren
op
de
oprichtingsvergadering gelijk tot erevoorzitter werd benoemd.
Normaal gesproken wordt er vaak gekscherend gezegd, dat het bij de
begrafenisvereniging maar een dode boel is. Uit bovenstaand verslag
kunt u echter opmerken dat wij een levende vereniging zijn.
Maar de geschiedenis herhaalt zich weer, want vroeger werd er ook
gesproken over een slechte opkomst van de ledenvergaderingen of b.v.
te weinig dragers.
Beste aanwezigen,
Onze bode en de dragers werken samen met hele doodgewone mensen,
mensen zoals u en ik.
De begrafenisvereniging hoopt dat zij nog jaren deze dienstverlening
mag voortzetten in Sloten en omgeving, want ook onze vereniging is
maar “DOODNORMAAL”.
Sloten, januari 2005.
secr. Klaartje Lubach-van der Wal.
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INWONERS VAN SLOTEN GEVEN HUN MENING
Hierbij wil het bestuur van Plaatselijk Belang een ieder hartelijk danken
die mee heeft gewerkt aan de enquête, die is uitgezet onder alle
inwoners van Sloten. Van de 350 verspreide enquêtes hebben ruim 200
huishoudens dit met veel enthousiasme ingevuld. Dit is zo’n 70% en dat
is voor een enquête heel netjes. Het invullen kostte een ieder ook nog
even tijd en de reacties op deze werkwijze zijn zeer positief. Ruim
driekwart van de ingevulde enquêtes werden met partner of gezin
ingevuld. De grootste
groep die heeft ingevuld
leeftijdsopbouw
is de groep 40-65 jaar
(zie grafiek).
50
Nogmaals hartelijk dank
40
30
voor de tijd die u daarin
Reeks1
20
gestoken heeft.
10
Op dit moment zijn wij
0
druk bezig met het
Jonger 25 - 39 40 - 65 Ouder
verwerken
van
de
jaar
jaar
dan 65
dan 25
uitkomsten en dat zal
jaar
jaar
ongeveer
tot
begin
maart gaan duren. De
werkgroep welke is ingesteld ter ondersteuning van dit proces, zal de
onderwerpen die om een nadere uitwerking vragen gaan vast stellen.
De werkgroep gaat in april en mei gespreksbijeenkomsten organiseren en
van deze gesprekken worden verslagen gemaakt en deze worden
vervolgens betrokken bij de conclusies van de enquête. Het bestuur van
Plaatselijk Belang wil uiterlijk in de ledenvergadering van 2006 een visie
presenteren.
Namens het bestuur, René Kuijl, voorzitter

MUSEUM STEDHÛS SLEAT KLAAR
VOOR EEN NIEUW MUSEUMJAAR
Museum Stedhûs Sleat is op 25 maart jl. weer open gegaan voor publiek.
Baliedames Aly de Boer, Gonny Hornstra en Klaske Visser staan weer
enthousiast klaar om bezoekers persoonlijk te ontvangen.
Het jaar 2004 was een enerverend jaar voor het museum.
De ingrijpende bezuinigingen die de gemeente in het voorjaar
aankondigde, zou de sluiting van het museum betekenen binnen drie jaar
na de heropening. Het museumbestuur heeft uiteraard verontwaardigd
gereageerd op de voorgenomen bezuinigingen, vooral ook omdat het de
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plannen uit de krant moest vernemen. Het bestuur heeft gereageerd bij
het college van burgemeester en wethouders, bij de raadscommissie, bij
de raadsfracties en individuele raadsleden en heeft iedereen die het
museum een warm hart toedraagt uitgenodigd dat ook te doen. Velen
hebben aan die oproep gehoor gegeven: (oud)Slotenaren, vrijwilligers,
vrienden, de redactie van de Stadsomroeper en diverse organisaties in en
buiten Sloten. Het bestuur is iedereen daarvoor zeer erkentelijk.
De aangekondigde bezuiniging is grotendeels teruggedraaid. Toch blijft
het bestuur bezwaar maken tegen de bezuinigingen en vraagt van de
gemeente een lange termijngarantie dat het museum professioneel
geëxploiteerd kan blijven worden. Alleen op deze manier blijft het
museum geloofwaardig voor anderen – fondsen, sponsoren en vrienden –
die het museum financieel ondersteunen.
Ondanks alle bezuinigingsperikelen is het een goed seizoen geweest:
ruim 8.500 bezoekers vonden de weg naar het museum en de
toeristische informatievoorziening, Laurel & Hardy maakten veel
bezoekers – ook die uit het buitenland – aan het lachen, groepen
ouderen ontdekten het museum en in juni bracht de Rabobank
Museumbus bijna 500 leerlingen van basisscholen uit de gemeenten
Gaasterlân-Sleat, Nijefurd en Lemsterlân naar het museum.
Het museum organiseerde in 2004 twee tijdelijke tentoonstellingen:
Laurel & Hardy en Sloten, ideale vestingstad. De opening van de
tentoonstelling over Sloten als vestingstad vormde tevens de opening
van Open Monumentendag in de gemeente Gaasterlân-Sleat. Open
Monumentendag stond in het teken van het thema ‘verdediging’; het
museum maakte rond dit thema een fietsroute van 35 km in de
gemeente.
Nynke Lootsma – medewerker educatie en
activiteiten – maakte bij de tentoonstelling over
Laurel & Hardy een educatief programma voor
leerlingen van groep 5-6 van het basisonderwijs.
Bijna 500 leerlingen maakten kennis met de
geschiedenis van de toverlantaarn en de vroege
film en deden een Laurel & Hardy-speurtocht in de
stad.
Docenten,
leerlingen
én
museummedewerkers waren erg enthousiast over het
project.
Het museum was geopend tijdens het Historisch Kijkfeest. Tijdens het
Nationaal Museumweekend was er van alles te doen: Daan Buddingh en
Ankie Menger gaven toverlantaarnvoorstellingen, stadsomroeper Pieter
Haringsma gaf stadswandelingen en op zolder konden kinderen
"De Stadsomroeper", april 2005

48

toverlantaarnplaatjes en hun eigen beeldverhaal maken en een
schaduwspel spelen. Voor de fietstocht met verhalenverteller Mindert
Wijnstra was helaas weinig belangstelling.
In juni gingen de baliedames samen met de medewerkers van het
partnermuseum Museum Willem van Haren in Heerenveen een dagje uit
naar het Museum voor valse kunst en het boomkroonpad in Drenthe. Alle
vrijwilligers kregen als dank voor hun inzet in 2004 een tochtje
aangeboden op het skûtsje De Goede Verwachting van Sjoerd Seffinga.
Het museum kan niet zonder hen en is hen zeer dankbaar voor hun hulp:
zij springen bij grote drukte bij, zijn gastheer of gastvrouw bij
ontvangsten, geven rondleidingen, helpen mee met de kinderactiviteiten
of bij huwelijken, doen klusjes of brengen affiches, folders en ander
promotiemateriaal rond.
Vrijwilligers Joop Teijema en Joop Visser werkten achter de schermen
samen met Aly de Boer hard aan de collectieregistratie. Alle voorwerpen
zijn gecontroleerd. Gekeken is welke voorwerpen al wel geregistreerd zijn
en welke niet. Het is de bedoeling dat alle voorwerpen in een speciaal
daarvoor aangeschaft computerprogramma worden beschreven. De
belangrijkste voorwerpen zullen te zijner tijd op de nog te ontwikkelen
website te zien zijn.
Ook dit jaar organiseert het museum twee tentoonstellingen. De eerste
tentoonstelling gaat in het Nationaal Museumweekend open en laat de
verzameling papieren theaters van verzamelaar Ab Vissers zien. Vanaf
1 juli presenteert kunstenares Trijnie van der Wal uit Rottum schilderijen
die een impressie geven van Gaasterland.
Tijdens het Nationaal Museumweekend – op 9 en 10 april – is het
museum gratis toegankelijk, op beide dagen van 13.00 – 17.00 uur.
Stadsomroeper Pieter Haringsma geeft stadswandelingen en kinderen
kunnen op de museumzolder hun eigen papieren theater maken.
In het kader van Open Monumentendag – op 10 september – zal het
museum aandacht besteden aan religieus erfgoed in de gemeente
Gaasterlân-Sleat.
Voor jonge kinderen – groep 1-2 van het basisonderwijs – is een
lesprogramma over toveren in de maak, dat wordt ontwikkeld in nauwe
samwerking met juf Tetsje van der Sluis van C.B.S. De Klinkert.
Wilt u uw gasten de geschiedenis van Sloten laten zien, wilt u uw
trouwdag of jubileum in een bijzondere omgeving vieren, zoekt u een
aardig idee voor een kinderfeestje of wilt u toeristische informatie?
U bent van harte welkom!
Minette Albers, directeur

"De Stadsomroeper", april 2005

49

KEUKENTAFELGESPREKKEN IN SLOTEN
Hierbij nodigen wij alle inwoners van Sloten van harte uit om deel te
nemen aan de reeds aangekondigde keukentafelgesprekken, om te komen
tot een (langere termijn) visie voor Sloten. Om de groepen niet al te groot
te maken hebben wij de stad ingedeeld in verschillende avonden.
Wij hebben de volgende indeling gemaakt:
26 april
It Far/Menno van Coehoornstraat
28 april
Burg. H. Mulierstraat/Varleane/Spanjaardsdijk/R. Altastrjitte.
10 mei
Sloten ten Westen van het Diep, richting Wyckel en Jachthaven
17 mei
de Jeugd tot 18 jaar
19 mei
Sloten ten Oosten van het Diep, de Fabriekzijde en Haverkamp
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de
Poarte en zullen ongeveer tot 21.30 uur duren.
Mocht u op de voor U geplande avond verhinderd zijn, kunt u altijd
aanschuiven op een andere avond.
Hopende op een goede opkomst, met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur, René Kuijl, voorzitter

ST. FRIESE 11-STEDEN WANDELTOCHTEN
De Alvestêde-kuierders komme deroan!
Lykas wenst komme de meidoggers oane 'e Fryske
Alvestêde Kuiertocht ek dit jier wer troch jimme doarp of
stêd. Om dy reden wolle wy jim omtinken freegje foar it
folgjende.
Yne wike fan 3 o/m 7 maaie 2005 komme de kuierders
wer troch fis provinsje. Foar de stimming under de
kuierders, mar fansels foaral foar it "byld" fan Fryslán nei buten ta, soe it
moai wêze as de rute wat feestlik oanklaaid wurde koe mei flaggen,
wimpels ensfh., dy't jim grif fan oare aktiviteiten noch wol earne lizzen
hawwe. In sfearfol muzykje yn hokker foarm dan ek derby soe ek skoan
kinne.
Met freonlike groetnisse,
P.B. Wassenaar
(foarsitter Friese Elfsteden Wandeltocht) tillefoan 0518-491473
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DE SLEATTEMER KAAIEN
De Sleattemer Kaaien
had op zondagmiddag
27 februari
j.l.
een
S(n)oep-concert in De
Poarte.
Ons eerste informele
optreden voor familie
en vrienden, die uit
gans den lande naar
Sloten
kwamen
om
(schoon-)moeder, dochter, zus of vriendin te
horen zingen.
Het werd een gezellig
De Sleattemer Kaaien vermaakte het publiek
samenzijn, vol met zang
uitstekend op zondagmiddag 27 februari jl.
door koor en publiek,
Foto: Aly de Boer
o.l.v. Margriet Lennens,
trek-zakbegeleiding van
Jetske v.d. Heide en Hidde Lennens op gitaar. We hebben heerlijk
gesnoept en gegeten van eigengemaakt gebak en diverse soorten soep.
De entree, verloting en grabbelton hebben onze kas mooi aangevuld.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag, die absoluut voor
herhaling vatbaar is.

V.l.n.r. figureren
in de prachtige
sneeuw van begin maart: Hielke
Jan
de
Jong,
Daan Meijer, Pieter
Risselada,
Karst-Jan Leegstra en Appie v.d.
Goot. En absoluut
niet te vergeten
de honden Astra,
Tommie,
Gurbe
en Gradus. Echt
een plaatje.
Foto: Johan Laanstra
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O A N T I N K E N
Mem waske mei in stamper yn in tobbe
it wite bêdguod en de smoarge klean
en yn ‘t forrnús stookte hja hurde turven,
dêr waard op bakt of 't middeismiel op sean.
Wy dien' ús hannen gear foardat we ieten
en fregen d' Allerheechste sa om sein
of faaks ferjowing fan ús bernesonden;
sa is ús jeugd hiel fredich hinneflein.
Dêrnei raasde in wrâldkriich oer ús ierde
en liet ûnbidich djippe groeden nei
Wy waardên lykwols sels folwoeksen minsken
en gyngen lang om let ús eigen wei.
It âldershûs ferdwûn wat yn in dize
mar krig' in tankber plakje yn ús hert,
wêr't heit en mem gauris meilibjend harken
nei 't bernelok en soms wat bernesmert.
Jan Folmer
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