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NOCH  IISWILLE  YN  JUNY?

De ôfrûne winter hat ús net brocht dêr’t we op 
hope hiene. De temperatueren wiene net leech 
genôch om ús in protte reedriderswille te jaan. In 
pear dagen koe der riden wurde op ‘e iisbaan.
Ek op ‘e Grêft waard omraak riden, al gie dat 
sûnder tastimming dan de Sleattemer 
Iiswegensintrale. Ek Sleattemers miene de 
feiligens fan harren of oare bern net al te serieus 

nimme te moatten. Moat it âlderein net it foarbyld wêze foar de 
jongerein?
Werom ha we yn Sleat dan noch in iisklup? De bestjoersleden fan dizze 
klup sette harren yn om in iisbaan yn Sleat bestean te litten en de 
Sleattemers gean moai te riden op ‘e Grêft, dêr’t it iis ûnbetrouber is. As 
jo it noch begripe; ik yn elts gefal net mear! 

Spitigernôch  duorre de winterwille mar in pear dagen. Sleat rekke in 
bytsje yn ‘e wintersliep. Gjin kloften lju dy’t hjir de redens ûnderbine 
koene en sjen en fiele koene wêrom’t Sleat ien fan ‘e alvestêden is. Gjin 
tochten oer de mar, gjin sûkelarjemolke as beleaning foar wer in swiere 
tocht. Wol koene we yn febrewaris genietsje fan De Olympyske Spullen 
en dan benammen fan it hurdriden. Ek de Sleattemers ûntbrieken net op 
‘e iisbaan fan Turijn. Dêr’t sport is; dêr binne ek Sleattemers. 

Dochs hoopje we dat ús bern de kommende jierren noch ris in pear 
geweldige winters meimeitsje sille want hoe moatte se oars it riden 
leare? Hoe sille we dan yn ‘e takomst noch oan medaljes slagje? En 
boppedat: heart in winter mei in protte iis net by Fryslân sa as Gurbe by 
Loltsje heart? We bliuwe optimistysk! 

De ferkiezings foar de gemeenteried binne wer achter de rêch. Guon 
partijen binne der goed foar weikommen; oaren wat minder. We hoopje 
dat de beloften dy’t de partijen allegear dien ha ek nei de ferkiezings 
noch jilde. Dat de kandidaten harren wurden wier meitsje meie en de 
kiezers net it gefoel jouwe dat se allinnich foar de ferkiezings tige warber 
binne. We wachtsje ek dizze kear wer ôf. 

Op it momint fan skriuwen fan dit artikel fleane de snieflokken de lju 
bûtendoar om ‘e earen. Soe de winter wat yn ‘e war wêze? 
It sil dochs net barre dat we aanst yn juny noch hurdriderijen op ‘e 
Sleattemermar ha? Dan soene de âlde ferhalen fan Jacob en Liuwe de 
Lange dochs noch ris werklikheid wurde kinne! 

Gerben Stegenga 
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HJIR  EN  HJOED

Berne:     
 Sleat:   16 desimber  Janneke, df Sjoerdtje Riemersma  
          en Pedro Pander.  
     17 jannewaris  Harmen, sf Sietske de Graaf en  
          Jan de Vries. 
     20 jannewaris  Marcus Arend, sf Jelly Breimer en  
          Ludwig de Vries. 
     12 febrewaris  Hester Tine, df Tieneke Tiemersma 
          en Jacob de Vries.  
     17 t/m 23 febr. Wesly Brian Jan, sf Meintje Jantje 
          Jantina Etten en Ian David John  
          Hopkins 
Stoarn:     
 Sleat:     6 desimber ‘05 Timotheus Gerardus (Timo) 
          Riesewijk, M. v. Coehoornstraat 31 
          61 jier. 
     12 desimber ‘05  Corneliske (Corrie) Terpstra-van der 
          Sluis, Wijckelerweg 174/A, 78 jier. 
           

 om utens:  20 jannewaris  Lutske Leentjes-Migchels 
          It Hearrenfean, 82 jier. 
       8 febrewaris  Engelina Pelsma-Effing, Hazelton 
          B.C. – Kanada  
          Berne yn Sleat 8 maart 1923. 
     12 febrewaris  Jantje Smit-Faber, Snits, 
          80 jier. 

Ferhuze    Fam. H. Van Mierlo  nei Wijckelerweg 180 
yn ‘e stêd:   

Ôfreizge:   Laura Stekelenburg  nei Kampen 
     Coos de Graaf   nei York (Ingelân) 
     Fam. Troost   nei It Hearrenfean (apr.’06) 
      

Sa lang troud: 30 jan.   25 jier fam. G. Visser-Swart 
       4 feb.   40 jier fam. T. Zandstra-Koopmans 
     25 feb.   25 jier fam. M. Van Dijk-De Graaf 
     

Hawwe jo ynformaasje dy ‘t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, 
jou dy dan efkes troch oan de redaksje.  Allinnich op dy wize slagje wy 
deryn om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy ‘t Sleat 
oanbelangje. Bern dy ‘t om utens berne wurde, sille allinnich yn dizze 
rubryk pleatst wurde as dat efkes troch de âlders trochjûn wurdt troch 
bygelyks in bertekaartsje te stjoeren. 
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EVEN  VOORSTELLEN

Mijn naam is Pieter Albada, 41 jaar oud en samen 
met mijn moeder Utie woon ik aan het Achterom 
101 in Sloten. Mijn zus Yvonne is getrouwd en 
woont in Balk met haar man Pier, dochter Kyra en 
de tweelingzoons Rinke en Sander. Mijn vader Thijs, 
die ook een bekende verschijning was in Sloten, is 
helaas in 2002 overleden. Ik ben geboren op 16 
februari 1965 in Wijckel. Toen ik 4 jaar oud was, 
zijn wij in Sloten komen wonen in het huis waar wij 
nu wonen en waar mijn opa en oma vroeger ook 
gewoond hebben. Na de lagere school ging ik in 
Sneek naar de LTS en heb daar mijn diploma 

machinebankwerker behaald in de metaaltechniek. Hierna ben ik nog 2 
jaar naar de toenmalige “Streekschool” geweest in Leeuwarden en heb 
daar een vervolg in de metaalrichting gedaan. Na enkele “los/vast” 
baantjes ging ik aan de slag als (service)monteur bij Unika te Rijs in de 
winkel- en slagerijmachines. In de avonduren heb ik 4 diploma’s behaald 
op computertechnisch gebied en 2 NIL lasdiploma’s. Bij Unika ben ik 
bijna 8 jaar werkzaam geweest.

Daarna kwam ik terecht bij mijn huidige werkgever Bus’ Handelmij Sneek 
b.v.; nu inmiddels c.a. 14 jaar geleden. Hier heb ik de functie van Hoofd 
Verkoop Binnendienst en ben hier verantwoordelijk voor alles op het 
gebied van verkoop, order- en offertebehandeling. Bus’ Handelmij telt 
momenteel 6 vestigingen in Noordoost Nederland n.l. in Sneek, 
Groningen, Deventer, Marknesse, Emmen en het hoofdkantoor Zwolle. 
Wij verkopen o.a. machines, gereedschappen, persoonlijke 
veiligheidsmaterialen e.d. en hebben de “knowhow” in huis waar wij onze 
klanten mee ondersteunen. Tevens hebben wij een verhuurafdeling voor 
de las- en snijtechniek en verzorgen een HoekLoos Industrieel 
gassendepot.

Mijn hobby’s zijn o.a. computers en sinds kort ben ik toegevoegd aan de 
redactie van ons stadsblad “ 
De Stadsomroeper”. Ik heb daar de plaats ingenomen van stadsgenoot 
Jaap Lubach. Jaap heeft vele jaren ervaring op het redactievlak en ik zal 
mij dus ook goed moeten inzetten om in zijn voetsporen te kunnen 
treden. Waarschijnlijk zal ik zo nu en dan nog wel eens de hulp van hem 
in moeten roepen voor het e.e.a. maar samen met de ervaren 
redactieleden Gerben Stegenga, Hanny Bergsma en Corrie Leffertstra zal 
het wel lukken. Zoals u in het eindejaarsnummer van 2005 heeft kunnen 
lezen heb ik met het artikel over de recreatiejaarcijfers 2005 de eerste 
opdracht reeds tot een goed einde weten te brengen. Tevens ben ik 
gevraagd door Plaatselijk Belang om als websitebeheerder de 
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internetpagina www.sloten.nl  “up-to-date” te houden. Daar ben ik nu al 
mee bezig. Indien u dus informatie, wijzigingen en/of aanvullingen heeft 
m.b.t. de agenda of de website, dan kunt u contact met mij hierover 
opnemen. Onderstaand volgen mijn contactgegevens: 
p.albada@home.nl -  tel. 0514-531227 – mobiel 06-30598489. 
Welnu, tot zover eerst maar even over mij. Ik hoop dan e.e.a. tot een 
leuke en langdurige samenwerking zal leiden met “ De Stadsomroeper” 
en Plaatselijk Belang en zeg u “oan’t sjen”. 

Pieter Albada 

STIFTING  F.OE.T
(Frysktalige Oekumenyske Tsjerketsjinsten)

De Stifting F.OE.T fersoarget sûnt 1998 alle moannen in Frysktalige 
tsjerketsjinst. De tsjinsten binne yn de Frederikustsjerke fan Sleat. Der 
komme besikers út de hiele Súdwesthoeke fan Fryslân. 
Radio Gasterlân stjoert parten fan dizze tsjinsten út op de 2e snein fan de 
moanne fan 12.00 oant 13.00 oere.  

It tsjerkeroaster foar 2006 is: 
23-04-2006  10.00 oere Ds. J.A. Brandsma, Ljouwert 
21-05-2006  19.30 oere T.Bergsma-Overdiep, Harich 
18-06-2006  19.30 oere Da. W. Zijlstra-Beukers, Warns 
16-07-2006  19.30 oere Ds. L. Westra, Lollum 
13-08-2006  19.30 oere Pastoar J.R. van der Wal, Boalsert 
10-09-2006  19.30 oere H. de Vries, Wâldsein 
08-10-2006  10.00 oere Ds. S. Kiestra, De Rottefalle 
05-11-2006  10.00 oere I. Bouwhuis-Minnema, De Jouwer 
03-12-2006  10.00 oere Ds. G. Hoekstra, Ljouwert 

De oare fiif Fryske Oekumenyske Wurkferbannen yn Fryslân binne: 
Earnewâld, Hjelbeam, Hegebeintum, Hantumhuzen en Itens. 

AAN  TAFEL  BIJ  JENTJE  EN  MAX

Als de dag van gisteren herinner ik mij het volgende bij ‘monsternemen’, 
enkele keren genoemd in recentelijk verschenen ‘Stadsomroepers’. 
Onze buurman, Jentje Schilstra was monsternemer en handelaar in 
groenten en fruit. In de vorige eeuw lange tijd een vertrouwde 
verschijning in het straatbeeld van Sleat. 
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“Iere betiid” tufte hij op de motor, een Puch naar warme stallen of 
grazige weiden om melkmonsters te nemen van Baukje 4, Jeltje 7, 
etcetera. Daarna werd met bakfiets of boot handel uitgevent. Op mooie 
zomerdagen meegeroeid langs rietkragen naar de familie de Boer, 
wonende in ‘de Kooi’. Per bakfiets ging het richting Wijckel tot ver in de 
Eebuurt (vele zaterdagen meegefietst). Op de terugweg eisten de vroege 
monsteruren hun tol; de oogleden van Jentje werden zwaar waardoor de 
bakfiets zo nu en dan uit de koers raakte. Naast hem fietsend werd waar 
nodig bijgestuurd en de thuishaven veilig bereikt. Maar het ging een keer 
fout. De geest bleek niet gewillig en het vlees zwak tijdens het afdalen 
naar de Heerenwal. Bij het huis van meester Kuperus botste het vehikel 
tegen de stoeprand en kantelde met gevolg dat spitskool, sjalotten, 
stoofperen, eigenheimers en skealjes op straat vielen. Als beloning voor 
de zaterdagse arbeid mocht ik o.a. aanschuiven bij de warme maaltijd 
omstreeks 12.00 uur en altijd om die tijd zong Max van Praag op de 
VARA radio met het orkest Accordeola o.l.v. Jan Gorissen. Onlangs klonk 
hij weer eens in de ether met een gevoelig levenslied en als vanouds ‘zat’ 
ik aan tafel bij de gastvrije familie Schilstra. 

Jan van der Goot 

MEMENTO  MORI  2005

In onze vorige editie hebben wij de overledenen herdacht, die zo 
nauw met ons stadje waren verweven. Compleet was dit overzicht 
echter niet omdat bij het uitkomen van het decembernummer nog 
twee Slotenaren ons door de dood zijn ontvallen. Hen willen wij 

graag in dit nummer gedenken. 

Op 6 december 2005 komt er aan het leven van Timotheus Gerardus 
(Timo) Riesewijk, Menno van Coehoornstraat 31, oud 61 jaar, een einde. 

Timo Riesewijk werd op 19 augustus 1944 geboren in de gemeente 
Diepenveen. Daar heeft hij zijn jeugd doorgebracht tot zijn twaalfde jaar. 
Vanaf toen heeft hij zelf in diversen plaatsen gewoond.
Op 12 december 1969 trouwde hij met Lina. Omdat Timo op het 
gemeentehuis in Purmerend werkte, koos het pas getrouwde stel deze 
plaats om te wonen. Omdat de werkplek van Timo nogal eens 
veranderde, hield dit in dat er ook diverse keren moest worden verhuisd. 
De laatste verhuizing van Timo en Lina was in januari 1999 toen het paar 
in Sloten is komen wonen. 
Zijn werkterrein was inmiddels de provincie Friesland in vele gemeenten, 
zo ook in Balk en daar ontdekte hij Sloten. 

"De Stadsomroeper" Sloten, maart 2006 6



Sloten stal het hart van Timo en hij was dan ook veelvuldig in de stad te 
vinden. 
Hij had een zwak voor evenementen en als er visite kwam in de 
weekenden dan moest die beslist altijd “ons” stadje zien, zoals hij dat 
noemde.
Meestal was hij samen met zijn vrouw, met de scoot of met de rolstoel, 
want ook zijn vrouw moest genieten zoals hij dat noemde en dat hebben 
ze gedaan. 
Het muziekkorps mocht zich in een zeer warme belangstelling van Timo 
verheugen, want hij ging altijd naar de concerten en daar genoot hij 
intens van. 
Het laatste halfjaar kon hij niet meer doen wat hij wilde, omdat na twee 
chemokuren zijn krachten hard afnamen. Sloten bleef “zijn stadje”, 
ondanks dat “we import zijn”, zoals hij dat zei. 

De uitvaartplechtigheid werd op maandag 12 december jl. in de Grutte 
Tsjerke in Sloten gehouden, waarna de crematie in “Schoterhof” in 
Nieuweschoot plaatsvond. 

Op 12 december 2005 overlijdt Corneliske Terpstra-van der Sluis,
sinds 16 december 1998 weduwe van Bouke Terpstra, Wijckelerweg 
174/A, 78 jaar oud. 

Corrie v/d Sluis werd geboren op 12 september 1927 op een boerderij 
tussen Koudum en Molkwerum. Nadat haar ouders overleden waren is 
Corrie met haar zuster naar Oudega (W) verhuisd. Daar leerde ze haar 
latere man Bouke Terpstra kennen. Op 7 februari 1952 trouwde het paar 
dat naar een boerderij onder Exmorra vertrok. Na ruim 10 jaar daar 
geboerd te hebben, is de familie verhuisd naar Sangaast (onder 
Koufurderige). Daar is de laatste van de 7 kinderen, die hun huwelijk 
verrijkten, geboren en hebben ze ongeveer 12 jaar gewoond.  
Daarna is de familie op de Gouden Boaijum tussen Woudsend en Heeg 
gaan wonen. Toen de kinderen ouder werden en zelfstandig konden 
boeren, zijn Bouke en Corrie in 1979 naar Wijckel verhuisd. Ze namen 
hun intrek in de boerderij aan de Jeen Hornstraweg 7. Daar hebben ze 
nog zo’n 10 jaar geboerd. Tenslotte hebben Bouke en Corrie zich 
gesetteld aan de Wijckelerweg 174/A te Sloten om daar samen nog van 
hun oude dag te kunnen genieten. 
Op 16 december 1998 is Bouke na een korte maar ernstige ziekte 
overleden. Afgelopen zomer verslechterde de gezondheid van Corrie 
langzaam aan en na wat onderzoeken werd duidelijk dat ze heel ernstig 
ziek was. De laatste weken heeft Corrie doorgebracht in het Hospice in 
Sneek waar ze het, ondanks alles, naar de zin had.
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Daar is ze 12 december 2005 op 78-jarige leeftijd rustig en zonder pijn 
overleden.
Op vrijdag 16 december 2005 is Corrie, na een rouwdienst in de Grutte 
Tsjerke, op het kerkhof in Sloten, naast haar man, te ruste gelegd. 

(met dank aan Lina Riesewijk en de fam. Terpstra voor hun geleverde 
bijdrage).

DE  JEUGDFOTO

“De Stadsomroeper” heeft deze rubriek weer nieuw leven ingeblazen nu de 
redactie weer op volle sterkte is met de komst van Pieter 
Albada. U mag weer gaan raden naar de persoon van de 
jeugdfoto om in aanmerking te komen voor twee prijzen die 
elke keer zullen worden toegekend. 

Mochten er meerdere goede inzendingen bij de redactie binnenkomen; dan 
zal d.m.v. loting worden bepaald wie er met de prijzen van door mogen 
gaan.
Hieronder volgt de cryptische omschrijving, welke hoort bij de persoon van 
de nieuwe jeugdfoto: 

EEN  GROTE  ROL  SPELEN 
POLITIEK  EN  KERK 

IN  HET  LEVEN  VAN
DEZE KOENE  RIDDER 

ZIJN  STRAATNAAM  HEEFT
IETS  MET  EEN  BIDDER 

NA  VUT,  NU  PENSIOEN, 
 GEDAAN  IS  AL HET  WERK 

Mocht u weten welke persoon het hier betreft, 
schrijf dan uw oplossing op een briefkaart, die 
dient te worden opgestuurd naar of ingeleverd 

bij: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 190, 8556 XG Sloten.  
Inzendingen moeten uiterlijk 15 mei 2006 bij de redactie binnen zijn. 

Wie is dit vrolijke 
manneke?
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OPNIEUW  SUCCES  VOOR  ZENO  FOLKERTSMA
BIJ  SPORTVERKIEZING  GAASTERLÂN-SLEAT

Op 21 januari jl. werd in dorpshuis 't Klif in 
Oudemirdum de sportman en sportvrouw van 
2005 van de gemeente Gaasterlân-Sleat 
gekozen. De verkiezingscommissie had zes 
sporters, drie heren en drie dames, 
genomineerd, die in aanmerking kwamen voor 
de titel sportman en sportvrouw van het jaar 
van onze gemeente. 

Verleden jaar in Bakhuizen werd onze 
stadgenoot Zeno Folkertsma gekozen tot sport-
man van het jaar en ook dit jaar was hij 
genomineerd voor deze titel. Als lid van mid-
getgolfvereniging Leeuwarden behaalde hij een 
groot aantal successen. Opvallend waren vooral 
de eerste plaats bij NK combi in Ridderkerk en 

de tweede plaats op het NK kort dat in Venray en Geldrop werd gespeeld. 
Eerste plaatsen waren er bij de districtscompetitie Noord, het 
districtstoernooi in Appelscha/Drachten en op het Paastoernooi, ook in 
Drachten. Met het Nederlandse jeugdteam werd hij zevende op het EK 
jun. in Portugal en greep hij zelf de 42ste plaats. Met zijn team werd hij 
tweede in de landelijke hoofdklasse. Een tweede plaats bij het 
afvaltoernooi Appelscha, een tweede plaats bij het koppeltoernooi in 
Aalsmeer en de tweede plaats op de nationale jeugdranglijst waren 
voldoende aanleiding om niet om Zeno heen te kunnen. 

Ook een andere Sleattemer, Hans Lolkema uit Sloten (sterkste man 
competitie), dong mee naar de titel. 
Krachtpatser Lolkema werd bij de amateurs Nederlands kampioen 
Highland Games en werd daarop tijdens het Europees kampioenschap 
vijfde. In 2005 werd hij ook uitgeroepen tot de sterkste man van 
Friesland en tijdens het Noord Nederlands kampioenschap werd hij 
tweede. De derde kandidaat was de Balkster karateka Willy de Groot. 
Uiteindelijk mocht Zeno Folkertsma zich met miniem verschil laten 
huldigen tot de gemeentelijke sportman van het jaar, op neuslengte 
gevolgd door Hans Lolkema, die Willy de Groot weer net voorbleef. 

Bij de dames pakte schaatster/wielrenner Marrit Leenstra uit Wijckel de 
titel, voor turnster Klazina Draaijer uit Nijemirdum en wielrenster Gerda 
Brouwer uit Sondel. 
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PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Sommige Sleattemers en âld-Sleattemers zijn in het bezit van 
oude foto's van Sloten, waarop personen staan afgebeeld, die 
voor hen moeilijk meer thuis te brengen zijn. Daarom is  “De 
Stadsomroeper” enige jaren geleden een rubriek met oude 
afgedrukte foto's genaamd “PAKE’S SLEATTEMER FERLINE” 
gestart. De lezer wordt hierin gevraagd om de ontbrekende 

na(a)m(en) op te sporen en/of de wel gevonden maar van verkeerd 
geschreven namen voorziene personages door te geven aan de redactie 
van dit blad. Ook wordt er gevraagd of lezers nog verhalen weten over 
oude afgebeelde personen, verenigingen of situaties etc. 

Mandy Straatsma, Deurzerdiep 31, 8032 NC Zwolle stuurde ons de 
volgende woorden n.a.v. de foto uit “Pake’s Sleattemer ferline” die in ons 
vorge nummer werd afgedrukt. 

Al jaren word ik verwend met de ontvangst van “De Stadsomroeper”. Het 
abonnement hierop heeft mijn zusje Mariet voor haarzelf, voor mij en 
mijn oudste zus Annie  jaren geleden afgesloten.
Mijn naam is Martha Straatsma en ik ben geboren in Sloten als jongste 
dochter van Sjirk Straatsma en Aagje Stam. Wij woonden in de 
Koestraat. Mijn vader had een timmer-/aannemersbedrijf. Mijn ouders 
werden verblijd met de komst van 5 dochters te weten: Annie, Hanneke, 
Marietje, Corrie en mijzelf, Martha. Helaas moesten wij onze moeder al 
heel jong missen. Zes maanden na mijn geboorte is zij ten gevolge van 
een breukoperatie overleden. In 1939 was de kennis over antistolling niet 
te vergelijken met die in de tegenwoordige tijd en overleden er veel 
mensen aan de gevolgen van trombose; een embolie. Voor ons als gezin 
heeft dit verlies een grote stempel op onze jeugd gedrukt. 
Een zuster van mijn vader is daarna bij ons in huis gekomen om voor ons 
te zorgen. In 1953 overleed onze vader; ik was toen 15 jaar. De lagere 
school hebben wij als zussen allen in Sloten gevolgd. 

Nu ik de mij bekende schoolfoto in “De Stadsomroeper” zag, heb ik het 
oude fotoalbum tevoorschijn gehaald. Ik wist eigenlijk wel zeker dat ik 
achterop de namen had geschreven; immers ik was en ben nogal 
punctueel. Toch was het een verrassing toen ik na het losweken van het 
vergeelde plaksel de namen zag. Heel veel namen en gezichten komen 
mij bekend voor en aan een aantal heb ik leuke herinneringen. 
Nieuwjaarsdag was mijn kleindochter op bezoek en deze liet ik de 
schoolfoto zien. Mijn kleindochter heeft de leeftijd waarop je met iemand 
gaat. Volgens vriendinnen ging ik in die tijd met Corrie Raterman en in 
spiegelschrift schreven zij dat op papiertjes en op het schoolplein. U 
heeft dus gelijk gekregen; ik heb tijdens de feestdagen oude 
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herinneringen aan de tijd van vroeger gekoppeld aan het zoeken naar de 
namen van de personen op de schoolfoto. 
Bij deze geef ik graag de namen door: 

1. Juffrouw Roelie; 2. Jan van Tromp Boomsma; 3. Berend Delfsma; 4. 
Marieke de Vreeze; 5. Marieke Nijholt; 6. Anna Rosa Visser; 7. Gretha 
Altena; 8. Antje van der Goot;  9. Tineke Zwart; 10. Jopie Visser; 11. 
Evert Hettinga; 12. Meester Kuperus; 13. Eppie Kramer; 14. Fokje de 
Vreeze; 15. Lucie de Vreeze; 16. Wiesje Kuikman; 17. Marietje de 
Vreeze; 18. Neeltje Hepkema; 19. Fransje van der Goot;  20. Annie 
Raterman; 21. Roosje Visser; 22. Bennie Raterman; 23. Feike Oenema; 
24. Corrie de Lange; 25. Gerard Visser;  26. Wobbie de Vreeze;  27. 
Martha Straatsma; 28. Sientje Visser; 29. Sientje Delfsma; 30. Renske 
Oenema; 31. Jan Boelsma; 32. Bram Brandsma; 33. Jan de Jong; 34. 
Geppie Kuipers; 35. Jopie de Vreeze; 36. Tjebbe Hepkema; 37. Thijs 
Boelsma; 38. Geurt v.d. Brink; 39. Meindert v.d. Brink; 40. Piet 
Scholten; 41. Jaring Bijlsma; 42. Jan Visser. 

Ook Geurt van den Brink, Bakboard 28, 8502 AM Joure verdiepte zich in 
de namen van de oude schoolfoto, waarop Geurt zelf ook stond 
geportretteerd. Hij noteerde de volgende namen: 

1. Juffrouw Groenhof; 2. Jan van Tromp Boomsma; 3. Berend Delfsma;
4. Marietje de Vreeze; 5. Swart ?, Tjerkgaast; 6. Anna Rosa Visser; 7. 
Gretha Altena; 8. Antje van der Goot; 9. Swart, Tjerkgaast; 10. Jopie 
Visser; 11. Evert Hettinga, Tjerkgaast; 12. Meester Kuperus; 13. Eppie 
Kramer; 14. Graddie of Lucie de Vreeze; 15. Lucie of Graddie de Vreeze; 
16. ? de Vries; 17. Marietje de Vreeze; 18. Neeltje Hepkema, Wijckel; 
19. Fransje van der Goot; 20. Annie Raterman; 21. ?????; 22. Bennie 
Raterman; 23. Feike Oenema; 24. Corrie de Lange; 25. Gerard Visser;  
26. Wobbie de Vreeze; 27. Martha Straatsma; 28. Sientje Visser; 29. 
Sientje Delfsma; 30. Renske Oenema; 31. Jan Boelsma; 32. Bram 
Brandsma; Tjerkgaast; 33. Jan de Jong; 34. Geppie Kuipers; 35. Jopie de 
Vreeze; 36. Tjebbe Hepkema, Wijckel; 37. Thijs Boelsma; 38. Geurt van 
den Brink; 39. Meindert van den Brink; 40. Piet Scholten; 41. Jaring 
Bijlsma, Tjerkgaast; 42. Jan Visser. 

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

G. St. 
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NIEUWE  FOTO  PAKE’S  SLEATTEMER  FERLINE

Dit keer ontvingen we een oude foto van de christelijke lagere school in 
Sloten van omstreeks 1958. Gerben Breimer uit St. Nicolaasga leverde 
deze prent aan. Hij wil graag weten of de lezers van ons stadsblad de 
hier afgebeelde personen ook nog helder voor de geest kunnen halen. 
Even terug naar de tijd en plaats van vroeger, de schooltijd. Het zou de 
redactie niet verbazen als er nog vele verhalen loskomen naar aanleiding 
van deze 48 jaar oude foto.  Wij wensen u veel succes bij uw zoektocht 
door de tijd. 

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

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

G. St. 

"De Stadsomroeper" Sloten, maart 2006 13



SLEATTEMER  NIJS  EN  NIJS  OM  UTENS

Gaasterlân-Sleat onder toezicht van provincie 
Geen enkele nieuwe uitgave zonder instemming van de provincie, en 
grondig overleg om de financiën weer op orde te krijgen. Dit zijn de ge-
volgen van het toezicht door het provinciebestuur, waarmee Gaasterlân-
Sleat volgend jaar te maken krijgt. De kleine gemeente kampt al jaren 
met tekorten. 
De provincie moet op grond van de wet ingrijpen, omdat het ge-
meentehuis te Balk de begroting voor 2006 niet sluitend kreeg. Dit 
ondanks bezuinigingen van bijna een miljoen, waarvan een derde deel op 
besparingen aan personeel. Ook de vooruitzichten na 2006 zijn somber. 
Daarbij kampt de gemeente met een zeer krappe algemene reserve.

Ook een Delphion informatieloket in Balk 
Naast Lemmer, Joure en Sneek, heeft Balk ook een Delphion 
informatieloket gekregen. Het kreeg onderdak in het gemeentehuis in 
Balk. Men kan er terecht voor vragen over wonen, zorg en welzijn maar 
ook voor bijvoorbeeld vragen over de nieuwe Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).

Gosse Haga 40 jaar bij fa. Betsema 
Donderdag 22 december jl. was het feest in “De Mallemok”. Gevierd werd 
het feit dat onze stadgenoot Gosse Haga maar liefst 40 jaar in dienst was 
bij de fa. Betsema in Balk. Mooie woorden en fraaie cadeaus waren zijn 
deel. Een dienstverband van veertig jaar mag vandaag de dag beslist 
bijzonder worden genoemd. 

Sleattemer brandweerlieden in het zonnetje 
Tijdens het jaarlijkse feest van de Intergemeentelijke Brandweer 
Gaasterlân-Sleat en Nijefurd werden de namen bekend gemaakt van hen 
die een diploma behaalden. De Sleattemers Franke Bangma, Jort van den 
Berg en Boudewijn Kars behaalden het diploma brandwacht, terwijl 
Boudewijn Kars en Marieke van Koetsveld-Bloemendal het diploma 
brandwacht 1e klasse op hun conto mochten schrijven.
Ook de jubilarissen bij de brandweer werden in het zonnetje gezet. 
Jurjen Breimer, Siete Muizelaar en Jan Oenema kregen de oorkonde en 
onderscheiding behorende bij hun 25-jarig jubileum.
Tenslotte werden de mensen die afscheid namen in de schijnwerpers 
gezet. Sleattemer Hylke-Jan de Jong hing de brandweerhelm voorgoed in 
de wilgen, na 34 jaar trouwe brandweerdienst. 

Nieuwe plek in Sloten voor verstoten chalets 
Camping De Jerden in Sloten helpt de stacaravanbezitters op de 
nabijgelegen camping De Lemsterpoort uit de brand die hun vaste stek 
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binnen afzienbare tijd moeten verlaten om plaats te maken voor een 
vakantiepark met veertig tot vijftig luxe koopchalets. Een deel van hen 
kan straks op het kampeerterrein nabij het Slotermeer terecht. 
Yvonne en Gerhardus Seinstra zijn sinds juli vorig jaar de nieuwe 
eigenaren van camping De Jerden. Het tweetal was al ver voor die tijd 
benaderd door de bewonersvereniging van De Lemsterpoort. De 
caravanbezitters voelen een sterke band met Sloten en willen de stad 
niet verlaten. De Seinstra's hielden de boot eerst af, maar besloten 
uiteindelijk toch om de kampeerders te helpen. 
De campingbazen willen 10 hectare grasland achter en rechts van het 
huidige kampeerterrein bij de camping trekken. Op de helft van de grond 
kunnen eerst 28 stacaravans van De Lemsterpoort staan. Het 
stacaravanparkje, dat zo'n Euro 150.000 kost, krijgt een eigen 
toegangsweg. De gemeente Gaasterlân-Sleat is enthousiast over het 
plan, maar wil wel dat de caravans goed verstopt worden achter een 
strook groen. De Seinstra's hopen aan het eind van dit vakantieseizoen 
alle vergunningen rond te hebben en dan kan de verhuizing beginnen. 

Tacozijlroute nog niet van de baan 
Heropening van de Tacozijlroute voor de recreatievaart is nog niet van de 
baan. Een meerderheid van de raad heeft besloten niet met het besluit 
van de provincie in te stemmen maar met de wens van de gemeente 
hiertoe in haar bestemmingsplan Buitengebied, dit bij de Raad van State 
aan te vechten. Dit op aandringen van de fracties van de VVD en CDA die 
heropening van de sluis in de toekomst mogelijk willen houden. 

Brugwachter verdwijnt van alle bruggen 
Het beroep van brugwachter sterft uit. De provincie wil alle bruggen in 
doorgaande vaarroutes uitrusten met camera's en een systeem voor 
bediening op afstand. Via een digitaal leidingnet moet over een aantal 
jaren het draaien van de bruggen centraal worden geregeld door een 
beperkt aantal mensen. De gedeputeerden hebben hiertoe onlangs 
besloten.
Omdat de aanleg van een digitaal netwerk voor video- en be-
dieningsvoorzieningen tijdrovend en kostbaar is, wordt de ontwikkeling 
gefaseerd in gang gezet, aldus gedeputeerde Bertus Mulder. Daarbij kan 
rekening worden gehouden met de nog lopende arbeidscontracten van 
brugwachters. Het project moet worden aangepakt in samenwerking 
tussen provincie, voor de grote vaarwegen, en alle betrokken 
gemeenten, voor de lokale wateren. 

Pauselijke onderscheiding voor St. Nykster Hielke De Jong 
Zondag 29 januari jl. is in de H. Fredericuskerk te Sloten aan Hielke de 
Jong uit St. Nicolaasga de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et 
Pontifici" uitgereikt. De reden hiervoor was dat Hielke zich al meer dan 
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40 jaar lang als vrijwilliger bezig houdt met zijn taak als dirigent en 
organist in verschillende kerken en koren. Onderstaand een opgave van 
zijn werkzaamheden: 

dir./org. van het St. Fredricuskoor in Sloten van juli 1965 tot heden 
dirigent van het Stedelijk Jongerenkoor Sloten (met 2 elpees) 1967-
1992
oprichter en dir./org. Seniorenkoor Nocht en Wille te St. Nicolaasga 
van februari 1970 tot heden 
dirigent St. Caeciliakoor Joure van sept. 1988 tot okt. 1992 
dirigent St. Caeciliakoort te Woudsend van augustus 1992 tot heden 
dirigent Jeugdkoor Ûnder de toer in St. Nyk, febr. 1993 - febr. 2000 
Bestuurslid Raad van Kerken Doniawerstal vanaf november 1996 en 
vanaf december 2001 als penningmeester 
terreinbeheerder kerk en pastorie te St. Nicolaasga vanaf januari 
2003.

Hielke is een man die uiterst precies is en zich met hart en ziel voor de 
muziek inzet. Maar ook op andere terreinen staat hij zijn mannetje. 
Daarom is de onderscheiding dik verdiend. 

Klompje brug Sloten wijkt niet voor camera 
De brugwachter met zijn klompje blijft bij de brug in Sloten staan. De 
gemeente Gaasterlân-Sleat is niet van plan hem te vervangen voor een 
camera. Wethouder Joop Meinsma is het met de FNP eens dat de 
veiligheid in het geding komt als de brug op afstand wordt bediend. 
Volgens de FNP kan een brugwachter de veiligheid beter garanderen. “In 
minsk op 'e brêge sjocht, ynterpretearret en reagearret daliks, as de 
drokte of it gefaar no op it wetter of op 'e dyk is." De fractie komt op 
voor schoolkinderen, ambulances, brandweer, politie, uitvaartstoeten en 
de elfstedentochten. 
De brug in Sloten komt wel voor op de inventarisatielijst van de 
provincie. Omdat het een gemeentelijke brug is, mag Gaasterlân-Sleat 
uiteindelijk zelf beslissen of de brugwachter verdwijnt. Vorig jaar werd er 
aan de Wijckelerweg in Sloten nog voor Euro 160.000 een nieuw 
brugwachtershuisje geplaatst. 

Toch bescherming bijzondere bomen in Gaasterlân-Sleat 
De kapvergunning in Gaasterlân-Sleat wordt niet helemaal afgeschaft. 
Een meerderheid van de raad vreest voor kaalslag als inwoners zelf 
mogen beslissen over het kappen of knotten van bomen. Op voorstel van 
het CDA wordt de vergunning alleen afgeschaft voor coniferen en voor 
bomen die op een meter hoogte een stamomtrek hebben van maximaal 
35 centimeter. 

Hans Lolkema derde bij sterke mannen in Balk 
Sterke mannen uit het hele land namen het zondagmiddag 19 februari jl. 
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60-plus bootreis Gaasterlân-Sleat op 18 mei a.s. 
Kosten Euro 35,00. 

Opgave bij: Jettie Spoelstra, Heerenwal 54, tel.: 531288

in Balk tegen elkaar op om het open kampioenschap ‘Sterkste man van 
Noord Nederland'. Bij de senioren was er een derde plek voor Hans 
Lolkema uit Sloten. Hij won het eerste onderdeel, het heftruck tillen. De 
Belg Jimmy Laurys uit Sint Nicolaas, die mee mocht doen omdat er in 
België geen wedstrijden zijn voor sterke mannen, bleef in het algemeen 
klassement Albert Rijkeboer uit Hoogeveen voor.

Watersporter wil bruggen langer open 
De watersporters in Fryslân willen meer vaarroutes, ruimere 
brugbedieningstijden en meer goede aanlegplaatsen. De waterrecreanten 
willen daarnaast ook meer kwaliteit van de voorzieningen en meer 
vertier.
Dat is in het kort de uitkomst van de enquête die de VVD-Statenfractie 
kortgeleden afnam bij de bezoekers van Boot Holland. Opvallend is 
vooral dat de recreanten al heel tevreden zijn over de kwaliteit van het 
watersportgebied. Maar ondanks de tevredenheid over de kwaliteit nu, 
zijn de watersporters er ook duidelijk in dat de provincie moet blijven 
zorgen voor verbeteringen in het Friese watersportgebied. Vooral het 
goed op diepte houden van de vaarwegen en meren en het creëren van 
nieuwe aanlegplaatsen werden veelvuldig genoemd. En de uitgebreide 
lunch- en theepauzes van de brugwachters is veel recreanten een doorn 
in het oog: ruimere brugbedieningstijden zijn gewenst. 

Fries vaarwater dieper dan ooit 
Begin maart start het grootste baggerproject ooit in de provincie 
Friesland. De komende jaren worden de meeste Friese wateren verdiept. 
Daar zal vooral de recreatievaart van profiteren. 
De provincie is met het verdiepen van de Scharsterrijn bij Scharsterbrug 
begonnen, waarna in totaal 85 kilometer aan kanalen op een diepte van 
2 meter worden gebracht. Het gaat om de Zijlroede, Janessloot, Boorne, 
Nesser Zijlroede, Birstumerrak, Workumer Trekvaart, Van Panhuys-
kanaal, Ee, Lange Sloot en om vaargeulen in het Slotermeer. Het 
baggeren vergt ruim Euro 3 miljoen. 
Na de kanalen worden de komende jaren ook de Friese meren stukje bij 
beetje verdiept. Het megaproject behelst onder meer ook de bouw van 
bruggen, aquaducten en aanlegplaatsen. 
Voor de waterrecreatie is in Fryslân totaal Euro 350 miljoen uitgetrokken. 
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VERVANGING  HUISNUMMERS  IN  SLOTEN

Van hulpdiensten kreeg de gemeente de opmerking dat de 
huisnummering in de Stadskern van Sloten onduidelijk was. Uit een 
inventarisatie bleek dat ongeveer 65 woningen geen, onvolledige of 
onduidelijke huisnummers hadden. Bij calamiteiten is het van 
levensbelang dat artsen, ambulance, brandweer en politie de opgegeven 
woning snel kunnen vinden. De Gemeente Gaasterlën-Sleat heeft de 
plicht te zorgen voor een duidelijke huisnummering. 

Hierop heeft de gemeente overleg gehad met de Stichting Vrienden van 
Sloten. Op basis van cultuurhistorische aspecten is gekozen voor 
uniformiteit met authentieke huisnummers. Het betreft geëmailleerde 
huisnummerplaatjes van 6 x 6 cm welke van oorsprong op de deurposten 
werden bevestigd. Met de vervanging en de aanvulling van ontbrekende 
huisnummers is een flink bedrag gemoeid. De St. Vrienden van Sloten 
neemt de aanschaf van de huisnummers en de gemeente de arbeid voor 
haar rekening. 

Het is de bedoeling dat dit voorjaar de huisnummers worden vervangen 
en of nieuwe huisnummerbordjes worden aangebracht. Indien mogelijk 
worden de nieuwe huisnummerbordjes zoveel mogelijk op de deurposten 
bevestigd en is dit niet mogelijk dan op de voorgevel. De oude 
gemeentelijke huisnummers worden ingenomen. Bewoners krijgen hun 
eigen gemaakte of gekochte huisnummers terug. Borden met 
huisnummers en de namen van de bewoners er op blijven zitten, daarbij 
wordt wel een nieuw huisnummer op de deurpost of voorgevel geplaatst. 

JELJER  HAARSMA  8STE  BIJ NK SUPERSPRINT

Op zaterdag 4 februari jl. werd op ijsbaancomplex “De Meent” in Alkmaar 
het Aegon NK Supersprint 2005/2006 gehouden. Eén van de deelnemers 
was ons Sleattemer schaatstalent Jeljer Haarsma. De 14-jarige Jeljer 
leverde een prachtige prestatie door in het eindklassement van de beste 
supersprinters van Nederland als 8ste te eindigen. De prestaties van Jeljer 
Haarsma waren als volgt: 1e 100 m: 10.98 (13e), 2e 100 m: 10.85 (10de),
1e 300 m: 26.66 (8ste) en 2e 300 m: 26.60 (7de). Dit bracht hem op een 
puntentotaal van 75.090. 
Kampioen werd Demian Roelofs met een puntentotaal van 72.940. 
Ook wist Jeljer de prestigieuze internationale Vikingrace, gehouden op 
10 en 11 maart jl. in Thialf, in zijn leeftijdsklasse op zijn naam te 
schrijven. We hopen in de toekomst nog vaak te horen over de prestaties 
van ons Sleattemer schaatskanon. 
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STICHTING  KINDEROPVANG
ZUIDWEST  FRIESLAND

GASTOUDEROPVANG OOK VOOR U! 

Wanneer u geschikte kinderopvang zoekt, denk dan ook eens aan 
gastouderopvang via het gastouderbureau. 

Wat is gastouderopvang? 
Gastouderopvang is opvang door een gastouder die is geselecteerd en 
ingeschreven bij het gastouderbureau. De opvang kan plaatsvinden bij de 
gastouder thuis in haar gezin, of bij de kinderen in huis (thuisopvang). 
Via ons gastouderbureau worden inmiddels ruim 400 kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 13 jaar opgevangen. 

Kiest u voor gastouderopvang dan kiest u voor: 
Persoonlijke aandacht 
Opvang in een gezinssituatie 
Kleinschalige opvang 
Flexibele tijden 
Opvang in de buurt 

Het gastouderbureau zoekt voor u een geschikte gastouder die past bij 
uw kinderen en uw eigen wensen en zorgt voor de bemiddeling en 
begeleiding van de opvang.
Er kan worden gezorgd voor vervanging tijdens ziekte en vakanties.
Bovendien kunt u gebruik maken van gratis uitleenmateriaal zoals box, 
bedje en speelgoed. 
Wanneer u al iemand ( in gedachten ) heeft kunt u gezamenlijk 
aanmelden.
En…….het gastouderbureau zorgt ook voor de administratieve afwikkeling 
i.v.m de Wet Kinderopvang, zoals een offerte van de kosten, de 
facturering en de uitbetaling van de gastouder. 
Heeft u interesse, of wilt u weten of er ook bij u in de buurt 
gastouderopvang mogelijk is, bel dan naar het Gastouderbureau, tel.nr 
0517 532084. Wilt u gastouder worden, ook dan kunt u zich op dit 
nummer aanmelden! Of kijk op WWW.KINDEROPVANGZWFRL.NL

Het gastouderbureau is onderdeel van de Stichting Kinderopvang 
Zuidwest Friesland 
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Foto:  archief  
T. Hoekstra 

TERUG  VAN  WEGGEWEEST

Veel lezers vonden de rubriek “Yn Petear Mei…” iets om naar uit te 
kijken. Wat in een voorafgaand nummer begon met het raden van de 
jeugdfoto; kon in het vervolgnummer worden doorgelezen over de 
desbetreffende persoon. Hier wordt nu een vervolg aan gegeven; echter 
dat zal niet in de Friese taal zijn geschreven. Gezien het feit dat uw 
redacteur wel fries kan lezen maar niet goed kan schrijven; is deze titel 
omgedoopt tot “In gesprek met…”. Omdat deze rubriek in deze editie nu 
al een aanvang neemt; hebben wij nu helaas geen jeugdfoto om de 
hoofdpersoon van dit gesprek te raden. De jeugdfoto die u kunt raden is 
voor de persoon van het volgende nummer. In een karakteristieke 
woning aan de Voorstreek 115 te Sloten ben ik, 

IN  GESPREK  MET…   TJIBBE  HOEKSTRA

Mijn naam is Tjibbe Hoekstra en ik ben op 7 
februari 1949 geboren te Quatrebras. Hier 
heb ik maar kort gewoond en eigenlijk heb ik 
mijn jeugd doorgebracht in Feanwâldsterwâl. 
Wij waren thuis met 4 kinderen. Ik heb 3 
zusters en ben zelf op één na de jongste. Mijn 
vader Douwe is op 57-jarige leeftijd 
overleden toen ikzelf nog maar 17 jaar oud 
was. Mijn moeder heet Sjoukje en is 82 jaar 
oud, Zij woont in Talma te Veenwouden.

In het 4e jaar van de lagere school werd het 
gebouw (aan de Zwette) afgekeurd. Het moet 
in die tijd dan ook erg slecht zijn geweest. De 
school is toen gefuseerd met Veenwouden 
waar ik toen verder mijn lagere schoolperiode 
heb doorgebracht. Na de lagere school ging ik 
naar de MULO en later enkele jaren naar de 
HBS. Na de schooltijd ben ik direct aan het 

werk gegaan in het bankwezen. Op een zaterdagmorgen heb ik mijn 
laatste examen gedaan op school en de maandagmorgen daarop was ik 
werkzaam bij de bank in Leeuwarden aan de Spanjaardslaan. Na 2 jaar 
kwam de dienstplicht om de hoek kijken. Ik werd ingedeeld bij de 
luchtmacht voor 24 maanden. Intussen had ik vrijstelling aangevraagd 
omdat mijn vader kort daarvoor was overleden. Op de zaterdagmiddag 
voor de opkomst kreeg ik een telegram dat mijn dienstplicht voor 1 jaar 
was uitgesteld. Bij de bank was er natuurlijk iemand anders aangenomen 
in mijn plaats. Dit was het einde van mijn “carrière” aan de 
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Foto:  archief  
S. Leffertstra 

Spanjaardslaan. Hierna ben ik gaan werken bij de Raiffeisenbank te 
Kollum. Ik had toen al verkering met mijn vrouw Pim. Zij komt ook uit 
Veenwouden en zat vroeger op dezelfde lagere school als ik; al kende ik 
haar toen nog niet. We zouden gaan trouwen en hadden een optie op een 
stuk grond om een huis te laten bouwen in Kollum; toen bekend werd dat 
de Rabobank Balk een kantoorhouder voor Sloten zocht. Ik was hier nog 
nooit eerder geweest, maar de omgeving, de stad en het pand spraken 
ons erg aan. De fam. T. v/d Goot, nu woonachtig aan de Varleane, 
woonde toen in dit huis. Ik ben hier komen werken in maart 1973. ‘s 
Morgens op dit bijkantoor en ‘s middags in Balk en later Woudsend. In 
december 1973 zijn Pim en ik getrouwd. Ik heb haar ontmoet op een 
feestje. Wij waren vroeger met 5 maten onder elkaar. Een van hen is 
Anne van der Veen. Ook hij heeft zijn vrouw ontmoet op datzelfde 
feestje. Wij komen tot op de dag van vandaag nog steeds bij elkaar.  

In de beginperiode stond er op het kantoor een groot vierkant eiken 
bureau en de klant kwam toen bij mij aan het bureau zitten om de 
bankzaken te regelen. De geldtas stond naast mij op de prullenmand 
waar mijn “werkvoorraad” geld in zat. Later mocht dat natuurlijk niet 
meer en is er een speciaal loket gemaakt met veiligheidsglas. Ik herinner 
mij nog goed dat er vroeger regelmatig een oude man kwam, de heer 
Dijkstra (de vader van mevr Fouk Dijkstra), die zijn hoed en wandelstok 
in de vensterbank legde; aan het bureau ging zitten en zei: “Nou, zeg het 
maar”. Het was wel duidelijk dat deze man voor een praatje kwam en 
veel minder voor geldzaken. Nu kan dat natuurlijk niet meer, maar dat 
had je in die tijd. Na verloop van tijd zei ik dan: “Nou Dijkstra, wat zegt u 
ervan?” want ja …. het werk ging wel door 
uiteraard.
Het kon er toch vrij hectisch aan toe gaan, 
voornamelijk in het hoogseizoen. 
Pinautomaten waren er nog niet en wanneer 
de toeristen geld kwamen halen, moest je 
telefonisch controleren of het saldo wel 
toereikend was. In die tijd stond de hele steeg 
naast de bank soms vol klanten; tot voor op 
de straat. In de bank stond een enorme kluis 
voor de geldvoorraad, zonder tijdklok in die 
tijd nog, maar wel met een deur van ca. 30 
cm. dik.  
In het begin reed ik op en neer tussen Sloten 
en Veenwouden maar dat beviel niet zo best. 
Omdat de bank op vrijdag ’s avonds tot 9 uur 
geopend was en je daarna nog moest afsluiten, 
was het half 10 voor je klaar was. Ik ben toen 
8 maanden in de kost gekomen in Woudsend 
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bij Tieke en Pieke (Nagelhout), zoals die genoemd werden. Later werd 
het bijkantoor bemand door Hotske Batteram. Nog weer later is het 
kantoor verhuisd naar het pand waar nu bloemisterij Skik is gevestigd. Ik 
werk nog steeds bij de bank; de laatste 10-15 jaar als 
beleggingsadviseur.  

Mijn hobby’s en overige bezigheden zijn divers. In januari kwamen wij in 
Sloten wonen en in februari was er carnaval. Kleding hiervoor hadden wij 
nog niet en toen moest er wat worden gehuurd, We wonnen ook nog de 
1e prijs. Dat was in de tijd van “Den Uyl is in den olie”. Vervolgens heb ik 
jaren deel uitgemaakt van de Raad van Elf van de carnavalsvereniging. 
Als bijzonder hebben wij ervaren dat toen Pim in het ziekenhuis lag in 
Utrecht en in verwachting was van onze oudste dochter; de hele Raad 
van Elf op bezoek kwam. Dat is intussen al 25 jaar geleden. Ik heb daar 
zelfs ergens nog een foto van. Pim heeft toen bijna 4 maanden in het 
AZU te Utrecht gelegen. Bijzonder leuk is dat we nog steeds, nu dus al 
25 jaar lang, 2 x per jaar bij elkaar komen met de vrouwen (en hun 
mannen) die destijds op dezelfde kamer lagen.  
Wat de carnavalsvereniging betreft, ook in die tijd kon er in korte tijd 
veel veranderen. Zo hadden we op een gegeven moment zelfs een 
ledenstop. Enkele jaren later was de vereniging ter ziele. Zo is het met 
veel dingen van vroeger die nu niet meer bestaan of gedaan worden. Ik 
weet nog goed dat er op zaterdagmorgen in “De Zeven Wouden” aan de 
stamtafel een biertje of borreltje voor het eten werd gedronken. Hier 
zaten b.v. Gerben Groenhof, Jan (dat sis ik) Folmer, Geale Risselade, 
Pieter Steenbeek enz. te praten. Een enkele keer ging je daar dan heen 
om aan te schuiven, maar je mocht niets zeggen. Ja …. het mocht 
misschien wel, maar het werd beslist niet gewaardeerd. Bovendien 
voegde dit weinig toe. De verhalen op zich waren al prachtig. Ook was er 
op zaterdag snert af te halen in “ De Stadsherberg” bij Jan Vrieswijk. 
Daar stond dan het hele biljart vol met pannen. Ik weet nog wel dat Jelle 
van der Goot snert kwam halen en naar huis werd gestuurd met een pan 
met een deksel erop. Eenmaal thuis gekomen bleek er geen snert in de 
pan te zitten maar heet water…  

Tegenwoordig maak ik nog steeds deel uit van het bestuur van de 
stichting Van der Walfonds. Voor de stad Sloten en haar bewoners was 
en is dit fonds van grote betekenis. De gemeenteraad heeft vlak voor de 
gemeentelijke herindeling een zeer wijs besluit genomen om het Van der 
Walfonds onder te brengen in een stichting. Ik denk dat heel veel 
mensen dat met mij ook vinden. Daarnaast zit ik al heel wat jaren in 
(vroeger het bestuur) de raad van toezicht van de woningbouwvereniging 
Zuidwest Friesland. Ook heb ik jaren lang deel uitgemaakt van het 
bestuur van Plaatselijk Belang. Eerst als secretaris en later ben ik Arend 
Veldman opgevolgd als voorzitter. In die tijd hebben wij, in 
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Foto: Archief T. Hoekstra 

samenwerking met de FLD (feriening foar lytse doarpen) een notitie 
opgesteld, genaamd “De plannen fan Sleat”. Hierin werd aangegeven wat 
er al niet in Sloten verloren was gegaan aan werkgelegenheid, 
middenstand enz. en vervolgens wat noodzakelijk was om de 
leefbaarheid in Sloten te verbeteren; zoals o.m. uitbreiding van het 
aantal woningen, meer werkgelegenheid, uitbreiding van de jachthaven. 
Maar ook voorzieningen zoals een eigen zwemgelegenheid aan het 
Slotermeer en een tunnel onder de brug aan de Rûnwei door. We hebben 
het woord tunnel echter nooit meer in de mond genomen omdat het 
gemeentebestuur dat destijds associeerde met sociale onveiligheid. Vanaf 
dat moment ging het niet meer over een tunnel, maar over een 
onderdoorgang. We hebben vreselijk hard moeten knokken om 
genoemde wensen gerealiseerd te krijgen, vooral het zwemmersplekje. 
Zelfs de schooljeugd is nog massaal naar het gemeentehuis in Balk 
geweest om aan te geven hoe dit leefde in Sloten. Uiteindelijk na 
ongeveer 15 jaar, is alles toch nog tot stand gekomen. Al hoewel je er 
soms moedeloos van werd; kijk met erg veel genoegen terug op die 
periode. Sloten een stad vol cultuur en historie, een stad om trots op te 
zijn. Laten we erg zuinig op zijn, ook op die kleine, op het eerste gezicht 
misschien wat minder belangrijke dingen. Alles wat eenmaal verloren is 
gegaan komt niet meer terug.

Mijn hobby’s zijn 
tuinieren, tennis-
sen, reizen en het 
bezoeken van 
culturele avonden, 
als het even kan, in 
Balk maar ook in 
“De Lawei” of “De 
Harmonie”. Ook 
zijn we vrienden 
van de Oratorium-
vereniging te Bols-
ward. En niet te 
vergeten het be-
zoeken van de 
wedstrijden van de 
plaatselijk voetbal-

vereniging Sleat. Ik ben lid van de z.g. “útploech”. Dus ook de 
uitwedstrijden worden trouw bezocht. Tijdens, maar vooral na de 
wedstrijd, kan deze gerenommeerde “útploech” exact aangegeven waar 
het fout ging en hoe het wel had gemoeten.
Ook reizen we graag. De verschillende culturen en landschappen spreken 
mij erg aan. Zo ben ik enkele jaren terug in China geweest. Dit land 
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Carnavalsvereniging “De Sipelstampers” beleefde gouden tijden in Sloten.
Hier wordt de Sleattemer Raad van Elf op de boerenkar van Rommert
Hoekstra door Sloten rondgereden. Naast de koetsier zit Folkert Rijpkema
met vlak daarachter Tjibbe Hoekstra. 

Foto: archief De Stadsomroeper

heeft een enorme indruk op mij gemaakt. We gaan er vast nog een 
keertje naar toe en dan in combinatie met Tibet.  
Zoals gemeld tuinier ik graag. Is het niet in de tuin achter onze woning 
dan wel bij de Roffels in Wijckel. Ik heb daar een kas waar ik de meest 
uiteen lopende planten kweek en verbouw. Tennissen beoefen ik in Balk 
omdat je daar ook competitie (wat ik dus ook doe) kunt spelen.

We wonen al weer 32 jaar met erg veel plezier in Sloten. De gracht met 
de lindebomen, de gevels, de molen, de poorten en de bolwerken; het 
blijft een prachtig stadje. Toen we hier kwamen wonen, moesten we 
overigens eerst wel wennen aan de manier van praten, vooral de 
snelheid ervan of beter gezegd het ontbreken ervan. In de Wouden gaat 
dat minstens de helft sneller. Ook, en dan vooral in Gaasterland, laat 
men niet zo snel het achterste van de tong zien, terwijl in de  Wouden 
het hart op de tong ligt.
Sint Maarten kenden wij b.v. ook niet; tot er op 11 november een hele 
ploeg kinderen voor de deur stond te zingen. Die moesten iets hebben 
natuurlijk. Omdat wij geen snoep in huis hadden; hebben we toen maar 
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dubbeltjes uitgedeeld; je had tenslotte de bank aan huis, nietwaar? De 
kinderen gingen niet met lege handen naar huis. Dat is nu eenmaal het 
verschil in diverse gebruiken van verschillende streken.  
Bij ons in de Wouden was het gebruikelijk dat, als er iemand trouwde, de 
vlag op het dak geplaatst moest worden. Als een dochter trouwde dan 
moest de vlag achterop en bij een zoon voorop het dak geplaatst worden. 
Dit moest heel erg stil gebeuren want als men het hoorde dan moest er 
een borreltje gedronken worden. Er werd dus altijd wel even met iets 
gerammeld om toch wat te kunnen drinken.
Wonend in Sloten; kregen wij ook onze 3 dochters. Als eerste kregen we 
Anna, daarna werd Douweline geboren en als laatste kwam Sjoukje ter 
wereld. Ook zijn we al twee keer grootouders van een kleindochter en 
kleinzoon. Zoals eerder gezegd is mijn vader op jonge leeftijd overleden 
en was ik vroeger thuis dus samen met mijn moeder en 3 zussen. Op 
latere leeftijd zit ik nu zelf tussen 3 dochters en een vrouw, kleindochter 
en nu dus ook een kleinzoon. Zo is er ook weer een man bij in onze 
familie. Het spreekt natuurlijk voor zich dat ik trots ben op allemaal. 

Pieter Albada 

WWW.SLOTEN.NL

De internet site www.sloten.nl zal, in opdracht van Plaatselijk Belang,  
met meer regelmaat “up-to-date” worden gehouden. 
Wanneer er wijzigingen c.q. toevoegingen nodig zijn op deze pagina; 
kunt u dat aan ondergetekende doorgeven. 
Wijzigingen m.b.t. de agenda kunnen kosteloos in eigen beheer worden 
gerealiseerd. Let op, de wijzigingen/toevoegingen  op deze site anders 
dan de agenda zijn helaas niet kosteloos. 
Dat komt omdat dit in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf 
wordt uitgevoerd. 
Door Plaatselijk Belang is besloten dat de kosten hiervoor (gedeeltelijk) 
zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever(s). 
Dit zullen de werkelijk gemaakte kosten en over het algemeen geen 
grote bedragen zijn. 
Indien u wilt weten wat e.e.a. ongeveer kost of als u nadere informatie 
wenst dan kunt u contact opnemen met: 

Pieter Albada 
Webbeheerder www.sloten.nl
0514-531227
06-30598489
p.albada@home.nl 
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 Baan in aanbouw. 

Foto: Pieter Albada

PIKSJITCLUB  “DE  PIK  STIET” (HEEL  EVEN)

Friezen ontdooien bij vorst. Dat 
wordt beweerd tenminste. 
Omdat de ijspret op natuurijs 
niet zo heel vaak voorkomt; is 
het wel zo leuk als het weer 
zover is. Dit geldt zeker voor 
piksjitclub “De Pik Stiet”. 
Zondagmiddag 29 januari was 
het dan weer zover, voor even 
althans. De dooi liet die dag 
weer snel van zich horen. De 
plaatselijke piksjitclub was 
weer actief op de zelf 
aangelegde baan op “de Grêft” 
aan de Rûnwei. Een keurige 
afscherming gemaakt van 
houten planken met 
versteviging was aangelegd om te voorkomen dat de schaatsers niet 
getroffen zouden worden door de te gebruiken “bolstiennen” (of 
“kinderhoofdjes”). Voor de mensen die niet weten wat “piksjitten” is, 
even een uitleg in vogelvlucht. Op de baan staat een blok hout rechtop; 
de “pik” genaamd, geplaatst waar iedere deelnemer een muntje (dat zijn 
in dit geval nog de “ouderwetse” kwartjes) met de kopafbeelding naar 
boven gericht inlegt. De deelnemers staan op een bepaalde afstand van 
deze pik en gooien in een van tevoren bepaalde volgorde de steen 
richting de pik. Het is in eerste instantie natuurlijk de bedoeling dat deze 
wordt omgegooid en de munten die er af vallen en met de kopafbeelding 
naar boven gericht op het ijs belanden, komen in het bezit van de 
deelnemer die gooit. De pik wordt weer op zijn plaats teruggezet en de 
rest van het muntgeld dient weer opgelegd te worden op eerder 
omschreven wijze maar….. Als de pik wordt omgegooid en deze belandt 
“staand” (de pik stiet) weer op het ijs dan moeten alle munten direct 
teruggeplaatst worden en de pik blijft staan op de plaats waar deze op 
dat moment is. De evt. winst van dat moment is ongeldig en de volgende 
deelnemer is aan de beurt. Als een steen van iemand (met winstbezit) 
wordt geraakt door de steen van een andere deelnemer dan dient deze 
de winst over te dragen aan die persoon. De deelnemer is “eruit”. Het 
spel gaat door tot alle deelnemers uitgegooid zijn of de geldwinst in bezit 
is van 1 persoon en het spel begint dan weer van voren af aan. Bij 
sporten als voetbal, tennis, ijshockey, enz, horen we soms de meest 
vreemde bewoordingen maar de club kan er ook wat van. Als je zo eens 
langs de baan staat te kijken hoor je b.v. krûpen, nei-skot, derút, en 
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Gericht schot Arend Jan Bergsma. 

Foto: Pieter Albada

meer nog nooit bij 
andere spellen 
uitgekraamde woorden. 
Ook de (bij)namen van 
de deelnemers nemen 
de meest vreemde 
vormen aan. Zo heb je 
o.a. “Hûnehok”, 
“Krûper”, “Pimeltsje”, 
“Pannekoek”, “Boki”, 
“Pik”, enz. Een 
buitenstaander zou zich 
even op een andere 
planeet kunnen wanen 
omdat deze niets van 
deze woorden thuis kan 

brengen. Het piksjitspel 
behoort officieel te 
worden gespeeld op het 
ijs maar als dat niet 
mogelijk is wordt het ook wel “op het land” beoefend. Als na een middag 
spelen het laatste “potje gulden” is gespeeld en de boel is opgeruimd 
trekt de club zich terug in het mobiele clubhuis (lees: caravan) om e.e.a., 
laten we maar zeggen, te evalueren onder het genot van “een paar 
flesjes H of A”. Een leuk spel en een gezellig samenzijn voor deze leden. 
Het is weer eens iets anders dan videospelletjes. 

Pieter Albada 

DE  SLEATTEMER  PADEN  FAN  IT  FERLINE  (12)

Dan komen we tot het laatste kwadrant. 
Naast “De Zevenwouden” de kapperszaak van Pieter Steenbeek en 
bakkerij Kouwenhoven. Een kleiner huis daarnaast, waarin nog een man, 
afkomstig uit Amsterdam, woonde die mensen kon hypnotiseren. Dan de 
grote burgemeesterswoning met burgemeester Verkouteren, wiens 
keeshond (een witte) met verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis 
getooid was met een grote oranje strik. 
Vervolgens het grote huis, waarin o.a. de Boerenleenbank was gevestigd. 
De vrouw van Gorrit Smit deed voor de bank zo’n beetje dienst als 
conciërge. Smit zelf voorzag de Slotenaren van melkproducten Dan de 
bakkerij van Andries Smit en vervolgens de fouragehandel van Gerben 
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van der Wal; later van Albert de Vries. De Vries ging met de moderne tijd 
mee en maakte van zijn kruidenierswinkel een zelfbedieningszaak. 
Dan kwam op de hoek van de steeg Durk van der Goot, die in het 
achterste deel zijn boerenbedrijf uitoefende. 

Vervolgens de slagerij 
van Jelle Nijdam, 
bijgenaamd “de slager 
onder de slachters, 
maar de slachter onder 
de dirigenten.” Een 
groot natuurtalent op 
muzikaal gebied. 
Dan meester Meinesz, 
mede bekend om zijn 
wekelijkse dichtwerken 
in de Balkster Courant. 
Hiernaast het grote huis 
waar de gereformeerde 

dominee zijn zetel had. Dan de lapjeswinkel van wed. De Jong, met 
daarnaast het huis met de luifel. Ik herinner mij als bewoners daarvan 
wed. Hofman en het gezin van Delfsma. 
Voorbij de steeg naar het Achterom, woonde ook een familie Poepjes en 
tegen het Bolwerk aan tenslotte de boerderij van Foppe Venema. Het 
Achterom in, kreeg je eerst Gijsen en dan oude Haarsma en zijn vrouw. 

Achter en tegen het huis met de luifel was een woonruimte bewoond 
door Pieter en Stientje. Pieter Wabes de Vries, de stadsomroeper van 
weleer. Het “hoort burgers hoort” was voor ieder wel verstaanbaar maar 
wat dan de werkelijke boodschap was, was vaak minder duidelijk. 
Aan de rechterkant kwam dan de Gereformeerde Kerk, met daarnaast 
het grote voorhuis van een boerderij, die daar ooit in vervlogen jaren 
moet hebben gestaan. Hier woonde de wed. Smit, bij een ieder meer 
bekend als “Gryt piteroalje”. Met de handel in petroleum probeerde zij in 
het onderhoud van haarzelf en haar kinderen te voorzien. 
Hier tegenover, aan de voet van het bolwerk, een aantal woningen. Als 
bewoners daarvan herinner ik mij o.a. Pieter Spoelstra, Thewis Hettinga, 
Thijs Jongsma, Sijke Bonke, de familie Haagsma en naar ik men heeft 
daar ook Johannes Raterman gewoond en nog weer later de oude Sietse 
van de Zee. 
Tegenover Pieter Spoelstra, de boerderij van Klaas Tromp. Daar stond op 
een hoek een los soort van schuurtje, in gebruik bij Hylke de Jong, als 
werkplaats voor zijn schildersbedrijf. 
De woning daar tegenover werd volgens mijn herinnering ooit ook door 
wed. Hofman bewoond. 
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Daarnaast Pieter Alba-da, die ook nog rookartikelen verkocht. 
Vervolgens, iets achter-af, Johannes Klijnsma, boekhouder op de fa-
briek. Zijn vader, daar ook woonachtig, was de kuiper. Dan kreeg je de 
schuur van Itte van der Werf. Het huis op de hoek, wat langwerpig van 
bouw; daaraan heb ik geen herinnering meer. Linksaf had je dan het café 
van Pé Bijvoets, de alom bekende kastelein, die daar met zijn zuster 
woonde.
Tegenover Bijvoets de kleine woning waar de oude Bernardus Gijsen 
woonde. Daarnaast het huis bewoond door het gezin van Iebe van der 
Sluis.

(Wordt vervolgd.) 

Piet Y. Meinema, Jan van Scorelpark 11, 1871 EV Schoorl 

DOOR  HET  SLEUTELGAT  GEHOORD…

Dit keer speelt het sleutelgatverhaal wat verder dan Sloten. 
De Olympische Spelen in de maand februari in Turijn deed 
menig wintersportliefhebber watertanden. Vooral de 
schaatsmaniakken die ons kikkerlandje zo rijk is zaten 
regelmatig kwijlend voor de buis na alweer een geweldige 
prestatie van een Nederlander. Enkele Sleattemers lieten de 

buis voor wat hij waard was en wilden al het wintersportgeweld met 
eigen ogen aanschouwen. Het verhaal komt deze keer dan ook uit het 
Italiaanse Turijn. 

ONZE MANNEN IN TURIJN 
Als Durk, Rudy en Menno samen op reis gaan, valt er altijd veel te 
beleven. Zo valt er over hun bezoek aan de Olympische Spelen in Turijn 
wel een boek te schrijven. Daar Durk zich juridisch tegen elke vorm van 
verslaglegging zal verzetten, hierbij, met het risico van een week 
gevangenis, toch een kleine anekdote. 
Toen de drie mannen in Saulze d’Oulx , een prachtige wintersportplaats 
in Italië, aankwamen, moesten ze op zoek naar hun gehuurde 
appartement. Deze was met behulp van Menno’s navigatiesysteem snel 
gevonden. Rudy wreef zich al in de handen en dacht aan de 48 
meegenomen blikjes bier, en met een brede glimlach op zijn gezicht zei 
hij tegen Durk: “We nemen er alvast maar één”. Op verzoek van Menno 
werd hier toch nog even mee gewacht, daar het handig zou zijn om in 
onbeschonken toestand de sleutel in ontvangst te nemen. Dus werd er op 
zoek gegaan naar de sleutel. Dit werd een groot drama; niemand wist 
wie de eigenaar van het appartement was en ja wie zou dan wel de 
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sleutel moeten hebben. Zelfs het vloeiende Italiaans van Menno mocht 
niet baten. Dit ontlokte Durk tot de uitspraak of het wel Italiaans was en 
Menno niet alle mensen in het Arabisch aansprak. Menno mompelde noch 
zo iets van dat de mensen hier alleen maar een dialect spraken en 
konden verstaan, maar Rudy luisterde vol bewondering naar de 
taalvaardigheden van Menno. Echter al deze capaciteiten leverden niets 
op en na een uur was er nog steeds geen sleutel. Uiteindelijk bleek dat 
ze de sleutel in een ander dorp, beneden in het dal, moesten halen. Met 
de juridische vaardigheden van Durk werd de bezitter van de sleutel 
vriendelijk gedwongen om de sleutel naar ons te brengen. Tijdens het 
wachten werd er door de heren een verkennende wandeling door het 
dorp gemaakt en zagen zij tot hun genoegen dat er een overvloed aan 
horecagelegenheden was. Na een twintigtal minuten maar weer met de 
auto naar het appartement. Prachtig gelegen midden in een 
voetgangerszone in het dorp. Maar als Menno uit de auto stapt heeft hij 
de gewoonte om altijd de sleutels mee te nemen. Zo nu ook. Terwijl hij 
met de sleutelbezitter het appartement bekeek en nog allerlei andere 
zaken met de man moest bespreken, zaten Rudy en Durk in de auto. Nu 
duurde de bespreking erg lang, daar Menno, volgens Durk, Arabisch 
spreekt en de man, volgens Menno, een niet te begrijpen Italiaans. Voor 
Menno zou Engels nog een optie zijn geweest, maar de Italianen daar, 
spraken ook geen woord Engels. 
Als je echter bij Menno de sleutel uit zijn Audi haalt, dan wordt de auto 
na een halve minuut hermetisch afgesloten. De beide heren konden niet 
meer uit de auto. Van binnenuit valt er niets meer te openen. De dief zit 
dus echt opgesloten. Hierbij gaat dan ook het alarm af, gaan alle lampen 
knipperen en piepen de parkeersensoren volop mee. Dus beide heren 
zaten opgesloten in een auto; met alle mogelijke akoestische signalen die 
maar te produceren zijn. 
Er stonden al snel veel mensen om de auto en Durk en Rudy zaten 
inmiddels totaal verdwaasd in de auto. Durk had zijn oranje Gaastra jas 
al over zijn hoofd getrokken en Rudy staarde totaal ontredderd naar 
beneden. Zelfs de toegang naar de blikjes bier was hermetisch 
afgesloten. Menno, die zich van geen kwaad bewust was, dacht dat de 
heren inmiddels wel op het tegenovergelegen terras aan een glas helder 
en koel bier zaten. Na ruim een half uur gaf Menno het op om de Italiaan 
nog verder te begrijpen en vond hij het tijd om ook maar eens wat te 
gaan drinken. Buiten in de straat aangekomen zag en hoorde hij 
onmiddellijk wat er aan de hand was. Drommen mensen stonden om een 
luid toeterende Audi heen en maakten allerlei gebaren naar de 
inzittenden. Deze hadden het niet meer en hadden Menno al duizend 
verschrikkelijke martelingen toegewenst. Diep weggedoken in hun jassen 
zaten ze op hem te wachten. In plaats van direct de deuren te openen en 
de heren te bevrijden uit hun benarde positie, onderhield Menno zich 
eerst met de omstanders. Uitgebreid legde hij deze mensen uit hoe het 
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beveiligingssysteem van de Audi werkt en dat echte dieven nu werkelijk 
in de val zaten. Terwijl hij zich daar met de mensen onderhield en trots 
over de elektronische snufjes van zijn Audi vertelde, veranderende de 
hulpeloze blik van Durk en Rudy in een absolute dodelijke uitstraling. 
Toen Menno uiteindelijk de deuren opende en vrolijk riep: ”Hallo 
vrienden” keek Durk hem strak aan en zei: “Weet je dat je voor het 
opsluiten van een hond in een auto vier jaar gevangenisstraf kunt 
krijgen?” Rudy stamelde alleen maar: “Ik wil nu bier”. 
Door deze actie was het de heren wel gelukt dat ze direct bekend waren 
in het gehele dorp en in elke horecagelegenheid met een brede glimlach 
werden onthaald. 

MK

MAAK  DE  JAARAGENDA  TOT  EEN  SUCCES!

In de gemeente Gaasterlân-Sleat worden jaarlijks honderden activiteiten 
georganiseerd. Bij veel van die zaken wordt erop gerekend dat er (veel) 
belangstellenden op af zullen komen. Hoe kunt u de door u 
georganiseerde activiteit vroegtijdig  aan belangstellenden kenbaar 
maken? Het antwoord is: via de jaaragenda/jaarplanner van Radio 
Gasterlân! 
Hoe voorkomt u dat de door u te organiseren activiteit samenvalt met 
een gelijksoortige gebeurtenis? Het antwoord is: door de 
jaaragenda/jaarplanner van Radio Gasterlân te raadplegen!  Op deze 
agenda kunt u 13 maanden vooruit kijken. 

De agenda van Radio Gasterlân is een volwaardig onderdeel van de 
geheel vernieuwde website, die via www.radiogasterlan.nl te bereiken is. 
Het succes van de agenda, die dertien maanden vooruit loopt, hangt af 
van uw medewerking. Als u  uw activiteit snel meldt, dan kunnen 
anderen daar kennis van nemen. U wekt daarmee belangstelling voor uw 
activiteit, maar ook voorkomt u op een bepaalde datum dubbel 
georganiseerde activiteiten. 

Daarom roept Radio Gasterlân alle verenigingen, organisaties, 
instellingen, bedrijven en particulieren op om activiteiten die 
georganiseerd zullen worden te melden zodra er een datum is geprikt en 
er meer informatie over de activiteit beschikbaar is. Dit kan op twee 
manieren: door een e-mail aan Emy Kamminga (e.kamminga@hccnet.nl)
te sturen of door een briefje te sturen naar Radio Gasterlân, Postbus 1, 
8560 AA Balk. Vermeld minimaal de naam en aard van de activiteit, 
plaats, locatie, tijdstip van aanvang en eventueel de toegangsprijs. 
Uiteraard is het toevoegen van een activiteit aan de agenda en de 
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raadpleging ervan geheel gratis. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. 

ANDRÉ, WIETSKE & BENTHE VANUIT BARCELONA

Even een bericht vanuit Barcelona. Tijd vliegt hier in deze fantastische 
stad. We hebben inmiddels een soort routine te pakken. We hebben een 
dak boven ons hoofd, gas, water, elektriciteit, internet, telefoon. Van die 
basisdingen die we gewend zijn. Toen wij hier 1 juni 2005 kwamen, 
hebben we ongeveer 4 maanden gezocht naar een appartement. Huizen, 
zoals wij in Sloten hebben, dat kennen ze hier niet. Iedereen woont in 
een appartement. Behalve dan onze Johan Cruijff die schijnt op de 
Tibidabo (berg net buiten Barcelona) een echt huis te hebben. In dit deel 
van Spanje wordt Catalaans gesproken. Het Catalaans is behoorlijk 
anders dan het Spaans (Castellano). Aan de ene kant is het mooi om te 
zien dat, net zoals Friezen, mensen hier trots zijn op hun eigen taal. Voor 
ons af en toe lastig. Daar het normale Spaans voor ons al een vreemde 
taal is; laat staan het Catalaans. André en ik kunnen ons inmiddels vrij 
goed redden. We krijgen nog steeds ons bordje eten iedere dag. Qua 
eten, tja, het is anders. Veel meer vis op het menu. Natuurlijk hebben wij 
hier geen croma, om lekkere jus te maken. We eten vaak gebakken 
aardappelen, of ovenschotels. En paella natuurlijk. Pindakaas, hagelslag, 
rovicee, wordt gemist alhier. Vorig jaar hebben we heel veel bezoek 
gehad van familie. Ook dit jaar staan er alweer bezoeken op het 
program. Geweldig om iedereen de stad te laten zien. André en ik 
werken beiden bij hetzelfde bedrijf. Het heet Sitel (sponsor van Rintje 
Ritsma). André beantwoord e-mails (iedere dag van 14-20 uur), en ik 
werk op een callcenter (3 dagen per week). Benthe werkt nog niet. Ze is 
druk bezig met de eerste woordjes. Het zijn friese woorden tot nu toe: 
appel, beppe, aaie en: op. En in Benthe´s eigen taal natuurlijk. Benthe 
kan inmiddels lopen en rennen. Ze is een vrolijke meid. We gaan bijna 
dagelijks naar de speeltuin, daar heeft ze een paar speelmaatjes: Irene, 
Elena, Nico, en Claudia. Sinds 29 januari 2006 hebben we ons eigen 
bedrijf. Onze website is: www.barcelonareizen.nl. We bieden 
groepsreizen, voetbalreizen, talenreizen, huwelijksreizen, citytrips, 
cultuurreizen, zakenreizen, allemaal naar Barcelona. Voor de mensen die 
het leuk vinden om onze persoonlijke verhalen te lezen, die kunnen 
kijken op: http://frieslandmeetsbarcelona.web-log.nl

Een zonnige groet van André, Wietske & Benthe 
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FRIESE  GASTOUDERS  BODEN  EUROPESE 
KINDEREN  GASTVRIJHEID

Ruim 2000 kinderen zijn dit jaar via STICHTING EUROPA KINDERHULP in 
Nederland op vakantie geweest. Hiervan kwamen 170 kinderen in Friesland. 
Jaarlijks moet de stichting zorgen voor genoeg gastgezinnen. Dat is niet 
altijd even gemakkelijk. Het hele gezin moet er achter staan.

Voor de kinderen die met Europa Kinderhulp op vakantie gaan, is het een 
hele belevenis om bij een gastgezin te logeren.
In sommige landen woont het hele gezin in één kamer. Zonder badkamer. 
Die vinden ze hier geweldig. Hoe meer schuim in het bad, des te meer pret.  
Speelgoed is hier meestal in overvloed aanwezig, waar de vakantiekinderen 
vaak heel veel moeite mee hebben. Zij hebben thuis niets of zeer weinig. 
Hierbij is het de kunst om je eigen kinderen te leren delen en te laten 
begrijpen dat ze meer hebben dan de vakantiekinderen, aldus een gastouder.  

Andere kinderen komen in juist materieel opzicht niets tekort. Zij hebben 
genoeg kleren en speelgoed. Hen ontbreekt het echter aan voldoende 
aandacht en liefde. Voor deze kinderen is het heel belangrijk om aandacht te 
krijgen en onbezorgd mee te kunnen draaien in een ander gezin. 
Voor al deze kinderen zoeken wij gastgezinnen die in de zomervakantie drie 
weken gastvrijheid willen bieden. Europa Kinderhulp is ook blij met 
gastouders die zich als reserve gastgezin aanmelden. Bij deze gastouders 
kan EKH aankloppen als het in een ander gezin om wat voor reden dan ook 
niet goed gaat. 

Tijdens deze vakantieperiode wordt altijd een contactmoment georganiseerd, 
de familiedagen. Dit jaar vonden deze dagen plaats in Aeolus in Sexbierum. 
Hiervoor worden gastouders met hun eigen en vakantiekinderen uitgenodigd. 
Gastouders kunnen zo ervaringen met elkaar uitwisselen en de kinderen 
vinden het leuk hun broertjes, zusjes en vriendjes weer te zien. 

Begrip en geduld van gastouders zorgen ervoor dat de kinderen een 
fantastische tijd hebben in een omgeving waar ze weer even kind kunnen 
zijn en waaraan zij mooie herinneringen overhouden. 
Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen met Joke de Vries, telefoon 
058- 2573612 of  friesland@europakinderhulp.nl

DE VAKANTIEWEKEN VOOR 2006 ZIJN: 
AMSTERDAM      24 JULI—11 AUGUSTUS 
FRANKRIJK CR      05 JULI—25 JULI 
FRANKRIJK SPF     22 JULI—12 AUGUSTUS  
DUITSLAND HANNOVER    24 JULI—12 AUGUSTUS 
DUITSLAND SCHNEEBERG/DELITZSCH  31 JULI—18 AUGUSTUS 
DUITSLAND OLDENBURG    21 JULI—11 AUGUSTUS 
PROJECT BOSNIË                                       17 JULI—  4 AUGUSTUS. 
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MUSEUM  “STEDHÛS  SLEAT”
MET  TERUG-  EN  VOORUITBLIK

Museum Stedhûs Sleat gaat op 31 maart a.s. weer open voor het 
publiek. Baliedames Aly de Boer, Gonny Hornstra en Klaske Visser staan 
weer enthousiast klaar om bezoekers persoonlijk te ontvangen! In 2005 
kwam er een einde aan een lange periode van onzekerheid over de 
toekomst van het museum. De gemeente Gaasterlân-Sleat kondigde in 
2004 ingrijpende bezuinigingen aan, bezuinigingen die de sluiting van het 
museum zouden hebben betekend. Het museumbestuur maakte 
daartegen bezwaar bij het college van burgemeester en wethouders, bij 
de raadscommissie, bij de raadsfracties en individuele raadsleden. 
Daarnaast nodigde het bestuur iedereen die het museum een warm hart 
toedroeg uit dat ook te doen. Velen hebben aan die oproep gehoor 
gegeven. Het bestuur wil iedereen daarvoor graag hartelijk danken. In 
2005 stemde de gemeenteraad in met een structurele subsidie voor het 
museum voor de periode 2005-2008, inclusief een bezuiniging van 15% 
per jaar in vergelijking met 2004. Het museum stelde in 2005 een nieuw 
beleidsplan vast. In het beleidsplan zijn de plannen voor de periode 
2005-2009 vastgelegd. Het museum wil de cultuurhistorische én 
cultuurtoeristische spil van Sloten zijn én kwaliteitsbewust, vernieuwend 
en gastvrij zijn. Jaarlijks zullen twee tentoonstellingen worden gemaakt. 
Het museum zal zich sterk richten op educatie en jaarlijks een nieuw 
educatief programma voor het onderwijs maken. Samen met 
ondernemers in Sloten wil het museum arrangementen ontwikkelen om 
zo het (groeps)bezoek te stimuleren. Het Van der Walfonds zal het 
museum de komende jaren blijven ondersteunen. Op basis van het 
nieuwe beleidsplan kende het fonds het museum een ruimhartige 
bijdrage voor de periode 2005-2009 toe. Het bestuur is het fonds 
daarvoor zeer erkentelijk. Het bezoekersaantal liep in 2005 licht terug: 
bijna 8.000 bezoekers vonden de weg naar het museum en de 
toeristische informatievoorziening. Het museum zal die 
informatievoorziening ook in 2006 voortzetten. Het museum 
organiseerde in 2004 twee tijdelijke tentoonstellingen: Papieren theaters 
en Zuidwesthoek van Fryslân. Fotocollages van Trijnie van der Wal. De 
tentoonstelling over de papieren theaters uit de collectie van Phoenix 
Papieren Theater in Utrecht sloot prachtig aan op de vaste presentatie 
over de toverlantaarn. Beide waren immers het speelgoed van kinderen 
van de gegoede burgerij in de 19de eeuw. De tweede tentoonstelling liet 
fotocollages zien van textielkunstenares Trijnie van der Wal uit Rottum, 
collages van foto’s die zij zelf maakte van verschillende plaatsen in de 
haar zo vertrouwde Zuidwesthoek van Friesland. Het museum was 
tijdens het Nationaal Museumweekend en op Open Monumentendag 
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gratis open en organiseerde bijzondere activiteiten in het 
museumweekend: voorstellingen van De Notenkraker met een papieren 
theater uit de 19de eeuw en stadswandelingen met stadsomroeper Pieter 
Haringsma. Kinderen konden hun eigen papieren theater, een 
toverlantaarnplaatje of een beeldverhaal maken en een schimmenspel 
spelen. Het educatieve pakket Maak je eigen papieren theater is 
sindsdien te koop in de museumwinkel. Open Monumentendag had in 
2005 als thema religieus erfgoed. Het museum maakte rond dit thema 
een stadswandeling Geloven in Sloten. Alle kerken in Sloten waren ter 
gelegenheid van Open Monumentendag gratis geopend: het museum 
dankt alle medewerkers hartelijk voor de goede samenwerking! De 
stadswandeling is gratis bij de museumbalie verkrijgbaar. Nynke Lootsma 
– medewerker educatie en activiteiten – maakte een speurtocht door de 
stad Sloten voor kinderen van 10-12 jaar (groepen 7-8 van de 
basisschool). Kinderen trekken samen met de ‘papieren’ stadsomroeper 
Pieter Haringsma door de stad en maken onderweg allerlei opdrachten. 
In samenwerking met juf Tetsje van der Sluis van basisschool De Klinkert 
in Sloten en museummedewerkster Gonny Hornstra maakte ze tevens 
een nieuw educatief programma voor jonge kinderen (groepen 1-2 van 
de basisschool): Toveren. Het programma is in november getest met 
ruim 40 kinderen van De Klinkert en was een groot succes. Het 
programma zal in 2006 aan het onderwijs worden aangeboden. De 
prachtige full colour museumfolder in vier talen is in 2005 herdrukt. De 
folder heeft een apart inlegvel met informatie over de mogelijkheid te 
trouwen in het museum of het museum te gebruiken voor bijzondere 
gelegenheden als een verjaardag, een reünie of een exclusieve ontvangst 
van zakenrelaties. Kinderen kunnen hun verjaardagsfeestje in het 
museum vieren. In 2005 is er druk getrouwd in het museum: maar liefst 
22 bruidsparen gaven elkaar in de raadszaal het jawoord! In juni gingen 
de baliedames samen met de medewerkers van het partnermuseum 
Museum Willem van Haren in Heerenveen een dagje uit Aldfaers Erf in 
Allingawier. De dag werd besloten met een etentje in Sloten. Alle 
vrijwilligers kregen als dank voor hun inzet in 2005 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. De maquette van Sloten ging ook op reis: ze 
werd van 26 mei t/m 26 juni 2005 uitgeleend aan de derde Architectuur 
Biënnale in Rotterdam. De maquette was – samen met tal van maquettes 
van andere wereldsteden – te zien in de tentoonstelling De Zondvloed. 
Mooie reclame voor Sloten! Vrijwilligers Joop Teyema en Joop Visser 
werkten achter de schermen samen met Aly de Boer hard aan de 
collectieregistratie. Alle voorwerpen zijn gecontroleerd. Gekeken is welke 
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voorwerpen al wel geregistreerd zijn en welke niet. Enkele honderden 
voorwerpen zijn inmiddels ingevoerd in de computer, in het speciaal 
daarvoor aangeschafte museale computerprogramma Adlib. Ook in 2006 
organiseert het museum twee tentoonstellingen. De eerste 
tentoonstelling Ogen bedrogen – ontdek optische illusies gaat op 31 
maart open. Niet alles is wat het lijkt in deze tentoonstelling: bij het 
bekijken van de optische illusies – zoals een onmogelijke driehoek, 
hologrammen, een verdwijntruc en een illusie van Escher – zie je dingen 
die er niet (kunnen) zijn. Bij sommige illusies kan de bezoeker meer dan 
kijken alleen en zelf ontdekken hoe het echt zit. Vanaf 8 juli laat het 
museum Sloten in de Middeleeuwen zien. Bij de tentoonstelling maakt 
het museum een nieuw educatief programma over de Middeleeuwen, 
waaraan scholen vanaf september 2006 kunnen deelnemen. Tijdens het 
Nationaal Museumweekend – 8 en 9 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 verschillende kinderactiviteiten doen. Het museum is op 
24 juni – Sipelsneon en de reünie van oud-Slotenaren – gratis geopend 
en een onderdeel van het programma voor reünisten. Ook op Open 
Monumentendag – op 9 september – is de toegang gratis. Het museum 
krijgt een eigen website, die op 31 maart feestelijk in gebruik genomen 
zal worden. Het webadres verklappen we alvast: www.museumsloten.nl.
Museum en molen zijn opgenomen in een nieuwe folder en website voor 
schoolreisjes en werkweken voor het onderwijs in Zuidwest Friesland. 
Pieter Haringsma zal in de maanden juni, juli en augustus iedere dinsdag 
en donderdag een stadswandeling geven. De wandeling begint en eindigt 
bij het museum en kost Euro  5,- per persoon (museumkaarthouders en 
kinderen Euro  2,50 per persoon), inclusief entree museum. Wilt u uw 
gasten de geschiedenis van Sloten laten zien, wilt u uw trouwdag of 
jubileum in een bijzondere omgeving vieren of op stap met Pieter 
Haringsma, zoekt u een aardig idee voor een kinderfeestje of wilt u 
toeristische informatie?  
U bent van harte welkom! 

Minette Albers, Directeur 

Museum Stedhûs Sleat 
Heerenwal 48 
8556 XW Sloten 
Telefoon (0514) 53 15 41 
E-mail info@museumstedhussleat.nl

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag  11.00 – 17.00 uur 
zaterdag en zondag  13.00 – 17.00 uur
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ofwel
De grote verzoeningsavond 

op 8 april 2006 

In het licht van de huidige ietwat verkoelde verstandhouding tussen 
enerzijds de Tjerkgaasters en anderzijds de Slotenaren willen wij als 
Tjerkgaasters onze bijdrage leveren aan de wereldvrede. Daarom willen 
wij u graag uitnodigen op 8 april, een historisch heuglijke dag voor 
Tjerkgaast want, zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, heeft de oom 
van Pier Lupkes, de beruchte Grutte Pier uit Kimswerd op 8 april 1510 
een aantal Spaanse soldaten onder aanvoering van de Hertog van Alva 
even flink nagekeken. Grutte Pier is al vrij snel daarna naar Tjerkgaast 
verhuisd toen daar een woning vrijkwam en is nog jarenlang 
penningmeester van dorpsbelang geweest.        
8 April is dus een heuglijke dag voor de Tjerkgaasters!  
Daarom bieden wij u een bestand aan. (voor 24 uur!)
De voorwaarden voor dit bestand zijn de volgende: Vanaf zaterdag 
8 april 06.00 uur tot zondag 9 april 06.00 wordt de veiligheid van iedere 
Slotenaar gegarandeerd binnen de dorpsgrenzen van Tjerkgaast, ook zal 
er als extra gebaar onzerzijds deze dag geen tolheffing zijn.  
Als teken van onze goede wil zullen de vlaggen tijdens dit bestand in ons 
vriendelijke dorp fier wapperen. U ziet het zal wederom niet aan ons 
liggen!
Om deze gebeurtenis nog meer luister bij te zetten bieden wij u ’s 
avonds een feestmaal aan, gevolgd door een optreden van het bekende 
duo Sjors en Sjimmie!                 
Dit alles vindt plaats in ons dorpshuis ’t Spantsje.  
De maaltijd zal bestaan uit een royaal gevuld lopend buffet bestaande uit 
Chinese specialiteiten voor ons bereid door onze bekende Chinese topkok 
Tjerk Bami. 

De maaltijd begint om 19.00 uur, het optreden van de band rond 
21.00 uur.
I.v.m. het missen van de tolinkomsten zijn wij genoodzaakt om een 
(bijna geheel symbolische) bijdrage te vragen.                         
Eet en feest u mee dan betaalt u slechts: Euro  15,=   
(t/m 12 jr Euro  5,= ) 
Komt u alleen voor de band: Euro  10,= 
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Plaatselijk Belang Sloten
Opgericht 23 mei 1945

Uitnodiging Ledenvergadering 

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van Plaatselijk Belang van 
harte uit voor de ledenvergadering op: 

12 mei as. in “De Poarte” te Sloten 
aanvang 20.00 uur. 

Op deze vergadering is een belangrijk onderwerp, namelijk het 
bespreken van de concepttoekomstvisie van Sloten.
Op de vergadering wordt deze visie aan u gepresenteerd. 

Wij vinden het heel belangrijk dat veel Slotenaren aanwezig zijn, 
want het gaat uiteindelijk om de leefbaarheid van onze stad. 

Hopende U allen de 12de mei te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groeten, R. Kuijl, voorzitter

Misschien kunt u in uw financiële afweging meenemen dat u deze dag 
geen tol hoeft te betalen. Komt u mee-eten dan graag z.s.m. 
telefonisch reserveren onder nummer: 0514-531221 (Vera de 
Vries) of 0514-531284 (Ali Wind) 

Ondanks het feit dat van iedere Slotenaar de veiligheid wordt 
gegarandeerd is het voor twee personen toch ietwat veiliger om onder 
een witte vlag Tjerkgaast binnen te gaan, nl. de heren J. O. en G. J., 
want niet iedereen is vergeten welke onverantwoordelijke en 
levensgevaarlijke capriolen zij hebben uitgehaald op 23 juli. 

TOT 8 APRIL!!! 
ACTIVITEITENCOMMISSIE TJERKGAAST 
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M Y N   S T E D S J E 

Troch d'ieuwen hinne hast al in wetterwei
en dêr diest eartiids dyn foardiel mei,
want doe lei mannich skip  
mei nearing oan yn 't Djip
en dy negoasje spekte de knip. 

Tusken dyn poarten hat ea myn widze stien  
en bin ik letter nei skoalle gien.
'k swom wolris yn dyn mar  
en fiske faak yn 't Far. 
Ja, boartersromte wie der nei kar. 

Neist hege sketten en it Bolwurk tichteby  
wie it knikkerplakje gaadlik en lij  
en op dyn grêft miskien
ha 'k lyk as mannichien 
foar't earst as beuker op redens stien. 

Drave mei hoepen koene w'yn Sleat rûnom,
want alle drokte lei noch yn slom.
en sleatsjespringe brocht
elts foarjier oeren nocht,
soms ha we stikem einaaien socht. 

'k moast dy ferlitte, want oanslach wie der net.  
mar 'k naam dy jierren mei yn myn hert.
Sleat hâld mei fêste han 
't midsieuske byld yn stân 
dan bliuwst de PEAREL yn 't Fryske lân. 

                                             Jan Folmer 

(Sjongwize : "Wat bisto leaflik rizende simmermoarn.") 
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MUZIEKVERENIGING  “STÊD  SLEAT”,
25  JAAR  JONG,  GEEFT  JUBILEUMCONCERT

Muziekvereniging “Stêd Sleat” bestaat dit jaar 25 jaar. De oprichting van 
het korps werd een feit nadat er mee was gewerkt aan het 700-jarig 
bestaan van de stad Sloten. Enkele leden van het eerste uur zijn: Roelie 
de Graaf, Gerda v.d. Sloot en Nellie Leentjes. Het korps heeft vele pieken 
en dalen meegemaakt de afgelopen 25 jaar. Een van de hoogtepunten 
was toch wel het kampioenschap van Nederland in de basisklasse van het 
KNFM concours. Natuurlijk werden er ook verschillende eerste prijzen 
gehaald op de diverse concoursen. Zo werd er afgelopen jaar nog een 
eerste prijs gehaald op het concours op Schiermonnikoog.
Maar nu is het tijd voor het 25-jarig jubileum. De leden van de fanfare 
zijn momenteel druk bezig met repeteren voor het concert van 1 april 
a.s. Niet de 25ste maart zoals eerder werd vermeld, maar 1 april. Wat 
kunt u deze avond zoal verwachten. Natuurlijk treedt het jeugdkorps 
voor u op. Zij is inmiddels al bijna een dik half jaar bezig en heeft een 
heel leuk programma ingestudeerd.  
Het korps onder leiding van Durk Krol zal een gevarieerd programma ten 
gehore brengen met onder andere muziek uit de musical “Jesus Christ 
Superstar”, verder staat er een echte concertmars op het programma. 
Voor de rest is het nog niet bekend wat muziekvereniging “Stêd Sleat” 
zal spelen, maar het zal in ieder geval spetterend worden.  

Aan deze avond wordt ook nog meegewerkt door de Fryske Troubadour 
Gurbe Douwstra.  
“Gurbe Douwstra hat fan jongsôf oan de muzyk as syn grutte passy en 
sjongt hjoed de dei yn syn memmetaal, it Frysk. Earst yn de folkgroep 
Bêdbuks en sûnt 1998 foaral solo. In sjonger/lietskriuwer, dy’t syn 
ferskes bringt yn de styl fan de Fryske trûbadoers. Lietsjes, dy’t farieare 
fan mankelike harksankjes oant fleurige ferskes oer de nuveraardige 
saken fan it libben. De teksten farieare allike bot as de muzyk, fan 
somtiden hast sentimenteel oant healwiis en koartswilich, mei in flinke 
doasis selsspot en allegear rjocht út it hert. In protte fan dy lietsjes binne 
werom te finen op de twa cd’s, dy’t hy oant no útbrocht hat. ‘Dizze 
Stoarm’, fan maaie 2001 en ‘Myn eigen paad’, dy’t begjin juni 2005 
útkommen is. De ôfrûne jierren is Gurbe Douwstra ek regelmjittich mei 
kollega-trûbadoers  Doede Veeman, Jaap Louwes en Piter Wilkens op ‘n 
paad as de fjouwer trûbadoers. Derfan is yn 2004 de cd ‘Der tuskenút’ 
útbrocht.”
Gurbe Douwstra zal ook met muziekvereniging “Stêd Sleat” een aantal 
nummer ten gehore brengen. 
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Kortom, het zal een hele feestelijke avond worden. Het concert begint 
om 20.00 uur en zal plaatsvinden in de Grutte Tsjerke te Sleat.  

Wat heeft muziekvereniging “Stêd Sleat” de laatste maanden gedaan? Ze 
heeft zondag 12 februari jl., de zangdienst begeleid in de Grutte Tsjerke 
te Sleat. Voor het jubileumconcert zal er ook nog een studiedag 
plaatsvinden op zondag 26 maart aanstaande. Verder heeft dirigent Durk 
Krol proeflessen gegeven op de basisschool de Klinkert in Sloten. En nu 
maar hopen dat veel leerlingen bij het muziekkorps willen spelen.  

Wij zien u graag op zaterdag 1 april 2006 in de Grutte Tsjerke in 
Sleat bij ons jubileumconcert. 

Het bestuur muziekvereniging “Stêd Sleat”

NIEUWE  LEZERS  “DE  STADSOMROEPER”  2005

Achternaam Vrl. Straatnaam Nr. Postcode Woonplaats

Vries, de W. Furmerusstraat 98 8602 BT SNEEK 

Seinstra G. Lytse Jerden 1 8556 XC SLOTEN 

Breimer T. Schoolstraat 
167/
A 8556 XL SLOTEN 

Dijkkamp G.J. 
M.v.
Coehoornstraat 35 8556 AR SLOTEN 

Kuijl H.E. 
M.v.
Coehoornstraat 41 8556 AR SLOTEN 

Klaveren, van G. It Far 14 8556 AP SLOTEN 

Bijlsma D. Gaestdyk 35 8522 MX TJERKGAAST 

Bosma F. Wijckelerweg 177 8556 XB SLOTEN 

Leentjes B. 
Willem
Hooftstraat 9-1 2614 EV DELFT 

Nijdam T.A. De Timpe 19 8561 EA BALK 

Rijpkema J.J. Jachthaven 7 8556 AM SLOTEN 

Eppinga-Dijkstra C. Mounleane 14 9347 CW URETERP 
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CBS De Klinkert   Wijckelerweg 172 8556 XB SLOTEN 

Groenhof C. Westersekamp 5 8474 AB OLDEHOLTPADE 

Huurdersver. 
Lemsterpoort   Walstro 76 8607 EM SNEEK 

Coldeweyer L.G. Tongelreep 24 5704 LS HELMOND 

Bouwsma S.C. Kelvinstraat 17 6227 VA MAASTRICHT 

Knot/D.
Risselada W. Schoolstraat 

167/
B 8556 XL SLOTEN 

Ballegooyen,
van A. Delfgauwse Park 19 2612 NH DELFT 

Stilma W. Wilhelminstraat 27 8561 AA BALK 

Bakker/
L. v.d. Velden H. B.H. Mulierstraat 4 8556 AG SLOTEN 

Boonstra J. Gaestdyk 16 8522 MV TJERKGAAST 

Berg, van der/ 
H. Oenema J. Stadsschans 224 8556 XJ SLOTEN 

Boer, de S.B. Gaestdyk 51 8522 MZ TJERKGAAST 

Haarsma A. Bosmastrjitte 21 8561 DM BALK 

Dijk, van F. 
Van
Smirrenstraat 23 8325 AB VOLLENHOVE 

Coldeweijer B. Olympialaan 68 4625 CT 
BERGEN OP 
ZOOM

Stelwagen-de 
Boer H. Thialfweg 8 8441 PV HEERENVEEN 

Visser C. Gaestdyk 55 8522 MZ TJERKGAAST 

Pander/ 
K. Munniksma C. Ruurd Altastrjitte 1 8556 AN SLOTEN 

Haringsma W. Hielkemastraat 16 8561 DH BALK 

Knot/H.
Risselada G. B.H. Mulierstraat 32 8556 AG SLOTEN 

Kraak F. 

Flat B / 
Heerenveensewe 18 8471 BE WOLVEGA 
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“De Triljende Skonken” zorgde in “De Poarte” voor een prachtige en 
hilarische avond. 

Foto: Pieter Albada

TONEELVOORSTELLING  IN “DE  POARTE”
MET  “DE  TRILJENDE  SKONKEN”

De voorstelling van toneelvereniging “de Triljende Skonken” uit 
Tjerkgaast op 4 maart jl. was weer een groot succes. Om 19.30 uur ging 
de zaal open en deze liep al zeer snel vol. Tot vlak voor de voorstelling 
moesten er nog stoelen van zolder worden gehaald om de mensen een 
plaats te kunnen bieden. Om precies 20.05 uur ging het doek open. Een 
geheel nieuw decor werd door de vereniging zelf vervaardigd en was 
gesponsord door Houthandel Visser en Schildersbedrijf Mous en Verbeek. 
Nieuwe ster aan het firmament, stadgenoot Patrick de Vries (op de foto 
2e van links), kreeg hiermee zijn vuurdoop en het acteren ging hem 
perfect af. Ook Sleattemer Pieter Verbeek (op de foto 3e van links) was 
weer in een van zijn glansrollen te bewonderen. Samen met de overige 
spelers, die zeker net zo goed waren, en de mensen achter de schermen 
wisten zij weer een zeer humoristische klucht neer te zetten. Titel van 
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het spel was: Famylje Bruinsma yn ’e bocht, “Groeten fan ’e Veluwe". 
Het verhaal ging over de ervaren kamperende familie Bruinsma en de uit 
de hogere klasse afkomstige familie Swaanswyk die van kamperen totaal 
geen kaas gegeten had. De familie Swaanswyk had een kampeerweek 
gewonnen met een cryptogramwedstrijd en zo werd deze min of meer 
gedwongen naar de camping af te reizen. Met zoveel tegenstellingen 
tussen deze twee families stond het stuk garant voor de meest hilarische 
momenten. Een compliment voor de toneelvereniging is wel op zijn 
plaats. Deze mensen moeten, ondanks dat het hun hobby is, toch maar 
weer menig uurtje vrije tijd hierin steken om een toneelstuk op de 
planken tot een goed einde te brengen. Wij hopen dat wij ze volgend jaar 
weer mogen begroeten in “de Poarte” voor weer een nieuw komisch stuk. 

Pieter Albada

“UITJE”  VROUWENKOOR
“DE  SLEATTEMER  KAAIEN”

Zondag 5 maart jl. vond er een muzikale 
happening plaats van twee vrouwenkoren 
uit de uienstad Kampen en de sipelstêd 

Sleat, in Kampen. Beide koren brachten 
diverse liederen ten gehore, maar er werd ook 

gezamenlijk opgetreden onder leiding van de 
twee dirigenten. Muzikale medewerking werd 

verleend door de heer Hidde Lemmens, onze freelance 
begeleider bij optredens. 
Natuurlijk werden er door ons koor ook een aantal Friese liedjes 
gezongen, maar op deze middag had het Engelstalige lied toch de 
overhand. Het was zeer verrassend om te horen hoe bv. de Kampense 
dames het Engelse lied “Early one morning” vertolkten, terwijl ons koor 
met het Franse liedje “Au claire de la lune” ook zeer hoge ogen gooide. 
Wij hebben dit Engelse lied ook op ons repertoire staan, maar voeren het 
op een geheel andere manier uit. Dirigenten hebben dus grote invloed op 
de uitwerking van liederen naar hun koor toe. 
Aan het eind van de middag werd ons nog een hapje en drankje 
aangeboden. Tenslotte keerden we na een zeer geslaagde, maar 
bijzonder leerzame middag, tevreden huiswaarts. 

Klaartje Lubach
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DE  GROENHOFS  IN  BEELD

Bij het opruimen van ons bergmeubel vond Metje oude Groenhof-
familiefoto's. 
Hierbij stuur ik een foto (rechts boven) van mijn pake, Cornelis 
Groenhof en van mijn beppe, Rinske Otter. Zij woonden aan het Diep 
in Sloten, het huis met de witte voorgevel, waar ook nog eens een 
kapsalon was gevestigd. 
Mijn pake was vroeger eigenaar/schipper van een skûtsje. Er werd 
terpaarde van noord Friesland naar Gaasterland vervoerd. 
Toen de oudste kinderen groter werden en naar de lagere school 
moesten, hebben mijn pake en beppe het huis te Sloten gekocht. 
Deze kinderen waren, Brugt, Uilke, Germen, Neeltje en Pieter, die 
allen al zijn overleden. 
En een foto (links boven) van mijn pake, varend in een "bakje''. 
Waarschijnlijk was hij op weg vanaf het weiland, dat lag achter de 
boerderij van Pieter de Vlug naar de woning aan het Diep. 

En een foto (rechts onder) van mijn beppe en tante Siep van Tromp 
Boomsma. Deze familie had een smederij en een 
fietsenverhuurbedrijf in Sloten; in het pand waar later een garage 
was gevestigd in de buurt van/tegenover de fabriek en van de 
Stadsherberg. Op zaterdagmiddagen mocht mijn vader Pieter daar 
fietsen schoonmaken, voor een paar centen. Tante Siep was een zus 
van mijn beppe en getrouwd met oom Jan van Tromp Boomsma 

En een foto (links onder), waarop oom Germen staat (de vader van 
Kees en Tilly Groenhof) samen met mijn vader Pieter. 

Deze twee laatste foto's zijn gemaakt bij A. de Jong te Sneek. 

Met vriendelijke groet,  
Hans en Metje Groenhof,  
9405 AN ASSEN, Tel.: 0592-352932. 
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OOK  FORS  VERLIES  VVD  TIJDENS
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  IN  SLOTEN

Op dinsdag 7 maart jl. ontkwam ook onze gemeente Gaasterlân-Sleat er 
niet aan om aan de  gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.. 
Opvallend was het verlies van twee zetels van de V.V.D.  Deze gingen 
naar Gemeente Belangen en de PvdA. Voor het overige onderging de 
zetelverdeling geen wijzigingen zodat de verdeling als volgt is in onze 
gemeente:
CDA (5), FNP (3), VVD (2), PvdA (3), ChristenUnie (1) en Gem. Bel. (1). 

Ook in Sloten leed de VVD fors verlies. Maar liefst 10.6% van de 
stemmen moesten worden ingeleverd in vergelijking met 4 jaar geleden. 
De PvdA was de grote winnaar in het stadje met een stemmenwinst van 
5.3%, terwijl het CDA (+ 3.1%) en de FNP (+ 2.5%) eveneens een 
feestsigaar op konden steken. De ChristenUnie leverde een paar 
procenten in, terwijl Gemeente Belangen in Sloten erg weinig stemmen 
kreeg.
Sloten vindt in de komende periode geen enkele inwoner terug in de 
gemeenteraad en dat is voor het eerst sinds jaren.  
Hieronder de Sleattemer stemresultaten: 

U i t s l a g U i t s l a g U i t s l a g U i t s l a g Partij:

1 9 9 4 1 9 9 8 2 0 0 2 2 0 0 6 

CDA 110 27.9% 139 35.9% 103 24.7% 116 27,8 %
PvdA 56 14.2% 45 11.6% 46 11.0% 68 16,3 %
VVD 50 12.7% 61 15.8% 124 29.7% 80 19,1 %
FNP 143 36.3% 101 26.1% 92 22.1% 103 24,6 %
RPF 33 8.4% 27 7.0% 0 0% 0 0,0 %
SGP 2 0.5% 0 0% 0 0% 0 0,0 %
D’66 0 0% 14 3.6% 0 0% 0 0,0 %
Ch.Un. 0 0% 0 0% 52 12.5% 42 10,0 %
Gem.B. 0 0% 0 0% 0 0 9 2,2 %
Ong. 0 0% 0 0% 0 0 0 0,0 %

             

Uitgeb. 394 100% 387 100% 417 100% 418 100,0 %
              

Opger. 510   544   605   605   
               

Opk.% 77.3%   71.1%   68.9%   69,1 %   
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