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DE SCHUTTERS EN DE DIENSTPLICHT…
De Sleattemer schutterij heeft de
afgelopen zomer flink in de
belangstelling gestaan. De reden
was
niet
dat
er
een
ballotagecommissie in het leven
moest worden geroepen om de
grote toestroom van nieuwe
schutters in bedwang te kunnen
houden. Integendeel. Voorzitter
Klaas Koopmans kwam met de
onheilstijding dat het aantal
schutters bepaald niet overhield
en dat het bestaansrecht van de schutterij in het geding kwam.
Sinds 1983 zijn de schutters in Sloten actief en elke zomer kan weer
worden geconstateerd dat het een geweldige attractie voor Sloten is als
de heren hun kogels met het nodige kabaal op de vrijdagavond in de
zomervakantie door het luchtruim laten zweven. De mensen komen dan
uit alle hoeken van onze toeristische gemeente. Zoiets mag natuurlijk
nooit verloren gaan. Pieter Haringsma zal er met zijn huidige
manschappen dan ook alles aan doen om dit fenomeen in stand te
houden.
Al weer flink wat jaren geleden was de dienstplicht in Nederland
verplicht. Niet dat ze mij konden gebruiken om het vaderland te dienen
want daarvoor waren mijn ogen van een te matige kwaliteit. Je moet
toch eerst de vijand waarnemen voordat er een kogel op los kan worden
gelaten. De dienstplicht echter is al weer enkele jaren ter ziele.
Misschien kan de dienstplicht in Sloten weer worden ingevoerd. Alle
mannen vanaf 18 jaar zouden zich minimaal 1 ½ jaar aan de Sleattemer
schutterij
moeten
verbinden.
Misschien
zou
het
oude
marechausseegebouw herbouwd kunnen worden waar ze als een ware
commando klaar worden gestoomd om zich aan de tucht van de
Sleattemer schutterij te onderwerpen. Er zijn in Sloten 60-plussers
genoeg, die ooit de dienstplicht hebben vervuld, die deze training op zich
zouden willen nemen en de jongelui tot ware strijders op willen leiden.
Op deze manier zou het voortbestaan van de schutterij tot in lengte van
jaren gewaarborgd zijn en de kogels nog vele malen over het Var richting
Follega worden geschoten.
Gerben Stegenga
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HJIR EN HJOED
Berne:
Sleat:
om utens:

3 septimber
24 july

Sydo, sf Ali Meester
en Richard Breimer
Arjen Marten, sf Marjan Schotanus
en Beimin Spoelstra, Balk

Troud:
Sleat:

1 sept.

Hiske de Wolff en
Henk Wijnia

om utens:

7 july

Ellen Leentjes en
Evert van der Meer, Grins
Ellen de Vries en
Perry Hempenius, Balk

15 sept.
Stoarn:
Sleat:

25 juny
21 septimber

om utens:

12 juny
7 july
8 july
18 july
27 july
4 augustus
4 septimber
16 septimber
27 septimber

Ferhuze
yn ‘e stêd:

Femmy Merkus-Schra,
M. v. Coehoornstr 44, 42 jier.
Sietske van Dijk-Okkema
Bolwerk ZZ 78/A , 74 jier.
Antje Beuckens,
Balk, 75 jier.
Vicke (Wieke) Roodhof,
Bridgewater, 87 jier.
Pieter IJtsen Meinema,
Schoorl, 76 jier.
Lambertus Jozef (Bertus) Altena,
Nij Amerika, 72 jier.
Jan Haarsma,
Gorichem, 58 jier.
Bontje Hamburger-van der Gaast,
It Hearrenfean, 96 jier.
Teade Wiersma (berne yn Sleat
26-03-1930), De Jouwer, 76 jier.
Korneliske Bekema-Raterman,
Doniahiem, St. Nyk, 79 jier.
Franke Kraak (berne yn Sleat
9-12-1930), Wolvegea, 75 jier.

Femmy Risselada
Hendrika Risselada en

nei Bolwerk NZ 202
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Gerrit Knot
Kornelia Swart
Renate Weijs en
Iebe Tromp
Fam. Kars
Tanja Reekers
Nij ynkommen: Anno Oenema
Andrea Bakker en
René van Dijk
Pieter de Groot
Hiske de Wolff en
Henk Wijnia
Frerik de Boer
Yvonne Nooteboom
Heleen Sieders
Laura Stekelenburg
Jasper Meijer
Ôfreizge:

Sa lang troud:
Sleat:

om utens:

nei Heerenwal 59
nei B.H. Mulierstraat 30
nei M. v. Coehoornstr. 10
nei Wijckelerweg 173
nei M. v. Coehoornstr. 29
nei Bolwerk NZ 202
Kapelstreek 217
B.H. Mulierstraat 1/E
B.H. Mulierstraat 32
Spanjaardsdijk 10
Wijckelerweg 187
Wijckelerweg 186
Jachthaven 6
M. v. Coehoornstr. 29

Jetske Douwtje Risselada nei Ljouwert
Lenie Deinum
nei Balk
(Menno Siemonszstraat 15)
Fam. De Gier-Tuinstra
nei Harich
Meindert van der Wielen nei Wageningen
José de Groot
nei Grins
Dhr. R. Spigt
nei ?????
Mefr. I. Bolt
nei Swol

22 july
9 aug.

35 jier
55 jier

fam. W. de Vries-Spoelstra
fam. A. Komen-Albada

3 july

25 jier

19 july
1 aug.

50 jier
50 jier

14 aug.

25 jier

fam. P. Pander-Visser,
Wikel
fam. J. Folmer-Rühe, Balk
fam. B. Huitema-Visser,
De Jouwer
fam. K. v. Marrum-Veenstra,
Wikel
fam. Tj. Van der Sloot-Kuiper,
Tsjerkgaast
fam. P. Smit-Verbeek, Balk

4 sept.

25 jier

16 sept.

25 jier
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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.

In deze editie zult u tevergeefs zoeken naar het zo vertrouwde gedicht van Jan Folmer. Jan heeft even in het
ziekenhuis gelegen maar is nu aan de beterende hand. Wij
wensen hem in elk geval verder herstel toe.
De redactie

BLOEM IN DE ZON ?
Moeder Marijke Haga maakte uw redacteur
attent op de grote zonnebloem die zoon
Bart enige tijd geleden naast de woning had
geplant. De plant deed zich te goed aan alle
verfijnde voedingstoffen waarmee deze
werd vertroeteld. Voor vader Marco als
bouwvakker was het natuurlijk een koud
kunstje het formaat van deze plant op te
meten. De werkbus van “Bouw ‘75” werd
voorgereden en de meest ultragevoelige
meetapparatuur kwam voor de dag. Met
behulp van zoon Marc kwamen ze tot de
conclusie dat de zonnebloem al een hoogte
had bereikt van maar liefst 3,02 m.!
Proficiat Bart!
Op de foto de zonnebloem van Bart op een helaas regenachtige dag.
P.A.

BEDANKT
Graag willen wij via deze weg iedereen van harte bedanken voor de
vele kaarten, bloemen, felicitaties, cadeaus enz. enz. die we mochten
ontvangen na de geboorte van onze dochter Ellen. Het was
geweldig!!!!
Geeske , Otto en Ellen de Vries

"De Stadsomroeper" Sloten, oktober 2006

5

BIJ HET OVERLIJDEN VAN
PIETER IJTSEN MEINEMA
Bij mijn terugkomst van vakantie trof me de
rouwbrief die het overlijden van Pieter IJtsen
Meinema op 8 juli 2006 te Alkmaar kenbaar
maakte.
De in Schoorl wonende Meinema was nauw met
Sloten en met ons blad “De Stadsomroeper”
verweven. Zeer regelmatig werd door onze
redactie een bijdrage van hem ontvangen.
Ook vlak voor zijn dood zond de OudSleattemer ons nog enkele artikeltjes, die in dit nummer zijn geplaatst.
In maar liefst dertien afleveringen bracht Piet Meinema ons terug in zijn
jongensjaren waarin hij in de rubriek “De Sleattemer paden fan it ferline”
een rondwandeling door Sloten maakte. Zeer veel lezers van dit blad
vonden dit prachtig. Meinema wist hen terug te brengen in vroegere
dagen. De serie eindigde in ons afgelopen juninummer.
Pieter IJtsen Meinema werd op 3 oktober 1929 op Ameland in Nes
geboren. Zijn vader was daar politieman. Niet lang daarna verhuisde het
gezin Meinema naar Tzum. Hier voltrok zich een groot drama toen zowel
de vader als moeder van Piet binnen zeer korte tijd in 1931 aan longpest
overleden. Piet was toen 1 ½ jaar en zijn zus Riekje 2 ½ jaar oud.
Piet zou bij het Sleattemer echtpaar Pieter en Saakje van der Hei, dat
kinderloos was, worden grootgebracht.
Als jongen groeide Piet op in Sloten. Toen hij wat ouder was hielp hij
graag bij slager Jacob Dijkstra. Het slagersleven was zijn lust en zijn
leven en hij was vast van plan dit beroep zich eigen te maken.
Zijn pleegouders vonden het echter verstandig om eerst maar wat te
leren. Dat zou een goede basis zijn voor alles wat Piet later van plan was.
Toen Piet Meinema 18 jaar oud was, volgde hij in Apeldoorn de
marechausseeopleiding. Vervolgens kreeg hij als standplaatsen Rucphen
en Bergen Op Zoom.
In 1953 hielp hij mee bij de Watersnoodramp Zeeland, een catastrofe die
diepe indruk maakte bij alle Nederlanders. Zelfs de trouwplechtigheid van
zijn zus Riekje Meinema met Gerrit Jongsma moest hij aan zich voorbij
laten gaan. Zijn plicht zei dat hij niet moest gaan.
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Later werkte Piet in Naarden bij
de gemeentepolitie en daarna op
het gemeentehuis in Heilo. Ook
was hij enige tijd lid van
Provinciale Staten van NoordHolland.
De liefde voor zijn pleegouders
en zijn stadje Sloten waren diep
in zijn hart gegrift. Zijn verhalen
hierover zijn in dit blad breed
uitgemeten. Zo zorgde Piet er
o.a. voor dat de maquette van
Pieter van der Hei een ereplaats
kreeg in het Sleattemer museum
“Stêdhûs Sleat”.
Hoewel Pieter IJtsen Meinema al
zeer ernstig ziek was; kon hij
Riekje Jongsma-Meinema en Piet Meiniet ontbreken op de laatste
nema, gefotografeerd tijdens de laatste
reünie, die op 24 juni jl. in
Sleattemer reünie op 24 juni jl.
Sloten werd gehouden. Hier had
hij zijn zinnen op gezet. Het
werd voor Piet een onvergetelijke dag, zoals elders door hem in dit blad
beschreven.
Graag wilde hij ook nog even in het museum kijken en het kordate
optreden van Jantje Risselada en Hilly Jongsma zorgde ervoor dat deze
droom nog werkelijkheid kon worden. Mem Doutsje Risselada had nog
een rollator op zolder staan en deze werd voor Piet opgehaald.
Twaalf lepeltjes schonk hij aan het museum, dat hem daar zeer
erkentelijk voor was. Hij schonk hiermee tijdens zijn laatste bezoek iets
wat hem lief was aan zijn stadje Sloten. Symbolisch gaf hij terug wat hij
eens aan liefde in Sloten en van Slotenaren had ontvangen.
Piet Meinema was drager van de eremedaille in goud verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau; drager van de Watersnoodster (1953) en
begiftigd met de eremedaille in zilver van de provincie Noord-Holland
Met het overlijden van Pieter IJtsen Meinema is Sloten een warme
pleitbezorger van haar stadje, dat hem zo lief was, kwijtgeraakt.
Wij zullen hem met liefde en respect herdenken en wensen zijn familie
toe dat zij hun troost mogen vinden in de tekst op de rouwbrief:
“God zal zijn waarheid nimmer krenken maar eeuwig zijn verbond
gedenken. (Ps. 105: 5).”
G. St.
"De Stadsomroeper" Sloten, oktober 2006

7

DE JEUGDFOTO
“De Stadsomroeper” heeft deze rubriek onlangs nieuw leven ingeblazen nu
de redactie weer op volle sterkte is met de komst van Pieter
Albada. De laatste geplaatste jeugdfoto die u mocht raden
was bepaald geen onbekend persoon. Oud redactielid Jaap
Lubach was zijn naam. Er kwam maar één inzending bij de
redactie binnen zodat de notaris zijn vakantie niet hoefde te
onderbreken om een winnaar aan te wijzen. De hoofdprijs kwam hierdoor
in Tjerkgaast terecht en wel bij Tineke op de Hoek-Damstra. Zij mag zich
gelukkig prijzen met een heerlijke fles Stadsomroeperwijn.
De jeugdfoto van dit kwartaal zal ook beslist geen hoofdbrekens kosten.
Hieronder volgt de cryptische omschrijving, die hoort bij de persoon van de
nieuwe jeugdfoto:

VERTROUWDE ELEMENTEN VOOR
HEM ZIJN WATER EN VUUR
HET MATERIAAL WAARMEE HIJ
WERKT IS PUUR NATUUR
HIJ HEEFT EEN PRECIES OOG
VOOR PLEZIER
EN ZORGT GEREGELD VOOR
STEDELIJK VERTIER

Mocht u weten welke persoon hier links
op de foto staat afgebeeld; schrijf dan
uw oplossing op een briefkaart, die dient te worden opgestuurd naar of
ingeleverd bij: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 190, 8556 XG Sloten.
Ook kunt u ons natuurlijk een e-mailtje sturen.
Inzendingen moeten uiterlijk 15 novembers 2006 bij de redactie binnen
zijn.
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COLLECTES
De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds (De Macht van het
Kleine) heeft in de week van 28 mei tot en met 2 juni in Sloten het
bedrag van Euro 290,51 opgebracht.
Van 12 tot en met 17 juni was de landelijke collecteweek voor de Maag
Lever en Darmstichting. De totale opbrengst in Sloten was
Euro 390,48.
Handicap.nl, de fondswervingsorganisatie van de ANGO, bracht in de
week van 4 tot en met 10 juni Euro 374,58 aan collectegeld op.
De opbrengst voor de collecte van het Kon. Wilhelmina Fonds over
2006 bedroeg Euro 560,=. De slogan “je kunt iets doen tegen kanker”
leverde ten opzichte van verleden jaar iets minder op want in 2005 was
de opbrengst Euro 596,=. Namens de collectedames Aukje Smit, Jannie
Kraak, Jannie van Netten en Dora Verhoeff hartelijk dank.
PS:

Oproep aan bij voorkeur jongeren, om te helpen met collecteren
in september 2007.

Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt.

Grote behoefte aan collectanten. Nationaal MS Fonds
wil meer vrijwilligers in de gemeente Gaasterlân-Sleat
Het Nationaal MS Fonds zoekt nieuwe collectanten in de gemeente
Gaasterlân-Sleat voor de Nationale MS Collecteweek in november. “Tot
nu toe is slechts 1 collectant geworven. Voor een grote gemeente als
Gaasterlân-Sleat met ruim 10.000 inwoners is dat veel te weinig” zegt
Pamela Zaat, landelijke coördinatrice van het Nationaal MS Fonds.
De organisatie zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met MS
te verbeteren. Dit doet zij door voorlichting te verstrekken, activiteiten
en vakanties te organiseren en onderzoek te verrichten.
Het Nationaal MS Fonds collecteert van 20 t/m 27 november.
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat, landelijke
coördinatrice van het Nationaal MS Fonds, tel. (010) 591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl
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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.
Gerben Breimer reageerde nog even op “De Stadsomroeper” van de
vorige keer. “Ik las dat Lies Bouwsma Bennie Hogeterp en Max Hiemstra
niet kon vinden. Dat klopt want die zaten toen niet in klas 3 en 4. Bennie
zat in klas 5 bij meester Kolhoff en Max woonde toen niet in Sloten.

Op de bovenstaande schoolfoto staan ze wel afgebeeld. Max middelste
rij, eerste van rechts, en Bennie middelste rij, tweede van links.
Dat was het eerste jaar van Abe de Jong die meester Kolhoff had
opgevolgd.”
Ellen Leentjes uit Groningen reageerde op de jeugdfoto die stond
afgedrukt in ons vorige nummer en was gemaakt in de jaren rond 1980.
Volgens Ellen is deze foto gemaakt in de Princentuin te Leeuwarden ter
gelegenheid van het bezoek van koningin Beatrix aan die stad. Zij somde
"De Stadsomroeper" Sloten, oktober 2006
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de volgende namen op van de personen die op de prent waren
vereeuwigd:
1. Tonny Schat
3. Ellen Leentjes
5. Simone Leffertstra of
Jantina de Vries
7. Anke de Groot
9. Ineke Bosma
11. Koos van Strien

2. Jannie Melchers
4. Boudewijn Leffertstra
6. Hilda Poortema
8. Tjepko de Jong
10. Hilde Ottema

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.

FOTO’S “PAKE’S SLEATTEMER FERLINE”
Regelmatig krijgen wij bij de redactie vragen of wij oude foto's uit de
rubriek "Pake's Sleattemer Ferline" kunnen publiceren op onze
website.
Omdat de redactie zelf niet beschikt over dergelijke foto's; willen wij
de hulp van onze lezers inroepen.
Indien u beschikt over dergelijke foto's en u wilt ze met onze lezers
via onze website "delen" dan vragen wij u ons de foto's te doen
toekomen.
Indien u dat wenst kan uw naam bij de foto worden vermeld.
Desgewenst kunnen de foto’s worden beveiligd tegen kopiëren.
Versturen kan per e-mail naar: pieter@destadsomroeper.nl of per post
naar:
Webbeheer "de Stadsomroeper"
p/a Pieter Albada
Achterom 101,
8556 XR Sloten.
Uiteraard krijgt u de foto's retour.
Let op, insturen van foto's zal automatisch inhouden dat u akkoord
gaat met het publiceren hiervan op onze website.
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NIEUWE FOTO PAKE’S SLEATTEMER FERLINE
Van Geurt v.d. Brink uit Joure ontvingen we bijgaande foto’s. Geurt
schreef ons het volgende: “Hierbij een foto uit 1934 van het helaas
afgebroken huisje van de Hofmans. Volgens mijn informatie woonde hier
toen Tjeerd Pekes Hofman en hij had een klein boerenbedrijf met acht
koeien. Hij vente de melk uit in Sloten. Misschien zijn er lezers van ‘De
Stadsomroeper’ die hier meer over kunnen vertellen?”

“Nog een oude foto van vijf heren aan de borrel. De tweede van links is
Minne van Dijk (oom van slager Minne van Dijk) en de tweede van rechts
is Gorrit Smit. De overige drie afgebelde personen zijn mij niet bekend.
Ook de plaats van handeling kan ik niet bepalen.”
Gaarne uw reactie aan onze redactie. Telefonisch kan dat bij Gerben
Stegenga (telef.: 0514-531432). Ook kunt u ons e-mailen
(gerben@destadsomroeper.nl) of gewoon schriftelijk uw bevindingen
bij de redactie Dubbelstraat 190, 8556 XG Sloten melden.
U helpt “De Stadsomroeper” op die manier mede, om een stukje uit
“Pake’s Sleattemer Ferline” op te lossen.
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Geachte lezer, help mee om met “De Stadsomroeper” de puzzels uit het
verleden op te lossen. Bent u ook in het bezit van een foto uit
"PAKE’S SLEATTEMER FERLINE”, waarvan u graag wat meer
zou willen weten?
Schroom beslist niet deze naar de redactie van ons blad te
sturen.
G. St.

“PRIKKERS” OP WWW.DESTADSOMROEPER.NL
U kent ze wel, de diverse postertjes die in onze stad hangen met de meest
uiteenlopende attenties.
Om dergelijke zaken beter onder de aandacht te brengen is op onze website
www.destadsomroeper.nl een nieuw onderdeel met de naam “Prikkers”
aangemaakt. Hier kunt u diverse mededelingen via de webbeheerder gratis
op kwijt. Denk bijvoorbeeld aan: een plaatselijke sportclub wil nieuwe leden
werven of een huisdier is van huis weggelopen en de eigenaar vraagt hulp bij
het zoeken. Andere zaken die u aan kunt brengen laten wij verder aan uw
eigen fantasie over. Het dienen in ieder geval niet-commerciële zaken te zijn
die binnen het gebied Sloten en omstreken vallen. Uw “Prikker” blijft c.a. 1
maand na plaatsing op onze website staan. Is een“Prikker” niet langer nodig,
geeft u dat dan ook even door aan de webbeheerder.
U kunt deze informatie doorgeven via onderstaande adresgegevens:
Schriftelijk:
E-mail:

Pieter Albada, Achterom 101, 8556 XR Sloten.
pieter@destadsomroeper.nl
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SLEATTEMER NIJS EN NIJS OM UTENS
Klinkertmeisjes tweede schoolvoetbal
Het meisjes zevental van "De Klinkert" uit Sloten moest in juni aantreden
in de finalecompetitie schoolvoetbal regio Noord. Er waren 5 eindfinalisten bestaande uit: scholen uit Heerenveen, Zoutkamp, Sauwerd en
Vrouwbuurt. Er werd gespeeld op de KNVB-jeugdvoetbaldag waar vele
bekerfinales werden gespeeld. De finalecompetitie werd gestart met een
4-2 nederlaag tegen Commanderije Heerenveen. Vervolgens werden
twee overwinningen behaald en één gelijkspel. Resultaat: een tweede
plaats achter de winnaar Commanderije.
Sectorhoofd Gaasterlân-Sleat gedwongen thuis
Afdelingshoofd Theo Bosma van de sector Ontwikkeling en Beheer van
Gaasterlân-Sleat zit sinds enkele maanden gedwongen thuis. Er ontstond
een conflict tussen de ambtenaar en het bestuur van de gemeente. De
55-jarige Theo Bosma, die in Sneek woont, werkte jarenlang op het
voormalige gemeentehuis in Sloten; tot de herindeling zijn intrede deed.
Nieuwe website Stedhûs Sleat
Museum Stedhûs Sleat in Sloten heeft een nieuwe website:
www.museumsloten.nl. Op de informatieve en geïllustreerde website
kunnen bezoekers kennis maken met het museum, het museumgebouw
en de museumcollectie en informatie krijgen over de rondleidingen,
stadswandelingen en kinderfeestjes die het museum organiseert én over
de educatieve programma's die het museum voor scholen heeft gemaakt.
Voor buitenlandse bezoekers heeft de website een introductie in drie
talen en er is een gastenboek waarin bezoekers hun reactie op de
website kunnen zetten.
Slotenaar Pieter Vlugter medeontwerper futuristisch podium
Ongeveer dertig teams hebben meegedaan aan de Frisian Nuon Solar
Challenge. Van 26 juni tot 1 juli voeren boten, of wat er op leek, op
zonne-energie langs de elf Friese steden. De deelnemers kwamen uit
België, Pakistan, Duitsland, Zweden, Polen, Jordanië, Amerika en
Nederland. Friesland was met tien teams goed vertegenwoordigd in dit
bonte internationale gezelschap.
Vijf studenten van ROC Friese Poort in Sneek hadden een futuristisch
podium ontworpen en gemaakt. In iedere finishplaats van de
zonnebootraces werden de winnaars hierin gehuldigd. Zestien
studententeams van de afdeling bouwkunde van ROC Friese Poort deden
mee aan een ontwerpwedstrijd voor het podium. Niet zomaar een
podium, maar een modern podium dat bovendien ook nog mobiel moest
zijn.
Tot hun eigen verrassing bleek het idee van de vijf studenten Peter
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Terpstra, Niels Wester, Jetze de Witte, Pieter Vlugter (uit Sloten) en Dirk
Vogelzang het beste te zijn.
Gemeenten voor gratis brugbediening
De Friese gemeenten hebben ingestemd met het Marrekrite-plan om de
bruggen gratis voor pleziervaarders te bedienen. Ook gaan ze ermee
akkoord dat de bruggen, waar mogelijk, voortaan op afstand worden
bediend. Zo werd onlangs besloten op een speciale bijeenkomst in Grou
van De Marrekrite. Het waterrecreatieschap is de aanjager hiervan. Het
wil Friesland voor de pleziervaarders nog aantrekkelijker maken.
De automatisering van de bruggen zal in fasen plaatsvinden.
Hoe de gemeenten de gederfde bruggelden compenseren, is nog niet
helemaal duidelijk.
Jaarmarkt Sipelsneon
Op zaterdag 24 juni jl. werd, tegelijkertijd met de Sleattemer reünie,
voor de 26ste keer Sipelsneon gehouden. Vereniging "De Krukas" was met
150 oude tractoren en motoren goed vertegenwoordigd. Ook was er een
flink aantal woonwagens en lagen er oude sleepboten, afgemeerd nabij
het evenemententerrein.
Centraal stond natuurlijk van 10 tot 17 uur de braderie met haar vele
kramen. Ook was er een kindervrijmarkt, de traditionele rommelmarkt,
een loterij; dit alle omlijst met live muziek. ’s Avonds was er naast de
R.K.-kerk vanaf 20.30 uur Tuinfeest met een optreden van de top-40
band “Lemon".
Expo "Ontdek optische illusies" verlengd
SLOTEN. Museum Stedhus Sleat heeft de tentoonstelling Ogen bedrogen.
Ontdek optische illusies verlengd tot en met 29 oktober 2006. De
tentoonstelling krijgt veel enthousiaste reacties van bezoekers.
Afrikaanse dag in “De Mallemok” te Sloten
Op zondag 18 juni vond er een Afro Latin Sunday plaats in Partijerie “De
Mallemok” te Sloten. De opbrengst was bestemd voor een Stichting voor
Tanzania. Op de agenda stonden ondermeer een buffet, waar men voor
een tientje (de entreeprijs) aan deel kon nemen. Zo’n 150 gasten
maakten hier gebruik van.
In “De Mallemok” was ook een expositie van schilderijen, geschilderd
door Sonja Brussen. Zij is een door Afrika geïnspireerde kunstenares.
Ook was er een modeshow van zelfgemaakte Afrikaanse kleding.
Het Afrikaans buffet werd bereid door Afrikaanse vrouwen en de kok van
“De Mallemok”. Uiteraard werden er Afrikaanse wijnen geserveerd, dit
terwijl op de achtergrond er muziek klonk met de ritmische Afrikaanse
klanken. De avond werd gevuld met dans en muziek van Salséro Mboka.
Salséro Mboka geeft in verschillende plaatsen in Noord-Nederland vanuit
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Heerenveen danslessen en zogenaamde workshops in de Afrikaanse
muziekstijlen.
Gorrit Visser Fries kampioen skûtsjelûke. Hans Lolkema tweede.
Gorrit Visser uit IJlst sleurde onlangs het hardst aan het skûtsje Twee
Gebroeders. De mannetjesputter uit IJlst werd tot winnaar uitgeroepen
van het Fries kampioenschap skûtsjelûken boven 100 kilo in hartje
Stavoren.
Het evenement ter gelegenheid van de aankomst van de westelijke vloot
van Friesland Vaart stond onder leiding van Wout Zijlstra uit Folsgare. In
de categorie tot 100 kilo was Sije van der Veen de beste.
Uitslagen tot 100 kilogram: 1. Sije van der Veen, Zwaagwesteinde
48,63 sec. Boven 100 kg: 1. Gorrit Visser, IJlst 43,10 sec; 2. Hans
Lolkema, Sloten 44,75 sec.
Bom in Turkije doodt Femmy Merkus uit Sloten
De Nederlandse vrouw die zondag 25 juni jl. om het leven kwam bij een
bomaanslag in de Turkse badplaats Antalya was de 42-jarige Femmy
Merkus-Schra uit Sloten. De vrouw woonde al jarenlang samen met
Gerrit Wiebe Haringsma, maar stond officieel nog ingeschreven in
Staphorst. Femmy Merkus had een appartement in Antalya. Die zondag
maakte ze een uitstapje naar de Manavgat-watervallen in de buurt. Bij
de aanslag, die werd opgeëist door een Koerdische groepering, vielen
4 doden en 25 gewonden.
Friezen winnen Highland Games
Hans Lolkema, Wout Zijlstra en Sierk Kooistra waren 1 juli jl. de drie
deelnemende Friezen tijdens de voor het eerst in IJsbrechtum
georganiseerde Highland Games. Zij moesten het in zeven onderdelen
opnemen tegen een trio Schotten en stelden daarin de Friese zege veilig.
Ondanks de warmte kwamen een kleine achthonderd mensen kijken naar
de sterke mannen. De organisatie wil verder met het evenement, maar
zal de zeven onderdelen de volgende keer verdelen over twee dagen.
Gaasterlân-Sleat laat toeristentax ongemoeid
De recreatie- en horecabranche in Gaasterlân-Sleat hoeft niet bang te
zijn voor een forse stijging van de toeristenbelasting. Alle partijen wezen
dit voorstel af. Demonstrerende recreatie- en horecaondernemers en
enkele vaste gasten kregen voorafgaand aan de raadsvergadering al te
horen dat de ambtelijke suggestie voor een verhoging geen navolging
krijgt. Twee jaar geleden verdubbelde de gemeente de toeristenbelasting
en daarbij zou het voorlopig blijven, zo hield burgemeester Thea de Roos
de demonstranten voor het raadhuis voor.
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Gaasterlân-Sleat moet flink snoeien
Alleen onorthodoxe maatregelen kunnen de gemeente Gaasterlân-Sleat
uit de financiële malaise halen. Burgemeester en portefeuillehouder
financiën Thea de Roos liet onlnags tijdens de raadsvergadering weten
dat de `kaasschaafmethode' de afgelopen jaren onvoldoende resultaat
heeft opgeleverd.
Sinds de gemeente in 2004 op financieel gebied onder preventief toezicht
van de provincie is geplaatst, zijn er verschillende bezuinigingen
doorgevoerd. Desondanks komt de gemeente nog bijna €700.000 tekort
op de begroting voor volgend jaar.
Gewond na ongeval
De politie heeft donderdagmiddag 6 juli geassisteerd bij een eenzijdig
ongeval op de Menno van Coehoornweg in Wijckel. Een 16-jarige
bromfietsster uit Sloten raakte door onbekende oorzaak de controle over
haar bromfiets kwijt. Ze kwam met haar rechtervoetsteun tegen een
trottoirband en sloeg vervolgens over de kop. Het meisje, dat geen helm
droeg, werd met hoofdletsel per ambulance overgebracht naar het
ziekenhuis in Sneek.
Toeristische routekaart elf steden
Friesland is weer een toeristische routekaart rijker. Fryslân Marketing en
de Friese VVV's brengen een ‘elfstedenkaart’ op de markt. Toeristen
kunnen de tocht te voet, op skeelers of met de auto, de fiets of de boot
afleggen. Afhankelijk van het vervoermiddel bedraagt de afstand tussen
de 200 en 250 kilometer. Op de achterkant van de kaart worden de elf
steden beschreven. Er zijn eerst 10.000 exemplaren gedrukt, waarvan de
helft voor verkoop bij de VVV's en de andere helft voor promotie.
Burgemeester op bezoek bij peuters in Sloten
Kinderspeelplaats “It Kidelstientsje” ontving op maandag 17 juli jl. het
provinciale certificaat "Tweetalige kinderspeelplaats" uit handen van
burgemeester Thea de Roos. De speelplaats is beoordeeld door een
visitatiecommissie en op alle fronten in orde bevonden. Kortgeleden werd
“It Kidelstientsje” al door gedeputeerde Bertus Mulder bezocht vanwege
haar goede taalbeleid.
Om dit moment zijn er in de hele provincie 50 kinderspeelplaatsen en
kinderdagverblijven die meedoen aan het certificeringstrajekt. Negen
ervan hebben het traject al tot een goed einde gebracht.
Sloten 723 tijdens de IFKS-skûtsjezeilweek
Tijdens de IFKS-skûtsjezeilweek stond er weer een grote tent op het
evenemententerrein bij de Rûnwei. Zowel zaterdag 12 augustus, als
dinsdag 15 augustus en woensdag 16 augustus was er veel volk op de
been om de optredens bij te wonen van o.a. Radio 538 en Party Animals,
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Grietje Wiersma, Henk Wijngaard, de Havenzangers en op de slotavond
de bekende band “VANGRAIL”.
Friese steden laten het afweten in Sneekweek
Tijdens de Sneekweek voeren alleen IJlst, Hindeloopen en Leeuwarden
mee in de vlootschouw bij de opening van de Sneekweek. De andere
zeven steden lieten verstek gaan.
Omdat het 550 jaar geleden was dat de Waterpoortstad stadsrechten
kreeg, vond Sneek het een aardig idee de zustersteden uit te nodigen elk
op een eigen praam mee te varen in de vlootschouw. Sneek Promotion
stelde de pramen beschikbaar, de opbouw mochten de steden zelf
verzorgen, naar eigen inzicht.
Sloten echter was hevig teleurgesteld in de Sneker Vlootschouwcommissie omdat het stadje onvrijwillig ontbrak bij de opening
van de Sneekweek. 's Ochtends kregen de stedelingen te horen dat ze
thuis konden blijven, omdat er geen praam meer voor hen beschikbaar
was. Vervolgens stelden de Slotenaren voor zelf voor zo'n vaartuig te
zorgen, maar de Snekers waren onverbiddellijk. Het ging niet door, punt
uit.
De Slotenaren hadden er nog wel alles aan gedaan om een ploegje voor
het festijn samen te stellen. In allerijl werden nog kanonniers, schutters
en marketentsters in klederdracht opgetrommeld. “Dat moast wêze, want
soks betsjut in stikje promoasje foar Sleat", zei stadsomroeper Pieter
Haringsma.
Voorzitter Rudolf Dijkstra van de Vlootschouwcommissie had geen idee
waarom Sloten is afgebeld. Zijn voorganger Hans Zoodsma zei dat de
groep zich te laat had opgegeven. Meerdere malen ontving de stad een
brief van de organisatie met het verzoek een delegatie te sturen, maar er
kwam pas heel laat een concrete aanmelding. “It draaiboek wie al klear.
Se passen der net mear tusken. Ja, ik wit it, it is mar ien pream, mar
alles wie rûn. Wy woene der net mear oankomme."
Nederlands roeirecord Hamburger
De zoon van oud-Slotenaar Eduard Hamburger, de uit Oldeberkoop
afkomstige skiffroeier Sjoerd Hamburger, heeft onlangs op het WK in
Eton zijn eigen Nederlands record verbeterd. In de B-finale deed hij
6.45.06 over de 2 kilometer, hij werd daarmee achtste in de einduitslag.
Duo Pietersma-Jorritsma wint beachvoetvolleytoernooi in Balk
Het 8e Bokke de Boer beachvoetvolleytoernooi in Balk is eind augustus
gewonnen door Arjan Pietersma en Sleattemer Wibo Jorritsma. In een
spannende finale bleken zij in 2 sets te sterk voor Arno Glashouwer en
Rinke Hiemstra. Beide teams waren enigszins verrassend doorgedrongen
tot de finale, want voorafgaand aan het toernooi behoorden zij niet tot de
uitgesproken favorieten.
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Lolkema tweede bij NK-kampioenschap vrachtwagentrekken
Het nationaal kampioenschap vrachtwagentrekken voor tweetallen in
Utrecht waren de twee sterkste Friezen van dit moment onlangs bijna
ook de sterkste van Nederland. Gorrit Visser (37 jaar, 135 kg, IJlst) en
Hans Lolkema (35 jaar, 116 kg, Sloten) bundelden hun krachten en
werden tweede. Het kampioenschap vrachtwagentrekken bestond uit de
twee disciplines harnas pull en hand over hand.
Raymon Merckx en Sarko Alberts wonnen de wedstrijd, waaraan maar
liefst 17 teams deelnamen.
Promotie IJsselmeer in geldnood. Gemeenten trekken zich terug
Het toeristische project De Gouden Cirkel van plaatsen rond de
voormalige Zuiderzee is dringend op zoek naar geldschieters. De
stichting roept op internet bedrijven op om de promotie van het rondje
IJsselmeer niet verloren te laten gaan. Omdat de club niet genoeg
subsidie krijgt, is steun van het bedrijfsleven van essentieel belang voor
het voortbestaan van het initiatief.
Bij de overheid is de animo voor de promotie van het rondje IJsselmeer
behoorlijk afgenomen. In Friesland doen alleen Gaasterlân-Sleat en
Nijefurd nog mee.
Gaasterlân-Sleat stort volgend jaar nog €3000, maar als er vervolgens
geen degelijk bedrijfsplan op tafel komt, wordt de subsidiëring beëindigd.
Geert Wilders toch in Sloten
Lijsttrekker Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid verscheen
maandag 18 september jl. alsnog in Sloten in “De Mallemok” voor een
verkiezingsbijeenkomst. Het Tweede-Kamerlid blies een tijdje daarvoor
om veiligheidsredenen bijeenkomsten in restaurant “De Mallemok” en op
andere plaatsen in het land af.
Wilders had geen geld voor de benodigde detectiepoortjes. Nadat
justitieminister Piet Hein Donner hem verzekerde dat de kosten hiervan
voor rekening van het rijk komen, hervatte de ex-VVD'er zijn tournee
door het land en zette ook Sloten weer op zijn lijstje.
Gaasterlân-Sleat met sober beleid weer op de rails
De toename aan structurele lasten in Gaasterlân-Sleat staat niet meer in
verhouding tot de structurele inkomsten. De gemeente kon haar
jaarrekeningen echter steeds positief afsluiten dankzij incidentele
meevallers en onttrekkingen aan de algemene reserve. Een uitzondering
hierop vormde de jaarrekening van 2004. Maar sinds de gemeente eind
2004 onder provinciaal preventief toezicht is geplaatst, is het zo eenvoudig niet meer. De curatele heeft ertoe geleid dat de gemeente zich
verplicht om de begroting zo reëel mogelijk samen te stellen. Een
begroting waarin ook alle onderhoudsplannen verwerkt zijn. Dat
resulteert in de meerjarenbegroting echter tot een oplopend tekort.
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De regio-VVV Friese Kust failliet: 27 banen weg
De regio-VVV Friese Kust is failliet. De organisatie heeft een schuld van
meer dan een ton. Door het faillissement raken 27 mensen hun baan
kwijt. Waarschijnlijk nog dit jaar zullen de vestigingen in Harlingen,
Franekeradeel, Wûnseradiel, Nijefurd, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland
dichtgaan.
Het bestuur van de gefuseerde VVV's ziet onvoldoende perspectief om
door te gaan en heeft na uitvoerig overleg met de achterban besloten om
de stekker eruit te trekken.
Twintig medewerkers hebben een contract tot 1 november, zeven
personeelsleden staan tot 1 april op de loonlijst. Het bestuur heeft
inmiddels iedereen geïnformeerd over het faillissement op een
bijeenkomst in Workum. Hierbij liepen de emoties hoog op.
Alzheimer Café open te Sneek,
Op de derde dinsdag van de maand, is het Alzheimer Café open vanaf
19.30 tot 21.30 uur.
U vindt het Alzheimer Café in ‘De Poort’ , Oud Kerkhof 11 te Sneek,
tel. 41 41 62. De toegang is gratis. Ook is er gratis parkeergelegenheid
op het Oud Kerkhof of op het Martiniplein (ca. 1 minuut lopen).
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun
partners, familieleden en vrienden. De gasten praten met elkaar over
dementie, dingen die men meemaakt en/of mogelijkheden voor hulp en
dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café.
Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimer Café
terecht. Of iemand nu bang is om dement te worden, onlangs heeft
gehoord dat hij dementie heeft of zorgt voor een dementerende, u bent
van harte welkom. Alle gasten leren en profiteren van elkaars ervaringen
en kennis.
Elke maand wordt er door middel van een thema informatie verstrekt
door deskundigen. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:
17 oktober, 21 november en 19 december 2006.
Bingo voor goed doel in “De Mallemok”
Vanaf woensdag 27 september zijn in “De Mallemok” de bingoavonden
weer van start gegaan. Iedere woensdag om de 14 dagen om 20.00 uur
wordt er hier gespeeld om mooie prijzen. De opbrengst zal ten goede
komen aan de toneelvereniging. Speelt u niet voor uzelf, dan zeker wel
voor dit goede doel in de horecagelegenheid van Henk en Rita Rutgers.
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PIER LUPKESLOOP TJERKGAAST 2006
Op 27 mei ging voor de tweede maal in ons dorp de Pier Lupkesloop van
start. Hoewel Pier Lupkes in een ver verleden niet bij iedereen zeer
geliefd was, waren de weergoden hem in elk geval goed gezind. Want na
een regen- en stormachtige week was het op de dag van “de Loop” prima
weer om goede prestaties neer te zetten.
Dit bleek ook uit de tijden die door de 10 km-lopers werden geklokt. De
snelste man Harry Wijnja uit Joure liep maar liefst 4 minuten sneller dan
de winnaar van vorig jaar.
Ook veel meer deelnemers dan vorig jaar kwamen vanuit heel Friesland
naar Tjerkgaast om hun krachten te meten op het Pier Lupkesparcours.
De plaatselijke favorieten streden fanatiek om de eer om als eerste
dorpsbewoner de finishlijn te passeren. Het was Kees Hoogeveen die met
de eer ging strijken. Op de laatste 50 meter troefde hij Hessel Reitsma
af, die ondanks wat trainingssessies vooraf, werkelijk met het snot voor
de ogen binnenkwam.
Daarnaast was het dit jaar ook mogelijk om wandelend 5, 10 en 20 km af
te leggen. Vooral voor de 20 km tocht was veel belangstelling. Na afloop
kon men in het dorpshuis op krachten komen en napraten over de
sportieve hoogte- en dieptepunten. Een aantal hadden nog voldoende
energie over voor een lange nazit en overwogen wordt om volgend jaar
nog een langere route in te passen.
’s Middags was het de beurt aan de kinderen. Evenals vorig jaar werd
gestart in Sloten, waar het startschot werd gegeven door de
stadsomroeper Pieter Haringsma. In een langgerekt lint rende de jeugd
terug naar het dorpshuis, waar de al haast welbekende tas met
verrassingen in ontvangst werd genomen.
Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde dag, waarbij
sportprestatie en gezelligheid prima gecombineerd werden.
Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken, die hun aandeel hebben
geleverd aan een goed en veilig verloop van deze dag. En natuurlijk ook
de sponsoren, die allen door hun bijdrage deze Pier Lupkesloop tot een
succes maakten.
Namens de Pier Lupkesloop organisatie: Froukje Zonderland.

WUIVEN NAAR GISTEREN
In mijn woonplaats nabij de IJssel is radio Fryslân via de kabel te
beluisteren en dat is mooi meegenomen voor deze Fries om utens. Een
muzikaal – of gesproken intermezzo in de memmetaal ervaar ik als een
verfrissend bad. Friese discussies zijn evenwel doorspekt met woorden
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die ik niet ken en dat is niet verwonderlijk. Iedere taal evolueert, ook het
Fries en deze ontwikkeling heb ik de laatste vijfenveertig jaar niet
bijgehouden. Met het Zuidwesthoek Fries moet ik me behelpen tijdens
familiebezoeken in het Heitelân en het dient gezegd, de familie verstaat
me nog steeds. In mijn Amsterdamse periode ging een vrouwelijke
collega er prat op Fries te spreken. Zij was op vakantie geweest in
Ruigahuizen en had een zin uit het hoofd geleerd: “Do moatst net sa
oerdwealsk dwaan”. Op gezette tijden wierp zij deze berisping in
onberispelijk Fries in mijn richting; een bewonderende reactie was haar
deel.
Vrijwel iedereen sprak Fries in mijn jeugd maar tijdens openbare
aankondigingen klonk onvervalst Hollands tussen de stadswallen. Bij
sterfgevallen in Sloten herinner ik mij, ging Pieter Albada, de aanspreker
langs de deuren om droevige tijdingen op plechtige toon aan bewoners
mee te delen; hij deed dat volgens voorschrift in de Nederlandse taal.
Mijn moeder onderbrak hem op een keer nogal ruw tijdens een lange
sombere monoloog en zei: “Ja man, sa kin’t wol, ik wit it al”. Pieter
Wabes de Vries – hij blijft een dankbaar onderwerp binnen de kaders van
dit blad – kondigde de verkoop van een noodslachting op schallende toon
en in het Hollands aan, de schriftelijke gemeentelijke opdracht bij twijfel
binnen handbereik.
Kee Verbeek koos de Friese taal: “een dûbeltsje !!!” jubelde zij met haar
prachtige altstem (of was het toch een sopraan?) wervend in de
deuropening wanneer ze kwam collecteren voor ‘De macht van het
kleine’.
Klein nieuws uit het verleden; “Wuiven naar gisteren” schreef Karel
Jonckheere en daar heb ik niets aan toe te voegen.
Jan van der Goot

ATTENTIE: OUDE E-MAILADRES VAN
“DE STADSOMROEPER” NIET MEER BRUIKBAAR
Per direct verzoeken wij een ieder die ons stadsblad een e-mail wil
sturen die niet meer te richten aan ons oude adres:
destadsomroeper@freemail.nl. Dit adres is per direct niet meer
bruikbaar.
Voor het juiste e-mailadres: kijk even op de allereerste pagina van dit
blad.
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LENIE DEINUM ALS
VRIJWILLIGSTER IN MAEYKEHIEM
Sinds maart jl. ben ik vrijwilligster van
Carina Bouma die verblijft in Maeykehiem.
Het leek mij leuk om 1x in de week op een
avond iets te doen met iemand die een
beperking heeft. Zo kwam ik terecht in St.
Nyk. Mijn eerste kennismaking met haar was
best wel spannend. Ze is een spontane,
vrolijke en eigengereide meid van 23 jaar.
Haar spraak is onderontwikkeld en zij heeft een motorische beperking.
Ze loopt ook met een rollater. Het viel me gelijk op dat de medewerkers
in de groep een dosis geduld, humor en liefde bezitten. Wat fantastisch
dat ze zich zo inzetten voor deze speciale mensen, want dat zijn ze
zeker! Wat ik zoal met Carina doe? Ten eerste is een stukje persoonlijke
aandacht heel belangrijk. De medewerkers hebben de zorg voor ca. 6 à 7
bewoners. Zij voeren de dagelijkse dingen uit, zoals: wassen, ontbijten,
theedrinken, avondeten en wassen. Deze dingen doet een vrijwilliger
niet. Tussendoor gaan ze iedere dag naar de ‘Wynfanger’ voor
dagbesteding.
Ten tweede vinden ze het prettig
om er even uit te
zijn. Wat ik vaak
met Carina doe,
is
een
eindje
fietsen
op
de
duofiets. Prachtig
vindt ze dit en
het is goed voor
haar lichamelijke
beweging!
Onderweg komen
we dan allerlei
leuke dingen tegen. De paarden
in de wei (hier is
ze dol op), de motors op de weg, eendjes in het park en natuurlijk
andere mensen groeten. Haar wereld wordt hierdoor iets groter. Ik ben
ook al eens met haar naar het circus geweest. Ze was dolenthousiast!
Ook heb ik haar eens meegenomen in een cabrio naar de Mac Donalds.
Ze riep alleen maar: ‘cool men, cool men.’ Prachtig om haar zo te zien
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genieten. Een ijsje eten in de plaatselijke snackbar is ook één van haar
favorieten. In het begin moet je even aan elkaar wennen, maar het is
zeker de moeite waard om haar te leren kennen. Nu begrijp ik haar
steeds beter en krijg je ook al meer contact met haar medebewoners.
Het is een bijzondere ervaring om met haar om te gaan en het geeft een
speciaal gevoel. Je stopt er wat energie in, maar je krijgt er zoveel voor
terug! Dat had ik nooit verwacht. Het mooie is ook dat de medewerkers
van Maeykehiem het ook echt waarderen en de tijd voor je nemen om
dingen te bespreken. Ik ben heel erg blij dat ik vrijwilligster ben in
Maeykehiem! Ben jij misschien enthousiast geworden door dit verhaal en
lijkt het jou ook leuk om vrijwilliger te worden? Schroom dan niet en bel
mij of Maeykehiem voor meer informatie. Maeykehiem heeft altijd veel
behoefte aan vrijwilligers. Het is voor de bewoners erg fijn als er speciaal
voor hen iemand komt die leuke dingen met ze wil ondernemen. Het is
zo belangrijk en dankbaar werk! In de groep van Carina is nog een
jongeman: Feike die heel graag een vrijwilliger wil (liefst een mannelijk
figuur) om 1x in de week mee te fietsen. Feike heeft erg de behoefte om
zijn energie kwijt te kunnen en fietsen vindt hij heerlijk en is een goede
manier. Bij Feike is het wel belangrijk dat het iemand is waar hij op kan
vertrouwen. Dus dat het fietsen ook elke week gebeurt en niet dat het de
ene keer wel kan en de andere keer wordt afgezegd. Iemand kan een
keer verhinderd zijn, maar dat moet niet geregeld gebeuren. Namens
Feike heel erg bedankt!
Lenie Deinum
Mijn telefoonnummer voor meer informatie: 06 - 18340683
Adres Maeykehiem: Bouwen 17, 8521 KN Sint Nicolaasga, Tel. 0513-433800
Coördinator vrijwilligers: Martine Zijlstra, e-mail: Ma.Zijlstra@maeykehiem.nl

KOERSWIJZIGING ROEMENIË ROEPT
Na al deze jaren is het noodzakelijk geworden om nu de bakens te
verzetten. De stichting Roemenië Roept heeft altijd hoog in het vaandel
gehad dat ingezamelde goederen, giften enz. zo doeltreffend mogelijk
benut dienen te worden. Aangezien de omstandigheden veranderen is
een aanpassing in de werkwijze en doelstelling noodzakelijk.
Voor de toekomst wil de stichting Roemenië Roept zich blijven inzetten
voor Roemenië. De accenten zullen worden verlegd naar structurele
projecten. Kleding zal dus niet meer worden ingezameld omdat het
steeds moeilijker wordt om aan de steeds strenger wordende regel- en
wetgeving t.a.v. invoeren van hulpgoederen te voldoen. Ook neemt de
behoefte aan kleding af.
Aangezien de situatie in de psychiatrische ziekenhuizen nog schrijnend is,
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zal hulp aan deze ziekenhuizen een aandachtspunt blijven. Ook de
contacten die er met de scholen zijn, worden onderhouden. Waar nodig
zal ondersteuning worden aangeboden.
De schoolpakketten die gemaakt worden door de kinderen hier, voor de
Roemeense schoolkinderen zullen, gezien het grote succes, zeker worden
voortgezet.
Uw steun blijft evenwel nodig. Om structurele ondersteuning te bieden en
uit te breiden is de stichting afhankelijk van uw financiële ondersteuning.
De grootste bron van inkomsten is de verkoop van loten voor de grote
verloting, die ook dit jaar weer georganiseerd gaat worden.
Specifieke goederen worden nog wel ingezameld, bijvoorbeeld
schoolmeubels, ziekenhuisbenodigdheden. Mocht er voor een speciaal
project zaken nodig zijn welke in Roemenië niet verkrijgbaar zijn, dan zal
de stichting dit via de media kenbaar maken.
De stichting wil natuurlijk haar contactpersonen en diegene die hun
enorm hebben geholpen ook namens hun Roemeense vrienden bedanken
voor al hun inzet. De stichting Roemenië Roept hoopt dat zij ook op hun
hulp mag rekenen in de komende jaren.

SLOTEN DE IDEALE STAD?
‘Sloten de ideale stad’ is de slogan die door de gemeente ‘GaasterlânSleat’ aan ons stadje is gekoppeld. De `opknapbeurten’ die de ideale
stad ideaal moeten maken, werden en worden ondersteund door de
stichting Vrienden van Sloten en Plaatselijk Belang Sleat. Ook de
bewoners van de oude kern zorgen ervoor dat hun ‘sfeervolle panden’ er
tiptop uitzien, gerestaureerd volgens de regels zodat ook zij een bijdrage
leveren aan een stadsbeeld waar de toerist ademloos van wordt. Kortom
we genieten met zijn allen van al het moois wat onze stad te bieden
heeft.
Laat ik een tipje van de sluier oplichten over het genot van het wonen in
onze stad en de stilte en de rust. Nee, ik weet iets beters; ik ga de
ondernemersvereniging een hart onder de riem steken. Dat hebben ze
verdiend! Vorig jaar rond deze tijd stond er in ditzelfde blad een stukje
van de ondernemersvereniging waarin onder andere een incident werd
aangehaald betreffende geluidsoverlast, waar een inwoner van onze stad
over klaagde, van ‘orkestjes’ die in de zomermaanden hun muzikale
talenten in het stadje ten gehore brengen.
Beste ondernemersvereniging; wat doet u enorm uw best om het de
toeristen en de Slotenaren naar de zin te maken door ‘s zomers op de
terrassen elke vrijdagavond een geweldig muzikaal spektakel te
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organiseren. In ‘De Stadsomroeper’ van vorig jaar las ik dat u een
berisping heeft gekregen van de gemeente vanwege een teveel aan
geproduceerde decibels; dat het muziekvolume getemperd moest worden
en dat dit tot half elf mocht duren. Ik heb niet de indruk dat dit de
afgelopen zomer is verwezenlijkt want als ik terugdenk aan de muzikale
avonden; springen tranen mij in de ogen. Elke vrijdagavond, als ik in
mijn tuintje zat, galmde een stuk muziek door de stad dat tot in de verre
omtrek van Sloten, soms tot half een ‘s nachts, was te horen. Niet dat
het dan na zo’n avond meteen stil is in het stadje want dat is vaak niet
eerder dan een uurtje of drie `s nachts. En dan heb ik het niet over één
avond maar over zo’n keer of zes in het zomerseizoen.
Maar laat ik nou niet zeuren; we hebben ook nog het door de Sleattemer
feestcommissie georganiseerde tuinfeest en de week van het
skûtsjesilen, terwijl we dit jaar ook nog verblijd werden met een
geweldige zigeuneravond gevuld met ‘zeldzame zigeunermuziek’. Ook
hiervan mochten de dorpen rondom Sloten volop van genieten.
Begrijpt u misschien dat er mensen zijn die klagen; die bijvoorbeeld
vinden dat het tuinfeest allang het predikaat tuinfeest niet meer verdiend
omdat het zo grootschalig is geworden dat het eigenlijk naar het
evenemententerrein
verplaatst
moet
worden?
Maar
beste
ondernemersvereniging, wist u dat er ook mensen zijn die niet durven
klagen omdat ze niet de gebeten hond willen zijn! Snapt u dat nou???
Voor uw inspanningen krijgt u van mij absoluut een tien met een griffel,
maar om nou te zeggen: ik woon in Sloten, ‘de ideale stad’, gaat me om
boven beschreven redenen nou net een stapje te ver.
Corrie Leffertstra

"DOOR HET SLEUTELGAT BEKEKEN"
Bij het verschijnen van deze uitgave van “De Stadsomroeper”, ga ik er
vanuit dat in Sloten de rust is weergekeerd en het leven zijn normale
tred weer heeft hervonden. Dat geeft even ruimte om over vroegere
gebeurtenissen na te denken. Even blikken door het sleutelgat. In een
paar artikeltjes hebben we het wel en wee van het brugwachtersleven
opgeroepen. Wel nu dààr ligt nu het huidige doorkijkje. Zoals bekend
was mijn pleegvader P. v.d. Hei Slotens brugwachter. Was en is nog
steeds een gemeentelijke brug. Schepen en zeilbootjes moesten volgens
vast tarief bruggeld voldoen. Nu was mijn pleegvader opgegroeid en
grootgebracht op het turfschip van zijn vader. Toen, vele jaren later,
werd hij eigenaar van een mooie tjotter. Zijn lust en zijn leven.
In de oorlog werden de meren tot spergebied verklaard. De tjotter werd
verkocht en na de oorlog kwam er geen nieuwe. In mijn vakantietijd
kreeg ik wel eens voor een dag een BM-er te leen. Probeerde ik hem wel
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eens mee te krijgen om te gaan zeilen. "Wat moet ik in zo'n ding. Ik kan
net zo goed thuis in de keukenstoel blijven zitten. Er valt niks te doen. Je
mist het werken met de zijzwaarden en al dat soort opmerkingen."
Echter, één keer lukte het mij hem mee te krijgen. We gingen over het
Slotermeer door Woudsend. De brug nu in Woudsend was een
zogenaamde provinciebrug. Dat betekende dat je met een plezierjachtje
geen bruggeld behoefde te betalen. Doch praktisch geen hond die
daarvan kennis droeg. De plaatselijke brugwachter liet in alle stijl en
bekwaamheid zijn "tolklompje" uitzwieren om zo het nodige bruggeld te
innen. Toen wij de brug op "gooiafstand" waren genaderd kwam het
klompje in onze richting. Plotseling zag de betrokken brugwachter mijn
pleegvader in de boot zitten en herkende hem als de brugwachter van
Sloten. Met dezelfde elegante zwaai waarmee het klompje in onze
richting ging werd die weer binnengehaald. "Ja”, zei mijn pleegvader, "dit
is nou in minne dei foar jo." En met een leuk briesje vervolgden wij onze
zeiltocht in blijdschap.
P.Y. Meinema

WIJ ZIJN VERHUISD!
Na 15 jaar lang de haren in Sloten te hebben
gekipt, gaan we nu ca. 600 m. verder, in
Wijckel,
door
met
knippen,
verven,
permanenten en zelfs het plakken van haren.
Voor sommige mensen is of wordt het
moeilijker om bij ons te komen, maar als dit
tijdig wordt gemeld kunnen we daar vast een
oplossing voor vinden.
Met man en macht zijn wij bezig geweest om er weer een gezellige
kapsalon van te maken en mede met de hulp van de vrijwilligers, die tot
’s avonds laat kwamen helpen, is dit prima gelukt.
Ik wil dan ook iedere vrijwilliger heel erg super bedanken voor de
geweldige hulp.
Wij zijn met enorm veel zin inmiddels van start gegaan, met nieuwe
informatie uit cursussen, ja, ja, zelfs een haarwascursus! Maar vooral
knippen en kleuren blijven centraal staan.
Dus laat u een keer verwennen en verras uzelf met een nieuwe coupe.
Graag tot ziens bij kapsalon Laura, Jeen Hornstraweg 5, 8563 AJ Wijckel.
Telefoonnr. 531499.
Jantje, Hieke & Laura
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MUZIEKVERENIGING “STÊD SLEAT”
De vakantie is afgelopen
voor
muziekvereniging
“Stêd Sleat” . Dinsdag
29 augustus jl. is ze
weer
begonnen
met
repeteren. Een week
eerder
dan
gepland,
want één van de leden
te weten Hiske de Wolff
trad 1 september jl. in
het
huwelijksbootje.
Hiske is de baritonsaxofoniste
van
het
korps. Op 2 juni jl., trad
de
voorzitter
van
muziekvereniging “Stêd
Sleat”, Christina Reekers
in het huwelijksbootje en
ook daar heeft het
muziekkorps
acte de
présence gegeven.
Wat heeft het korps verder nog gedaan. Eigenlijk niet zo heel veel voor
de vakantie. Op Sipelsneon heeft het korps in de grote samenstelling (het
korps en het jeugdkorps) een concert gegeven in de stad. De publieke
belangstelling was groot, maar ja, dat was natuurlijk te wijten aan het
mooie weer en de reünie.
Als afsluiter van het seizoen hebben de leden van muziekvereniging
“Stêd Sleat” met elkaar gebarbecued. Het was een hele gezellige avond.
Enkele leden van het korps hadden zelfs nog een act ingestudeerd wat
tot veel hilariteit leidde.
Wat gaat het muziekkorps de komende maanden doen? Natuurlijk heel
veel en goed repeteren voor het eerstkomende concert. En het eerst
komende concert is op zaterdag 18 november 2006. Dit concert staat
nog in het teken van het 25-jarig jubileum. Naast het korps zal ook “Lyts
Sleat” optreden. Over de inhoud van het concert valt nog niks te zeggen,
maar het zal in ieder geval voor iedereen wel wat leuks brengen.
Naast blazen wil het korps ook nog een actie houden om de kas wat te
spekken. Deze actie zal plaatsvinden begin oktober. Kortom steun onze
vereniging.
Tekst + foto: Ynschje Eizema

Muziekvereniging “Stêd Sleat”
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IN GESPREK MET……. JAAP LUBACH
Mijn naam is Jacob Lubach. Ik ben geboren op
2 mei 1953 in het stadsziekenhuis te Leeuwarden.
Mijn ouders - en ik daarna dus ook - woonden op
het Westerbolwerk in Dokkum. Mijn vader was
Frans Lubach en mijn moeder heette Froukje van
Kammen. Ik heb één oudere broer en had één
zuster, die op 15-jarige leeftijd overleden is. Ik heb
in Dokkum op de kleuterschool gezeten en daarna
op de lagere school, de Burgerschool, in dezelfde
plaats. Na de lagere school ben ik naar de ULO
gegaan. In juni 1970 slaagde ik voor mijn ULOdiploma. Direct hierna ben ik op 17-jarige leeftijd
als aspirant begonnen aan de politieopleiding bij de opleidingschool van
de rijkspolitie te Horn in Limburg. Deze opleiding duurde één jaar. We
waren daar gehuisvest in een voormalig klooster en verbleven intern; dat
wil zeggen, dat wij ons op maandagmorgen moesten melden en dat we
op vrijdagavond weer richting huis mochten vertrekken. Ik reisde toen
met het openbaar vervoer en omdat het niet mogelijk was om hiermee
’s maandagmorgens op tijd op school te zijn, ging ik op zondagavond al
weer terug. Met de trein tot aan Roermond en van daar was het nog een
eindje met de taxi naar de school. Na één jaar opleiding kwam ik in de
praktijk te werken als Wachtmeester der Rijkspolitie Jongste Categorie.
Dit Jongste Categorie wilde zeggen, dat je op dat moment nog
minderjarig was en voor de duur van een jaar werd gekoppeld aan een
ervaren politieman; een soort mentor om ervaring op te doen. Daarna
werd je losgelaten op “de boze wereld”. De opleiding is naderhand
verlengd tot twee jaar en duurt tegenwoordig al vier jaar.
Het verschil in het onderwijs toen en nu, is als dag en nacht. Het was in
die tijd op school zeer strak en op militaristische leest geschoeid. De
theorie werd er als het ware ingestampt en aan sociale vaardigheden
werd vrijwel niets gedaan. Het omgaan met mensen moest je in de
praktijk maar leren. Tegenwoordig gaat dat natuurlijk heel anders en
wordt er veel aandacht aan de zelfwerkzaamheid van de studenten
besteed. Voor een 17-jarige jongen was een dergelijke opleiding een hele
ervaring. Vanaf de pappot bij je ouders kwam je, zoals eerder gezegd, in
een heel strak en militaristisch milieu terecht en het was voor mij dan
ook echt wennen.
Het politievak was in eerste instantie niet mijn eerste keus. Toen ik een
jaar of veertien was wilde ik graag naar zee; op de grote vaart, maar
daar dachten mijn ouders destijds heel anders over. Zij zagen dit niet
zitten en trachtten mij op andere gedachten te brengen. Bij ons op het
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bolwerk in Dokkum hadden we
een buurman, van wie de zoon
garnalenvisserman was op het
Wad. Mijn ouders zeiden dat het
misschien wel een idee was om
eens met hem mee te gaan om
te kijken of het werken op zee
wel iets voor mij was. Zij hadden
natuurlijk in het achterhoofd dat
het mij vermoedelijk wel erg
tegen zou vallen en dat ik dan
wel
van
gedachten
zou
veranderen,
maar
dat
liep
anders. Ik vond het prachtig en
genoot van het varen en het
vissen. Het voldeed mij zo goed,
dat ik twee jaar lang al mijn
schoolvakanties
op
het
vissersschip mee ging. Mijn
ouders bleven echter bij hun
standpunt, dat ze liever niet
zagen, dat ik naar zee ging.
Daarna heb ik nog aangegeven,
dat ik wel bij de marine wilde,
maar ook dat leek hen niks. Een
oom opperde toen het idee om bij de waterpolitie te gaan. Zo kon ik toch
varen en hoefde ik niet naar zee. In de radiogidsen stonden destijds
wekelijks advertenties, waarin mensen werden gevraagd om bij de politie
te gaan. Bij deze advertenties zat dan een klein couponnetje, dat je kon
invullen en opsturen, wanneer je belangstelling had. Ik heb toen een
dergelijk couponnetje opgestuurd en dat was dus eigenlijk mijn
sollicitatiebrief. Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
Na alle testen en keuringen tot een goed einde te hebben gebracht, kon
ik toen beginnen bij de politie. Op de opleidingsschool haalde ik mijn
politiediploma A en werd geplaatst in Menaldum. Ik heb daar mijn
stagejaar gelopen en er ook mijn vrouw Klaartje leren kennen. Na mijn
stagejaar werd Heeg mijn eerste echte standplaats. In de eerste periode
ben ik daar nog “in de kost” geweest maar na twee jaar konden we een
woning in Heeg krijgen en zijn Klaartje en ik getrouwd. In Heeg zijn ook
onze 2 dochters geboren. Anja is onze oudste dochter die nu met haar
man in Delft woont. Zij werkt als directiesecretaresse bij een grote
scheepswerf in Schiedam. Siska is dus de jongste en woont nu in
Tjerkgaast. Zij heeft een eigen bloemenzaak, die in het pand naast onze
woning hier in Sloten is gevestigd.
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Het politiewerk op straat voldeed mij prima en ik heb nadien eigenlijk
ook nooit de behoefte gehad om alsnog bij de waterpolitie te gaan, zoals
in eerste instantie de opzet was. Ik behaalde in die tijd ook mijn
politiediploma B, zodat ik ook wat ”verderop” kon in de organisatie. Na
acht jaar in Heeg te hebben gewoond en gewerkt, heb ik in 1979
geopteerd als postcommandant in Sloten. Het stadje had toen nog een
zelfstandige politiepost, omdat het een eigen gemeente was. Na een
soort sollicitatiegesprek met de toenmalige waarnemend burgemeester
Faber, kreeg ik die betrekking en belandde zo als opperwachtmeester in
Sloten. Hier stond destijds een klein politiebureautje (bestaande uit een
halletje, een klein typekamertje, een toilet en een cel) met twee
dienstwoningen. In de ene woning woonde toen nog mevrouw Alting en
de andere helft van het woongedeelte stond leeg. Daar had Wieling als
laatste in gewoond. Een renovatieplan voor het complex lag toen al kanten-klaar,
maar mevrouw Alting moest natuurlijk eerst andere
woonruimte hebben voordat de verbouwing plaats kon vinden. Andere
woonruimte vinden voor mevrouw Alting duurde langer dan verwacht. Na
eerst nog een tijdje op en neer te hebben gereisd tussen Heeg en Sloten,
hebben we nog twee jaar in Balk gewoond als overbrugging. Uiteindelijk
konden wij in 1982 onze intrek nemen in deze woning in Sloten. Van de
beide woningen was tweederde verbouwd tot één woning, terwijl het
resterende gedeelte was ingericht als bureau. Het voormalige bureautje
was gedegradeerd tot garage. Het bureaugedeelte heeft tot 1988 als
zodanig dienst gedaan en werd toen, als gevolg van weer een
reorganisatie, voorgoed gesloten.
Mijn huidige functie bij de politie is brigadier en coördinator operationele
zaken. Naast het normale politiewerk op straat, zit ik regelmatig aan het
bureau in Bolsward, waar ons “hoofdbureau” nu staat, voor de dagelijkse
operationele leiding en aansturing van ons team. Ik heb nog altijd plezier
in het politiewerk, al is er zo door de jaren heen wel veel veranderd. Het
normale werk, zoals het behandelen van aanrijdingen, inbraken,
diefstallen, ruzies, allerhande controles, is in grote lijnen gelijk gebleven,
maar het werkaanbod is wel veel groter en meer divers geworden. Ook
de automatisering heeft behoorlijk wat verandering bij de politie teweeg
gebracht. Ik moet hierbij wel aantekenen dat met de komst van de
automatisering er een aantal zaken wel iets gemakkelijker is geworden,
maar tevens ook een stuk minder persoonlijk. Voorheen moest je een
rapport in 5-voud typen op een oude “Olivetti” schrijfmachine met
carbonpapier ertussen. Je moest goed hard op de toetsen slaan om nog
iets leesbaars op het achterste vel te krijgen. Het eerste vel echter leek
vaak meer op braille dan op een getypt rapport. Nu is het een kwestie
van enkele gegevens invoeren in een computersysteem en het apparaat
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maakt er bijna als vanzelf
een compleet rapport van,
in de hoeveelheden die je
zelf maar wilt.
De hobby’s die ik uitoefen
zijn van zeer uiteenlopende
aard. Zo speel ik graag op
mijn
trekharmonica.
Ik
speel
in
een
groepje,
genaamd ’t Spul en we
oefenen
in
de
wintermaanden
ca.
één
keer per maand. Zo nu en
dan verzorgen we dan ook
nog een optreden. Privé
speel ik natuurlijk veel
vaker en ook in onze vakanties gaat mijn trekzak altijd mee.
Verder vinden we het prettig om er met de caravan op uit te trekken. In
de grote vakantie gaan we altijd naar het buitenland. Wanneer wij een
weekeindje of een week een paar dagen met de caravan op pad gaan,
hoef je helemaal niet zo ver weg om een leuk plekje te vinden. Richting
Drente, Lauwersmeer of de Friese Wouden is ook mooi zat.
De tennissport beoefen ik ook nog steeds; al moet ik eerlijk zeggen, dat
het er dit seizoen wat bij in is geschoten. Ik vind het altijd aardig om te
doen en wij hebben er hier in Sloten een zeer mooie accommodatie voor.
Ook ga ik graag even in ons bootje het water op; even een rondje
Slotermeer of de Brekken, gewoon even varen of wat vissen.
Skûtsjesilen doe ik ook graag. Ik heb ruim twaalf jaar met Hilbrand de
Vries gezeild op de Stêd Sleat. Nu ga ik zo nu en dan nog mee met
Walter de Vries en Sjoerd Seffinga aan boord van ““De Goede
Verwachting”” . Ik zit niet bij de vaste bemanning, maar ga nog wel eens
mee op trainingsavonden en andere ritjes.
De wintersport heeft ons ook al ruim twintig jaar in zijn greep. Wat
begon met het langlaufen in het Sauerland, is nu skiën geworden in
Oostenrijk. Het is altijd een heel vrij gevoel om op de lange latten langs
een winters landschap te glijden. In het begin van de decembermaand
treed ik ook al achttien jaar lang op de scholen in Heeg en Gaastmeer op
als Goedheiligman. Daar ben ik ooit eens een keer voor gevraagd en dat
is zo gebleven. He is dankbaar werk.
Ik weet al met al beslist wel waar ik met mijn vrije tijd naar toe moet. Ik
heb genoeg te doen en we hebben nog wensen en plannen zat voor de
toekomst. Het belangrijkste is dat we gezond blijven; dan komt de rest
vanzelf wel.
Pieter Albada
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HANS LOLKEMA BEHAALDE OPNIEUW
NEDERLANDS TITEL HIGHLAND GAMES
In Hank werd op 3 september jl. de
finale Nederlandse Highland Games
gehouden. De overige wedstrijden
werden dit jaar gehouden in
Dordrecht
(2),
Tilburg
(2),
Hardenberg, Lopik, Schiermonnikoog en Destelbergen (2).
Hans Lolkema won alle wedstrijden,
behalve de 2e dag in Destelbergen,
daar werd de Nederlandse Belg
Tommy de Bruyn eerste. De beste
acht van de Nederlandse ranglijst
kregen voor de wedstrijd in Hank
een uitnodiging. Hans Lolkema had
in
het
tussenklassement
zo’n
voorsprong genomen, dat de titel
hem nauwelijks meer kon ontgaan.
Hij hield de concurrentie dan ook
royaal achter zich en wist daarmee
zijn vierde nationale titel op rij te
behalen.
De Belg Tommy de Bruyn die een
Nederlands paspoort heeft bood
nog de meeste tegenstand. Deze
Hans Lolkema
kolos uit België heeft dit jaar zoveel
progressie
geboekt
met
het
Steenstoten en met het gewicht hoog gooien, dat Lolkema de andere drie
of vier nummers moet winnen om zijn favorietenrol telkens maar weer
waar te kunnen maken. Hans Lolkema liet zich in Hank de kaas niet van
het brood eten en mocht als beloning na afloop het overwinningszwaard
in ontvangst nemen.
De krachtpatser uit Sloten werd in Hank in het overall klassement 2e,
ruim achter Wout Zijlstra. In Hank namen, naast een tweetal Duitsers,
ook de Europees kampioen Gregor Edmunds en de sterkste Nederlandse
Highland Gametopper Wout Zijlstra deel aan deze finale. Uiteindelijk
werd de in topvorm verkerende Wout Zijlstra winnaar van de wedstrijd in
Hank. Hij werd op respectabele afstand gevolgd door Sleattemer Hans
Lolkema.
Derde werd Tommy de Bruyn en vierde pas de Schot Gregor Edmunds.
Hans Lolkema is met de boomstam, the caber zeggen de Schotten, het
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gehele seizoen de sterkste geweest en nu moest hij alleen Wout Zijlstra
voor zich dulden. Met de twee gewichten van 100 kg wandelen is Hans
eveneens een topper. Ook op dit onderdeel werd hij tweede na Zijlstra.
Einduitslag Nederlands kampioensschappen: 1e Hans Lolkema 160
punten; 2e Tommy de Bruyn 152 punten en 3e Sierk Kooistra
(Drogeham) 148 punten.
Hans Lolkema won op 16 september jl., na Nederlandse titel in Hank, in
Almelo, ook nog het Kampioensschap der Lage Landen.
Oud-Sleattemer en Sneker Lub Wiarda, eveneens trainer van Hans
Lolkema, schreef na de laatste wedstrijd: “Het seizoen zit er op en dat
was dus te zien. De heren atleten waren moe, maar streden voor wat ze
waard waren. Hans Lolkema was het gehele seizoen de sterkste en ook
nu op alle onderdelen (Prima draai van de WFD Hans!!) de meeste
regelmatige. Won Almelo en mag zich nu ook, zeer verdiend, Kampioen
der Lage Landen noemen. Hans won dit seizoen één wedstrijd niet en dat
was de 2e dag in Destelbergen. Verder het gehele seizoen nummer één
en dat is een prima jaarresultaat. Gaat deze winter aan de steen
“sleutelen” en wil Tommy de Bruyn stevig partij geven. Of dat lukt? Als
Hans zich iets in de kop heeft gezet (Ned. Kampioenschap sterkste Man
was een “mission impossible”, “Dat moest een keer”, vond Hans) dan
komt hij ver. Tommy je bent gewaarschuwd. Tommy de Bruyn
presteerde beter, dan menigeen, ook uw schrijver deze zaterdag in
Almelo verwacht had.”

VRIENDEN VAN DE KRUKAS
Wij, Vrienden van de Krukas, hebben voor de tweede maal ons jaarlijks
evenement in Sleat tegelijk met Sipelsneon gehouden .
Het was ook dit jaar een groot succes.
Het bestuur had van alles georganiseerd op en om het
evenemententerrein, zoals een maaidemonstratie met trekker en zeis.
Ook zou er nog gemaaid worden met een paard, maar dat is nooit op
komen dagen.
Dan hadden we een demonstratie van de brandweer van Sleat met een
oude brandweerspuit, waar je als publiek ook aan mee kon doen, wat
natuurlijk altijd welkom is voor de kinderen maar ook voor de
volwassenen (even spelen met water).
Ook was er een trekzakvereniging uit Harlingen, die haar muziek liet
horen. Dat werkte erg aanstekelijk bij het publiek, dat spontaan mee
ging zingen of spelen. Dan was er ook nog ringsteken voor trekkers of
een ander voertuig en je kon meevaren op de sleepboten. Tussen al die
bedrijven door kon je een gekoeld drankje halen bij de tent op het terrein
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die werd beheerd door de tennisvereniging van Sleat/Tjerkgaast. Ook
kon er een hapje bij P. Kramer’s snackservice worden gehaald. Voor het
jonge publiek was er een springkussen. Dit gebeuren vond gelijktijdig
met Sipelsneon plaats en het werd dan ook een geweldige dag.
Wij, als bestuur, bedanken dan ook iedereen die ons hierbij geholpen
heeft: de feestcommissie van Sleat, de middenstand die een welkomstas
uitreikte (georganiseerd door twee vrouwen van de sleepboten - er zat
van alles in) en de tennisverenging.
TOT VOLGEND JAAR!
het bestuur VVDK

Het vrouwenkoor “De Sleattemer Kaaien”
organiseert
Op: zondag 15 oktober 2006
In: “De Poarte”
Van: 15.00 – 18.00 uur.

E e n

S (N) O E P – C O N C E R T

o.l.v. dirigente mw. Margriet Lemmens,
muzikale medewerking wordty verleend door:
zoon Hidde, op gitaar en
Jetske van der Heide op de trekharmonica
en vele ZANGTALENTEN uit SLOTEN.
Koffie/thee – concert – soep – snoep – verloting
Kaartverkoop bij Klaartje Lubach,
Wijckelerweg 169 (tel. 531715)
Volwassenen:
Euro 5,=.
Basisschoolkinderen:
Euro 2,50
(Entree is exclusief drankjes, maar inclusief koffie/thee en
onbeperkt soep eten).
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DE FOLKERTSMA´S SLOEGEN ER WEER
FLINK OP LOS OP DE MIDGETGOLFBANEN
ZILVER EN BRONS OP NK MIDGETGOLF
KORTE BANEN VOOR ZENO EN AERNOUT FOLKERTSMA
In het weekend van 17 en 18 juni werd het NK midgetgolf gespeeld op de
korte banen van Drachten en Appelscha.
Midgetgolfclub Leeuwarden was sterk vertegenwoordigd op dit
kampioenschap en zou uiteindelijk huiswaarts keren met 1 maal goud, 3
maal zilver en 2 keer brons.
Bij de jongens junioren verkeerde René Bos uit
Geldrop opnieuw in topvorm en behaalde weer
de nationale titel op kort met een prachtig totaal
van 214 slagen over 10 ronden. De niet helemaal
fitte Zeno mocht uiteindelijk tevreden zijn met
zijn totaal van 229 slagen en dus zilveren
medaille. In dezelfde categorie deed Sven het
verdienstelijk. Zijn totaal van 274 slagen
betekende een vierde plaats bij de jongens
junioren.
Bij de jongens scholieren mocht Aernout het
proberen. Lange tijd had hij uitzicht op de
zilveren medaille, maar in Drachten moest hij
uiteindelijk toch het onderspit delven. Het totaal
Zeno Folkertsma
van 271 slagen betekende voor Aernout een
bronzen medaille.
Marjan Folkertsma deed het goed tijdens haar debuut. Zij behaalde
uiteindelijke de 8e plaats. Haar totaal van 266 slagen over 10 ronden is
voor een B-dame een goede prestatie. Lolke Folkertsma verspeelde een
hoge notering al op de 1e wedstrijddag te Appelscha, maar kwam toch
nog sterk terug in Drachten. Hij bezette met een totaal van 237 slagen
de 12e plaats.

ZILVER OP NK COMBI IN GELDROP VOOR ZENO FOLKERTSMA
In het weekend van 1 en 2 juli jl. werd te Geldrop het NK midgetgolf
Combi gehouden. Op 2 dagen moesten er tien ronden gespeeld worden.
Zeno Folkertsma moest bij de jongens junioren zijn nationale titel van
vorig jaar verdedigen. De concurrent van Zeno, René Bos, heeft Geldrop
als thuisbasis wat nogal een voordeel op kan leveren. Zeno slaagde er
dan ook niet in om dit jaar de nationale titel combi te behalen. De
totaalscores van 264 van René en 272 voor Zeno zijn voor Nederlandse
junioren goed te noemen. Sven Folkertsma mocht het dit jaar proberen,
hij eindigde verdienstelijk op de 3e plaats, toch wel op een redelijke
afstand met zijn totaal van 335 slagen.
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SVEN EN ZENO FOLKERTSMA NAMEN
DEEL AAN WK MIDGETGOLF IN ODENSE
Van 9 t/m 12 augustus jl. hebben Sven en Zeno deelgenomen aan het
WK midgetgolf in Odense in Denemarken.
Dit jaar werd het WK gespeeld op de korte (etherniet)baan en op (Bogni)
lange oftewel betonbaan. Bij de jongens bestond het deelnemersveld uit
68 spelers waaronder de gehele wereldtop. Op de 1e wedstrijddag
moesten er 2 rondes op de lange baan worden gespeeld en 1 ronde op de
korte baan. Zeno kwam deze dag redelijk goed door met een totale score
van 83 slagen. Hij was maar 5 slagen verwijderd van een toptien
notering en stond op een 28e plaats. Sven, die zijn debuut op een WK
maakte, startte ook goed. Met 89 slagen stond hij in de buurt van de 50e
plaats. De Nederlanders troffen het op de 2e wedstrijddag niet omdat zij
op een natte baan moesten spelen en dat was bepaald geen voordeel.
Zeno stond na 2 dagen spelen rond de 40e plaats en Sven klom naar
plaats 44.
Omdat alleen de bovenste 34 spelers doorgingen naar de finaledag op
zaterdag, zouden beiden de laatste wedstrijddag goed voor de dag
moeten komen om zich nog te kunnen plaatsen voor de finale. Zeno
speelde de laatste dag verdienstelijk en kwam op een totaal van 214
slagen, maar het bleek niet voldoende voor een finaleplaats. De score
van 214 slagen was net 2 punten te hoog. Sven begon de laatste dag erg
goed maar kon zijn niveau niet handhaven. Toch maakte Sven met een
totaal van 224 slagen toch een prima debuut. Hij werd daarmee 55e.
Zeno eindigde als 39e.Jammer voor Zeno, die wel iets meer had
verwacht. Wereldkampioen werd de Zwitser Simon Marti.
In 2007 wordt het WK in Geldrop gehouden en dan hopen Zeno en Sven
opnieuw van de partij te zijn.

ZENO FOLKERTSMA PLAATSTE ZICH VOOR
FINALE TIJDENS EK MIDGETGOLF IN GELDROP
Van 23 t/m 26 augustus jl. werd te Geldrop het EK midgetgolf voor heren
en vrouwen gehouden. Zeno deed ook voor Nederland aan dit toernooi
mee, terwijl hij als 17-jarige eigenlijk nog de leeftijd heeft van een
junior.
Voor Nederland namen zowel een damesteam (3 speelster en 1 reserve)
als een herenteam (6 spelers en 1 reserve) deel aan dit toernooi.
Zeno wist zich in dit toch vrij sterke deelnemersveld uiteindelijk voor het
eerst te plaatsen voor de finaledag. Van de 108 deelnemers behaalde
Zeno een 44e plaats bij de heren met een totaalscore van 205 slagen. De
laatste 2 ronden die hij op zaterdag mocht spelen, waren van iets minder
gehalte, zodat hij uiteindelijk op de 47e plaats belandde. Toch een goed
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resultaat met een totaal van 259 slagen oftewel een gemiddelde van 25,9
was goed. Europees kampioen werd de Duitser Harold Erlbruch.
Helaas kon het herenteam van Nederland net niet meedoen voor de
medailles vanwege een matige start van het toernooi. De Nederlanders
werden 5e, achter Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Italië. De
achterstand op de 4e plaats bedroeg slechts één slag. Daar één van de
spelers van het Nederlandse team zijn draai niet kon vinden, moest Zeno
vanaf de 2e dag van het toernooi ook nog invallen. De rondes die hij
daarna speelde waren, ondanks de natuurlijk toegenomen druk,
gemiddeld nog beter van gehalte dan de rondes die hij als reserve
speelde.
__________________________________________________________

Diverse activiteiten werden in dit zomerseizoen weer door de
ondernemersvereniging in het stedeke georganiseerd. Eén van de
hoogtepunten was toch weer het ringrijden.
Foto: Gerben Stegenga
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GLORIEUS DEBUUT WALTER DE VRIES
IN A-KLASSE IFKS-SKUTSJESILEN

Het skûtsje “De Goede Verwachting” van Walter de Vries en Sjoerd
Seffinga kwam hier tijdens de eerste wedstrijd in Hindeloopen goed uit de
startblokken met een vijfde plaats.
Foto: Gerben Stegenga

Dit jaar mocht schipper Walter de Vries met zijn skûtsje “De Goede
Verwachting”, aan het grote werk in de A-klasse van het IFKSskûtsjesilen ruiken. Vorig jaar is hij op overtuigende wijze vanuit de Bklasse gepromoveerd. Hij eindigde toen in een sterk deelnemersveld als
tweede: na oud-kampioen Eelke Dijkstra maar voor oud-kampioen Sieb
Meijer.
Met technisch man en tevens mede-eigenaar Sjoerd Seffinga aan boord
deed Walter het dit jaar geweldig. Vooral zijn zege op het Heegermeer
was een absoluut hoogtepunt. Zo vaak komt het niet voor dat een
debutant meteen een wedstrijd wint in de kampioensklasse van de IFKS,
maar Walter de Vries uit Sloten deed dat wel en wel met overmacht. Hij
was veruit de snelste starter, rondde met een grote voorsprong de
bovenwindse ton en ging er vandoor en zijn tegenstanders zagen hem
pas na de finish weer terug toen De Vries en Seffinga de champagne al
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hadden ontkurkt.
De Vries en zijn bemanning waren
supergelukkig met dit resultaat. Veel
publiciteit leverde dat Walter (en ook mem
Feikje) op in de loop van deze skûtsjeweek.
De dag na zijn overwinning werd er gevaren
op het Slotermeer maar toen werd Walter
snel weer met beide benen op de grond
gezet met een 14e plaats. Doordat een
protest hem in Echtenerbrug parten speelde
(volgens Walter volkomen ten onrechte) zat
een topdrie klassering er voor De Vries en
zijn mannen niet meer in. Toch is een 7e
plaats in het eindklassement voor een
debutant een geweldige prestatie.
De resultaten van “De Goede Verwachting”
in de zeilweek waren als volgt:
12/8: Hindeloopen, 5e
14/8: Stavoren, 4e
15/8: Heeg, 1e
16/8: Sloten, 14e
17/8: Echtenerbrug, 9e (met protest)
18/8: Lemmer 7e
19/8: Lemmer (2e dag), 4e.
Tijdens de wedstrijd op het Slotermeer op 16 augustus jl. stond er
nauwelijks wind en kwam de wind zo nu en dan uit een onverwachte
hoek. Behalve Tony Brundel, lieten de toppers in het klassement van de
IFKS het op dit thuiswater van Walter de Vries afweten.
Tweevoudig kampioen Eelke Dijkstra voer met zijn grote Oude Zeug als
dertiende uit het startrak, veroverde binnen een halve ronde de negende
plaats, maar zakte net zo hard weer terug, om als twaalfde te eindigen.
Aanvankelijk hielden de gebroeders Los met hun grote schip knap stand
in de kop van de wedstrijd, maar een windschifting en een beetje overmoed kostten hen de kraag. Ze moesten de wedstrijd verlaten omdat ze
Sieb Meijer onreglementair belemmerden.
Andere schippers die met pech te kampen kregen waren Martin
Vlasbloem en Michiel Kalsbeek. Vlasbloem eindigde na een goede start
pas als negende. Voor Kalsbeek leek het op het Slotermeer eindelijk mee
te zitten. Hij kreeg op weg naar de eindstreep de wind in de zeilen, rukte
op van de elfde naar de vijfde stek, maar was op een paar meter voor de
finish niet meer vooruit te branden.
Met Jacob Huisman, traditioneel goed zeilend op het Slotermeer, ging het
wel goed. Hij rukte op van de achtste naar de tweede plaats, waarbij hij
terloops een protest-tegen wegwerkte door de concurrent in kwestie zelf
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ook een fout te laten maken.
Titelverdediger Tony Brundel uit Gaastmeer werd de grote winnaar. Hij
voer de hele wedstrijd in de kop van het klassement, profiteerde van de
zuchtjes wind en maakte geen fouten. Brundel deelde op het Slotermeer
een flinke tik uit aan zijn concurrenten. Uiteindelijk zou hij de titel in de
A-klasse prolongeren. In Sloten was daarvoor de basis gelegd.
Uitslagen IFKS-wedstrijd Slotermeer. De kleine a-klasse moest er
's middags nog de wedstrijd van Stavoren inhalen.
A-klasse: 1 Tony Brundel; 2 Jacob Huisman; 3 Jeroen de Vos; 4 Sieb
Meijer; 5 Henk Regts; 6 Sikke Heerschop; 7 Peter de Koe; 8 Lolle
Schakel; 9 Martin Vlasbloem; 10 Sybo Zijsling; 11 Michiel Kalsbeek;
12 Eelke Dijkstra; 13 Lieuwe de Jong; 14 Walter de Vries; 15 Jappie
Bandstra. Delmer Los verliet de wedstrijd na een protest.
a-klein, inhaalwedstrijd Stavoren: 1 Jurjen Posthuma; 2 Sietse
Broersma; 3 Fonger de Vlas; 4 Kees Jonker; 5 Harold Veenema.
a-klein, wedstrijd Sloten: 1 Harold Veenema; 2 Kees Jonker; 3 Fonger
de Vlas; 4 Age Veldboom; 5 Sjoerd Kleinhuis.
B-klasse: 1 Hendrik Keizer; 2 Merward Syperda; 3 Henk de Vries;
4 Romke de Jong; 5 Maarten Dirks.
C-klasse: 1 Freddy van der Heide; 2 Hilbrand de Vries; 3 Karel Kuiper;
4 Theun van Berkum; 5 Peter Sijperda.
De vorig jaar uit de B-klasse gedegradeerde oud-Sleattemer en nu in
Langweer wonende Hilbrand de Vries, deed het dit jaar uitstekend met
“De Stêd Sleat”. Na een constante zeilweek eindigde hij als 3e in het
eindklassement wat hem promotie naar de B-klasse opleverde.
De resultaten van de “Stêd Sleat” in de zeilweek waren als volgt:
12/8: Hindeloopen, 3e
14/8: Stavoren, 4e
15/8: Heeg, 2e
e
16/8: Sloten, 2
17/8: Echtenerbrug, 3e
18/8: Lemmer 1e
19/8: Lemmer (2e dag), 4e.
De einduitslagen IFKS-zeilweek waren:
A-klasse: 1 Tony Brundel; 2 Delmer Los; 3 Jacob Huisman.
a-klein: 1 Fonger de Vlas; 2 Kees Jonker; 3. Harold Veenema
B-klasse: 1 Cornelis Riezebos; 2 Jannie Riemersma; 3 Henk de Vries jr.
C-klasse: 1 Freddy van der Heide; 2 Karel Kuiper; 3 Hilbrand de Vries.
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VEEVOEDERFABRIEK ‘SLOTEN’
KRIJGT ANDERE EIGENAAR
Diervoederconcern Nutreco
heeft voor €24 miljoen de
producent van kalver- en
biggenvoer
Sloten
Groep
overgenomen. Het bedrijf
met vestigingen in Sloten en
Deventer is wereldmarktleider in kalvervoer. De
overname heeft volgens de
directie geen gevolgen voor
de medewerkers. Sloten is
gespecialiseerd in de producten van voeding van jonge dieren als kalveren en biggen. Vanwege de
aanstaande pensionering van de huidige directie van Sloten Groep heeft
deze overname plaatsgevonden.
Sloten is de bakermat van het bedrijf, dat geleidelijk aan is uitgebreid
naar de huidige omvang. Op de wereldmarkt voor kalvervoeder is het
bedrijf marktleider met een aandeel van 20 procent. In 1996 heeft de
directie de fabriek overgenomen. Na die tijd is er voortdurend geïnvesteerd in de bedrijven in Sloten en Deventer, onder meer in silo's voor het
drogen van grondstoffen.
Volgens directeur Steffen Rouwers was het tijd om om te zien naar een
partner omdat twee van de drie directieleden binnenkort met pensioen
gaan. Dat het Nutreco is geworden, stemt iedereen binnen het bedrijf tot
tevredenheid, aldus Rouwers. Hij blijft aan als bedrijfsleider. De directeur
verwacht niet, dat de overname zal leiden tot veranderingen op de
werkvloer.
Voor Nutreco is de overname deel van de nieuwe strategie om stabielere
resultaten te krijgen. Tien jaar is het bedrijf bezig geweest met het
kweken van zalm en andere vissoorten. Het concern is bezig met het
afstoten van de tak vanwege de grillige prijzen. Nu concentreert het
bedrijf zich op de productie van voer voor vee en vis.
Met Sloten Groep wordt Nutreco meteen marktleider in de
kalvervoersector, waar het merk Sprayfo alom bekend is. In Sloten wordt
het halffabrikaat geproduceerd, dat in Deventer wordt verwerkt tot het
eindproduct. Vorig jaar behaalde Sloten nog een omzet van €90 miljoen.
In Sloten werken 35 mensen, terwijl in de hele Sloten Groep het aantal
werknemers ongeveer 130 man is.
De overnamesom van €24 miljoen is inclusief de schulden die het bedrijf
de afgelopen jaren heeft gemaakt door de investeringen in het bedrijf.
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DE SLEATTEMER REUNIE VAN 2006
ONVERGETELIJK

Het is een onvergetelijk gebeuren geworden! Een dag om nooit meer te
vergeten; al zullen de "scherpste kantjes" daarvan op de lange duur wel
iets minder scherp worden.
Wat niemand kon bevroeden was, dat we die dag één van de mooiste
dagen mochten treffen wat de weersomstandigheden aanging. Dat heb je
niet in de hand; het wordt je toebedeeld. Naar mijn beleven was de
combinatie met Sipelsneon een geweldig initiatief. Daardoor kon men de
reünisten iets extra's aanbieden. Heerlijk in alle vrijheid rondscharrelen
en toch van Sloten genieten in een volksstroom die men zelden aantreft.
Reünisten en toeristen; samen overspoelden zij de stad en maakten er
bijna een wereldstad van. Allemaal blije mensen, genietend van alles en
nog wat. Volle terrassen. "Stêd Sleat" verhoogde de sfeer met haar
muzikaal optreden terwijl het dweilorkest eveneens van zich liet horen.
Even op adem komen in het museum en/of genieten van het wat
rustgevender werk van het orgelspel in de kerk. Een plaatsje
bemachtigen op een terras viel niet eens mee. Eenmaal gezeten zijnde
en zijn of haar dorst lessende was men niet meer weg te branden.
Opvallend dat er zoveel mensen bijeen waren die samen in een
geweldige harmonie deze dag tot een grote hoogte hebben getild.
Dan komt de wens: "Gingen we altijd zo maar met elkaar om; wat zou
onze samenleving dan uitgroeien tot een gebeuren waarnaar wij in stilte
toch zoekende zijn!
P.Y. Meinema

GEWELDIGE DAG

Ik wil graag even reageren op het stukje in de vorige Stadsomroeper,
waarin de redactie zich afvraagt of het wel goed is om de reünie en
Sipelsneon op dezelfde dag te houden.
Wij, de Ykema's, waren erg blij dat het op dezelfde dag was want de
reünisten waren toch over het algemeen wel oud.
Van mijn generatie was er niemand op de reünie maar een aantal
personen was gelukkig wel naar Sipelsneon gekomen.
Ik heb een geweldige dag gehad, veel bekenden gezien en weer lekker
ouderwets herinneringen gedeeld. Dus kortom een geweldige dag gehad.
Het was ook perfect geregeld.
Tiny Karsemeijer-Ykema
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VOORTREFFELIJK GEREGELD

Ik heb weer een geweldige dag gehad met de reünie en weer een hoop
mensen ontmoet die ik nooit meer gezien heb sinds wij uit Sloten zijn
vertrokken. Je bent weer even thuis. Het weer speelde natuurlijk ook een
grote rol. Het was allemaal voortreffelijk geregeld en er was genoeg te
beleven. Alleen vond ik dat de reünie een beetje ondersneeuwde omdat
het erg druk was en er weinig plek was als je wat wou gaan drinken. De
mensen bleven zitten waar ze zaten en dat was wel jammer maar
desondanks heb ik heerlijk genoten samen met mijn jongste zuster
Jannie en nicht Tiny Vet-Wignand. We hebben weer eens lekker
bijgepraat met oude buurmeisjes. Mijn zuster, die voor het eerst mee
was kon eigenlijk niemand (maar ze kenden haar ook niet). Ze was
8 jaar oud toen wij weggingen en ik was 14; dus heb ik een andere tijd
beleefd dan zij. Ik wil graag Piet Meinema bedanken voor al zijn leuke
verhaaltjes die hij geschreven heeft en het was fijn om ze te lezen. De
lunch en het buffet waren heerlijk en er hoefde niemand de andere dag
naar Pieter om “Potstro” te eten, zoals hij zei. Ik wil dan ook de keuken
en Henk Rutgers een groot compliment geven bij dezen. Nou, dit was
mijn verhaal en ik hoop dat over 5 jaar iedereen er weer zal zijn.
Trienke Zoon-de Vries

GENOTEN

Het is al weer een tijdje geleden dat de reünie was, maar toch wil ik nog
melden dat ik ook dit jaar weer heb genoten, en heel veel oude
stadgenoten weer heb ontmoet. Ook die ik vijf jaar geleden heb
gesproken; maar mijn leukste ontmoeting deze keer vond ik toch wel dat
ik mijn oude buurmeisje Kathe v.d. Goot tegenkwam.
We hadden
elkaar niet meer gezien sinds ons vertrek uit Sloten in 1957 en we
herkenden elkaar dan ook niet meteen. Het was dat Renske Oenema het
vroeg: “Jullie kennen Kathe toch nog wel?” Toen viel bij mij het kwartje.
En ik denk bij haar iets later, want we moesten eerst even bijpraten voor
er bij haar iets begon te dagen. En dat vind ik nu het leuke van reünies
dat je mensen tegenkomt die je in jaren niet hebt gezien. Ik heb jammer
genoeg geen adressen kunnen uitwisselen want op een gegeven
moment, na het diner, zag ik haar niet meer. Ook weer alle lof voor de
organisatie; alles was prima geregeld. Alleen vond ik het persoonlijk toch
jammer dat de reünie samenviel met Sipelsneon. Er liep daardoor veel
ander volk rond waardoor je goed moest opletten wie wel en wie geen
reünist was. Maar niettemin, ik heb volop genoten. Inmiddels heb ik ook
vernomen dat dhr. Meinema is overleden. Op de reünie heb ik hem nog
gesproken en ben daar erg blij om. Ons gesprek ging o.a. over de laatste
“Paden fan it ferline” in “De Stadsomroeper” van juni jl, waar hij was
aanbeland op de Baanweg en wel bij de drie woningen waar de wed.
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Hofman, en o.a. wij, de fam. Wignand, hebben gewoond. Hij plaatste
toen ons in de laatste woning van het rijtje, maar ik heb tijdens ons
gesprek kunnen rechtzetten dat wij in de middelste woning hebben
gewoond. In de laatste woning hebben bij mijn weten eerst Durk en Gep
v.d. Goot, later Kees en Annie Hettinga, daarna Johannes en Klaasje
Haarsma en daarna de fam. v.d. Goot gewoond die ik zelf bewust heb
meegemaakt en waarvan Kathe de oudste dochter was. Ook haar zuster
Renate en broer Manfred heb ik gekend. Ik ben nu blij dat ik dit even heb
gecorrigeerd tijdens ons gesprek. Hij zei dat hij er best wel eens naast
kon zitten. Ook heb ik hem toen persoonlijk kunnen zeggen hoeveel ik
van z'n stukjes heb genoten en hoe herkenbaar alles was. Jammer dat hij
er niet meer is, want zo is er weer een stukje "ferline" heengegaan.
Zijn laatste toespraak op de reünie na het diner was ook erg
indrukwekkend. Zeker toen hij het gedicht van Jan Folmer voordroeg; je
kon toen een speld horen vallen.
Dit was toch een emotioneel moment op een zeer geslaagde, vrolijke en
zonnige dag.
Tiny Vet-Wignand

WARME DAG
Hierbij dank voor de goede
organisatie
van
de
stadsreünie
van
zaterdag
24 juni. Wij (klas 6 van de
openbare lagere school 1965)
hebben genoten van onze
eigen kleine reünie na 40
jaar.
Het is begonnen met een
oproep
in
“De
Stadsomroeper”
van
juni
vorig jaar. Dat we weinig zijn
veranderd mag blijken uit de
twee hier afgedrukte foto’s.
Één uit 1963 (klas 4) en één
van reüniezaterdag.
Het was een op alle punten
warme
dag,
zowel
de
ontvangst als de buiten-temperatuur.
De verzorging was uitstekend, en de sfeer in Sloten was feestelijk,
kortom het was een dag om niet snel te vergeten.
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Van links naar rechts: Anna van der Goot, Boukje Boersma, Carolien
Dijkstra, Thomas Oenema, Ineke Sterk, Durk Leentjes, Lammert
Coldeweyer, Riek Bergsma en Arnold Homma.
Foto: Lammert Coldeweyer

De initiatiefneemster van onze kleine reünie was Ineke Sterk die op de
site van "www.schoolbank.nl" een oproep deed voor klasgenootjes van
toen (zesde klas openbare lagere school 1965).
Toen ik per ongeluk half 2005 op deze site uitkwam, heb ik wat
"gegoogled" en trof een Ineke Sterk in Enkhuizen ("www.gumbleton.nl").
Toen zij bevestigde Ineke uit Sleat te zijn, kwam er een emailcorrespondentie op gang waaraan steeds meer klasgenoten aan
meededen. Uiteindelijk werd besloten om op Sipelsneon 2006 bij elkaar
te komen.
Zo gezegd zo gedaan; we hebben elkaar ontmoet, en veertig jaar
verleden viel eigenlijk direct weg. Heel ontspannen hebben we een hele
dag genoten van de gastvrijheid van Sleat en niet te vergeten Durk. Mooi
weer en een gezellige jaarmarkt deden de rest, zodat iedereen een
bijzonder leuke dag heeft gehad. We e-mailen verder en misschien over
5 jaar weer een reünie?!
Lammert Coldeweyer
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WEERZIEN NA VEERTIG JAAR!!!
Het begon allemaal met een oproepje in de Stadsomroeper in de zomer
van 2005
Lammert Coldeweyer vroeg zich af of het misschien leuk zou zijn de 6e
klassers uit 1965 weer eens bij elkaar te halen: Anneke van der Goot,
Boukje Boersma, Carolien Dijkstra, Thomas Oenema, Ineke Sterk, Durk
Leentjes, Lammert Coldeweyer, Arnold Homma, Rietje Bergsma
Tegenwoordig is het met de moderne media niet zo moeilijk om iedereen
op te sporen en al gauw ontstond er een levendige correspondentie per
e-mail (de één wat meer dan de ander). Het leek iedereen leuk om
elkaar na zo'n lange tijd weer eens te zien. Zoals voorgenomen allemaal
naar Sloten op 24 juni, de dag van de 5 jaarlijkse reünie
's Morgens in “De Mallemok” bij de aanmelding kregen we wel een button
opgespeld maar daar stond de naam niet op, alleen een foto van Sloten.
Dit maakte het er natuurlijk niet gemakkelijker op want hoe ziet iemand
er na veertig jaar uit?
Sommigen van ons hadden elkaar nog wel weer eens gezien maar voor
de meesten onder ons was het een weerzien na lange tijd.
Dat werd dus stiekem gluren naar de mensen om te zien of je ook iets
bekends kon ontdekken.
Dit viel nog niet mee. Ik ben zelf na de lagere school nog vier jaar met
Carolien Dijkstra naar Balk naar de ULO geweest maar ik kende haar niet
meer
terug.
Maar toen we elkaar allemaal hadden gevonden kwamen de verhalen los.
Sommige dingen kwamen je dan wel weer bekend voor, andere waren
compleet nieuw. Zoals het verhaal van Boukje Boersma, één van de
twaalf kinderen van de familie Frans Boersma, die je alleen maar over
het water kon bereiken. Ik kan me nog wel herinneren dat mijn vader
Homme daar wel aan het timmeren was. Boukje vertelde dat ze pas op
haar elfde zag dat, als je op een knopje drukte de lamp aanging. Geen
elektriciteit en geen waterleiding. En dat met twaalf kinderen.
En het verhaal van Lammert, die nog wist dat een hele groep kinderen op
woensdagmiddag
bij
ons
thuis
televisie
mocht
kijken.
Daar had mijn moeder het nog vaak over en dat ze één keer een briefje
op de deur had geplakt met VOL.
Na de koffie hadden we tijd om Sloten in te gaan maar de groep bleef
zolang voor “De Mallemok” staan praten dat we meteen weer naar
binnen konden voor de soep met broodjes.
Na de lunch dan toch Sloten maar even in. Het was er erg druk want de
reünie werd tegelijk gehouden met Sipelsneon, de jaarlijkse braderie.
Na een (klein) rondje Sloten, kwamen we bij de Lemsterpoort aan en
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vandaar hadden we uitzicht op het huis van Durk (Leentjes)
Op het mooiste plekje van Sloten, zo bij de jachthaven. Dus belandden
wij met z'n allen bij Durk op het terras en daar hadden we een daalders
plakje.
En Durk toonde zich een goede gastheer. We hebben daar gezellig
gezeten en gepraat totdat het tijd werd voor het buffet. Dus weer naar
“De Mallemok” en met zijn allen gegeten en nog waren wij niet
uitgepraat
Dat was waar Lammert zich 's morgens vroeg vanuit Helmond druk
over had gemaakt. Of het wel leuk zou worden, of we elkaar wel wat te
vertellen zouden hebben? Hij was het immers die dit allemaal begonnen
was.
Daar hoefde hij geen moment aan te twijfelen. Ik denk dat ik voor
iedereen kan spreken als ik zeg dat het op alle fronten een zeer
geslaagde dag was. Iedereen bedankt.
Riek Bergsma

FOTO´S SIPELSNEON EN REUNIE OP INTERNET
Tijdens de jl. gehouden reünie in Sleat heb ik de vrijheid genomen om
een 145-tal foto's te maken.
De betreffende foto's zijn te vinden op www.haagsma.org en onder
de knop VARIA wordt de link gevonden naar de betreffende
reüniefoto's.
Echter bepaalde foto's willen helaas niet vergroten! Ik werk aan een
oplossing.
Jan (en Geartsje) Haagsma

Pieter Albada heeft namens de redactie van “De Stadsomroeper” op
24 juni 2006 ook de nodige foto’s van de reünie van (oud)-Slotenaren
en de jaarlijkse "Sipelsneon" gemaakt.
Ook van de vereniging "Vrienden van de Krukas" heeft Pieter op deze
dag prenten gemaakt die te bewonderen zijn op:
www.destadsomroeper.nl
Ze zijn in 3 groepen onderverdeeld zodat u direct naar de foto´s van
uw keuze kunt navigeren.
De redactie
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