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MIDDEN IN DE WINTERNACHT…
Het allerlaatste nummer van “De Stadsomroeper” ligt alweer voor uw
ogen om gelezen te worden. Daarmee komt aan de 24ste jaargang een
einde. Uw stadsblad is in 1984 ontstaan, toen de gemeente Sloten haar
zelfstandigheid prijs moest geven om na de herindeling op te gaan in de
gemeente Gaasterlân-Sleat, en het stadje toch graag iets van haar eigen
identiteit wilde behouden.
Inmiddels is de volgende herindeling op handen en heeft Plaatselijke
Belang Sloten zich actief opgesteld om alles niet over zich heen te laten
komen. Ze heeft initiatieven ontplooid om tot een keuze te komen waar
het straks graag bij wil horen.
Duidelijk is tijdens de laatste vergadering geworden dat de Slotenaren
graag een grenscorrectie zien richting Skarsterlân.
Ik ben uiterst benieuwd of straks naar deze wens van de inwoners van
het stadje zal worden geluisterd; tenminste als het referendum straks
hetzelfde uitwijst.
Politici zijn er doorgaans meesters in om vóór de verkiezingen te
luisteren naar wat de kiezers graag willen en daar hun programma’s op
af te stemmen, maar als de stembureaus eenmaal weer gesloten zijn
dezelfde burgers volledig te negeren en volkomen hun eigen gang te
gaan. We wachten af; “De Stadsomroeper” zal ook deze herindeling wel
overleven.
Ideereen is druk bezig om er met de komende
feestdagen weer een gezellige boel van te maken.
Eerlijk gezegd denk ik wel eens: is het allemaal niet
te overdreven? De kerstman sjokt als een halve
malloot door vele winkelstraten en een overdaad
aan kerstversiering schreeuwt je tegemoet en lijkt
de viering van de geboorte van het kindje Jezus
volledig te verblinden. Beseffen wij in deze tijd nog
wel waar het allemaal werkelijk om gaat? Ik denk
dat het volgende lied het prima verwoordt:
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Namens de redactie van dit blad, wens ik u gezegende kerstdagen en een
gelukkig 2008 toe!
G. St.
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HJIR EN HJOED
Berne:
Sleat:
om utens:

5 novimber

17 oktober
14 oktober
7 desimber

Sem Freerk, sf Tanja Reekers en
Jasper Meijer
Dedmer Willem, sf Christina Reekers
en Richard Feenstra, Balk
Bram, sf Anita Hempenius en
Jan Willem Roffel, Balk
Elske Pietrik, df Marijke Pander en
Brugt Groenhof, Tsjerkgaast

Stoarn:
Sleat:
om utens:

9 oktober
22 oktober
22 oktober
28 oktober
31 oktober
18 novimber
24 novimber

Ferhuze
yn ‘e stêd:

Pier Krol, Dubbelstraat 191
71 jier.
Leendert Emke van Midlum,
De Ielânen yn Snits, 76 jier.
Jacob (Jappie) Folkertsma,
St. Nyk, 74 jier.
Trijntje (Zus) Hogeveen-Spoelstra,
Enschede, 79 jier.
Theunis Kraak, De Jouwer, 75 jier.
Hielke Nammen Roosjen,
De Jouwer, 47 jier.
Geartsje Dijkstra-Kraak, Bloemkamp
yn Boalsert, 78 jier

dhrn. T. & P. Haagsma

nei Spanjaardsdijk 7

Nij ynkommen: Jelmer Pander

Spanjaardsdijk 21

Ôfreizge:

nei
nei
nei
nei
nei
nei

Fam. J. de Weerd
Sander de Hoop
Bernard Schotanus
Mefr. De Vries-Koopmans
Ineke Wever
Fam Jac. de Vries

De Lemmer
Utert
Tsjerkgaast
Snits
Wikel
Wikel

Sa lang troud:
Sleat:

14 desimber

40 jier

fam. J. Klijnsma-Sinnema

om utens:

10 desimber

25 jier

fam. A. Breemer-Kunst

"De Stadsomroeper" Sloten, december 2007

3

Hawwe jo ynformaasje dy ’t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, jou
dy dan efkes troch oan ‘e 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 of troch
bygelyks in bertekaartsje te stjoeren.

Do wiest in man fan net folle wurden.
Dúdlik werom te kennen foar deselden
dy't dy nei wienen.
In man dêr’tst op oan koest
mei in wurd dêr’tst op aan koest.
Efter dy leit in libben
fan wurkjen en plicht
en krekt dat bepaalde
yn alles dyn gesicht.

Samar ynienen is fierstente betiid fan ús hinnegien myn leave man, en ús
soarchsume heit

Hielke Nammen Roosjen
berne 27 novimber 1959
Sleat

stoarn 18 novimber 2007
De Jouwer

Zuiderveldstrjitte 66 8501 KE De Jouwer
Djip yn ús reitsje wy dy nea kwyt.
Renske Roosjen-van Randen
Nynke
Harry
Wytse
It ôfskie hat op freed 23 novimber yn De Oerdracht, E.A. Borgerstrjitte op 'e
Jouwer plakfûn, wêrnei’t de beïerdiging op it begraafplak Westermar wie.
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Vergadering IJswegencentrale Sloten
Op vrijdag 11 januari 2008 houdt de IJswegencentrale Sloten haar jaarvergadering.
De plaats van dit gebeuren is Pannenkoekhuis
“De Koepoort” en het aanvangstijdstip is
20.00 uur.
Spreker zal zijn:
Jan Oostenbrug, ijsmeester van ver. De Friesche
Elf Steden en voorzitter van de Friesche IJsbond.
Allen die het ijsgebeuren in Sloten een
warm hart toedragen zijn van harte
welkom.
Het bestuur

Namens het stichtingsbestuur “Vrienden van Sloten” deel ik u mee dat
de bestuurstaken als volgt zijn herverdeeld.
Voorzitter: dhr. B. Klinkhammer, Groenhof 17, 8501 V.Z. Joure,
(telef. 0513-412071).
Secretaris: dhr. H. Brouwer, Kapelstreek 220, 8556 XJ. Sloten,
(telef. 0514-531278).
Penningmeester: dhr. F. Haarsma, Jachthaven 4, 8556 A.M. Sloten,
(telef. 0514-531612).
Namens het bestuur “Vrienden van Sloten”, H. Brouwer, secr.
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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.
Er kwamen nog enkele reacties binnen op de foto van de chr. lagere
school (5e + 6e klas) uit het schooljaar 1964/1965, die gepubliceerd
stond in ons juninummer.
Pieter Roffel uit Wijckel vermoedt dat nr. 20 Pieter Albada en weet zeker
dat nr. 13 Geert Bakker is.
Ook Thea Bajema-de Jong uit Sloten geeft nog een reactie op deze foto:
“Gerben had volkomen. De nr. 13 is inderdaad Geert Bakker en nr. 20 is
dan volgens mij Jaap de Boer uit Tjerkgaast. Nr. 11 blijft voor mij Marjan
Hogeterp.”
Arendje Alting-van Dijk uit Sloten herkent in nr. 11 haarzelf en
onderstreept dat nr. 9 Johanna Bakker is.
Op blz. 15 vraagt Cor Schotanus uit Sloten zich af bij welke gelegenheid
de foto van de 1e en 2e klas van de chr. lagere school van het schooljaar
1964/1965 werd genomen.
De reactie van Kees Smits uit Houten is hier op: “In 1965 zijn mijn
ouders verhuisd naar Sneek. Mijn vader heeft toen het voorzitterschap
van de schoolvereniging neergelegd. Als afscheid kreeg hij de gehele
school (leerlingen en personeel) op foto's.”
Dan gaan we naar de oude schoolfoto, ingestuurd door Lammert
Coldeweijer uit Helmond, afgedrukt in ons laatste nummer.
Anna van der Goot uit Kolderwolde meldde ons het volgende: “Ik ben
bezig geweest met de schoolfoto uit de laatste Stadsomroeper.
Volgens mij is het de schoolfoto geweest, gemaakt van de kinderen die
toen nog naar de bewaarschool gingen, op de plek waar nu “De Poarte”
zit. De foto zal in juni 1959 genomen zijn. Na die zomervakantie werd de
nieuwe kleuterschool, waarnu de tandartspraktijk van Hillenius zit, in
gebruik genomen en ik ben toen naar de eerste klas gegaan.
Ik kan me herinneren dat het fietspad, waar we opzaten, net klaar was
nabij de Haverkamp. Naar mijn idee zie je op de achtergrond de plaats
van de familie Op de Hoek.
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Op 7 namen na, heb ik ze kunnen benoemen De naam van de juf weet ik
niet meer. Ik ben benieuwd hoe ver anderen zijn gekomen.”
Ook Thea Bajema-de Jong uit Sloten reageerde: “Het is een foto van de
bewaarschool uit 1959, waar deze beppe destijds naar toe ging. Het
gebouw was gevestigd in de Kerksteeg, wat nu c.c. “De Poarte” is. De
foto is volgens mij gemaakt op de plaats waar voorheen het houten
bushokje stond, vlakbij de fabriek.”
De bevindingen van Anna en Thea vindt u hieronder.
1
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12

Harro van Milgen
Geert Bakker
Harmen Akkerman
Rietje Bergsma
Rietje Bergsma
Thea de Jong
Bote Schotanus
Ineke Sterk
?????
Gonnie Boersma?
?????
Monie Boersma?
?????
Hannie de Vries
?????
Wiepkje Tinga
Grietje Kerstma
(Tjerkgaast?)

21
22
23
24
24
25
26
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32

Marjan Hogeterp
Arendje van Dijk
Hillie Jongsma
?????
Jaap de Boer
Sietse Koopmans
Auke Bergsma
Lammert Coldeweijer
Jouke Adema
Henk Plug
?????
Dinie Hornstra
Foeke de Boer
Foeke de Boer
Durk Leentjes
Durk Leentjes
Juf ?????

12
13
13
14
15
15
16
16
17
18
19
20

Minke Doevedans
Jannie ????
Trienke de Vries
Jacob Haarsma
?????
Tjitske IJkema
Carolien Dijkstra
Carolien Dijkstra
Fokje Akkerman
Cobie Tromp
Jeltje Dijkstra
Hannie Haarsma

32
33
33
34
35
35
36
36
37
38
39
40

Juf Akkerman
Dicky Alting (?)
Jurjen ?
Thomas Oenema
Annie de Jong
Annie de Jong
Andries de Jong
Tjits Arjen Rijpkema
Roelof Hogeterp
Pieter Roffel
Anna van der Goot
Akke Oenema
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AvdG/TBdJ
AvdG
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AvdG/TBdJ
AvdG/TBdJ
AvdG
TBdJ
AvdG
TBdJ
AvdG
TBdJ
AvdG
TBdJ
AvdG
TBdJ
AvdG
TBdJ
AvdG/TBdJ
AvdG
TBdJ
AvdG
TBdJ
AvdG/TBdJ
AvdG/TBdJ
AvdG/TBdJ
AvdG/TBdJ
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Tot zover de reacties die er deze keer kwamen op vragen en foto’s uit
“Pake’s Sleattemer Ferline”. Mocht u nog willen reageren op
bovengenoemde prent of eerder gepubliceerde foto’s/verhalen; neem
dan even contact op met de redactie.
G. St.

SLEATTEMER NIJS EN NIJS OM UTENS
Tjits Rijpkema met Svernadet kampioen van Nederland
Op zaterdag 6 oktober
werd in Hoenderloo de
centrale keuring van het
Nederlands
Fjordenpaardenstamboek
gehouden. Tjits Rijpkema
uit Sloten was daar met
zijn tienjarige fjordenmerrie Svernadet ook
van de partij. Op de
centrale keuring komen
de beste fjorden uit alle
provincies strijden om
de titels voor beste
fjord. Er worden meerdere rubrieken op die
dag uitgeschreven en
sinds 2 jaar wordt er door het stamboek ook een rubriek uitgeschreven
voor bestgaande fjordenpaard aangespannen en onder het zadel. In de
categorie beste aangespannen paard ging Tjits de strijd aan met 14
andere aanspanningen.
In de rubriek bestgaande fjord moesten de aanspanningen in de ring om
de jury heen lopen, zodat deze ze kon beoordelen. Eerst moesten de
paarden in stap en draf op de linker- en rechterhand lopen. Daarna
moesten de aanspanningen een middendraf laten zien en wat
overgangen rijden. De jury bekijkt de aanspanningen vanuit het midden
van de ring en beoordeelt de aanspanningen op 10 onderdelen zoals:
aanleuning, tact, buiging en stelling, wijze van gaan, overgangen etc.
Degene met de beste gangen en houding wordt bovenaan geplaatst en
mag zich kampioen van Nederland noemen en dit jaar viel die eer te
beurt aan Tjits Rijpkema met zijn merrie Svernadet.
Sleattemers creatief in musical “Jona”
Op zondag 18 november kwam Hindrik van der Meer met zijn Frysk
"De Stadsomroeper" Sloten, december 2007
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Kwartettenkoar naar “De Paadwizer” in Balk om daar de musical “Jona”
op te voeren. Sinds de première in Wirdum, op 29 april, heeft dit koor
o.l.v. Hindrik van der Meer de musical “Jona” al verschillende keren
opgevoerd.
De liedteksten van “Jona” zijn geschreven door Folkert Verbeek uit Sloten
en de andere teksten zijn van de hand van Jeltsje Gerbrandy, eveneens
uit Sloten. De teksten van Verbeek zijn op muziek gezet door Hindrik van
der Meer uit Goënga. Het is niet de eerste keer dat dit trio elkaar vindt in
een musical. Eerder deden ze al de musical "Joazef", die in de Lege
Geaën opgevoerd werd, "Poche en Blaze", ter ere van het 100-jarig
bestaan van fanfare "Wilhelmina" uit Easterein en in 2002 "Ruth", die
niet alleen in de sporthal van Sibrandabuorren opgevoerd werd, maar
ook op de planken van "De Harmonie" te Leeuwarden en "De Lawei" in
Drachten.
Geslaagd optreden Pieter Wilkens in Sloten
Winter-zondag-arrangementen van Party Boerderij "De Mallemok" is de
eerste zondag van november gestart met een optreden van de Friese
troubadour Pieter Wilkens. Ook dit winterseizoen hebben de uitbaters van
"De Mallemok" Rita en Henk Rutgers hun uiterste best gedaan om een
zeer gevarieerd programma samen te stellen.
Pieter Wilkens animeerde het talrijke publiek door zijn bekende humor en
zang. Aan het eind van de middag werden de gasten vermaakt tot het
eind van de avond, met Friese liederen en een heerlijk Balkan Buffet. De
gerechten die geserveerd werden kwamen uit Bosnië, Polen, Bohémien,
Joegoslavië, Bulgarije, Hongarije en Servië. De onvermoeibare Wilkens
wist een zodanige sfeer te scheppen dat de aanwezige gasten zich lieten
meeslepen door zijn enthousiasme en vol overgave meezongen met de
van hem bekende songs.
Op 25 november was de Indonesische Familie Zondag. Op die dag
assisteerde Lilly Vlugter de kok van “De Mallemok” bij het bereiden van
de speciale Indische gerechten. Dit voor vele aanwezigen.
Waardering voor Sleattemer KWF vrijwilligers
"Heel het raderwerk staat stil als de vrijwilliger niet meer wil", dat waren
de woorden van promotor Ettje Wassenaar-Stienstra van KWF Kankerbestrijding, toen zij onlangs de vrijwilligers in het zonnetje zette vanwege
hun bijzondere verdienste voor KWF. Aukje Smit heeft 50 jaar
gecollecteerd, en kreeg een kristallen presse-papier. Jannie Kraak, Jannie
van Netten en Dora Verhoeff zijn elk ruim 15 jaar actief als collectant. Uit
handen van Ettje Wassenaar ontvingen zij een speldje met de
welbekende krab, en een bos bloemen. De collecte is belangrijk voor KWF
Kankerbestrijding want door 120.000 vrijwilligers is in 2006 ruim 10
miljoen euro binnengebracht.
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Fors bezuinigen in gemeente Gaasterlân-Sleat
De gemeente Gaasterlân-Sleat gaat de komende jaren fors bezuinigen.
Dit is noodzakelijk om de begroting steeds sluitend te kunnen maken.
Volgend jaar al is een fikse, structurele bezuiniging op de begroting aangebracht op de personeelslasten. Het gaat om een bezuiniging van
30.000 euro. In 2009 komt er nog een structurele bezuiniging van
100.000 euro bij. Hiertoe besloot de gemeenteraad eerder. Zij zal ook
met voorstellen komen waar deze bezuinigingen gehaald moet worden.
De voorstellen moeten een besparing van 200.000 euro omvatten.
Hieruit zullen dan de keuzes moeten worden gemaakt die uiteindelijk tot
de bezuiniging van 100.000 euro leidt.
Bereikbaarheid Sloten over het water vergroot
De Provincie Fryslân heeft een aanvraag ingediend voor het realiseren
van een vaargeul tussen het Slotergat en de Lutsmond en een slibvang
nabij de monding van de Luts.
Het positieve effect voor de watersportrecreatie op het Slotermeer en
Balk in het bijzonder, en het feit dat er geen of marginaal invloed is op
natuur en landschap, zijn voor burgemeester en wethouders belangrijke
argumenten om haar medewerking te verlenen aan deze aanvraag.
Gaasterlân-Sleat wil toerisme versterken
Gaasterlân-Sleat wil het toerisme en recreatie in de gemeente
versterken. Beide zijn van groot belang voor de werkgelegenheid. De
gemeenteraad wil vernieuwend beleid voeren, nu met ingang van
volgend jaar de Wet Openluchtrecreatie wordt afgeschaft en gemeenten
op dit terrein voortaan zelf verantwoordelijk zijn. Een motie van het CDA
vond onlangs unanieme steun bij de overige fracties en het college.
CDA Gaasterlân-Sleat wil jonge gezinnen lokken
Om de leefbaarheid in de dorpen en het stadje Sloten in Gaasterlân-Sleat
op peil te houden, moet de gemeente een campagne lanceren om jonge
gezinnen te lokken. Op die manier houden de kernen perspectief, meent
de CDA-fractie. “Onze gemeente vergrijst ontzettend snel. Aanwas van
jonge gezinnen zou daar enig tegenwicht aan kunnen bieden", zegt
fractievoorzitter Johan Apperloo.
Geboortebos Gaasterlân-Sleat groeit met 77 bomen
Het is, als je ze bij elkaar zet, inmiddels een aardig bos aan het worden.
Sinds Gaasterlân-Sleat in 1980 begon met de uitgifte van
geboortebomen zijn zo'n 2500 bomen geplant. Onlangs kwamen er weer
77 bij. De melkweg, een zuilvormig groeiende prunus met witroze bloemen, is veruit favoriet. Maar ook zomereiken, paardenkastanjes,
meidoorns, lijsterbessen, goudessen, zwarte linden en groene berken zijn
gewilde bomen. Raadsleden, ambtenaren en bijzondere ambtenaren van
"De Stadsomroeper" Sloten, december 2007
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de burgerlijke stand hielpen kortgeleden mee om de bomen uit te reiken
en te plaatsen.
Gaasterlân-Sleat legt fikse verhoging ozb op
Gaasterlân-Sleat legt de rekening de komende jaren op het bord van de
inwoners. De onroerendzaakbelasting (ozb) gaat volgend jaar met 14,4
procent omhoog. De eerste drie jaar merken de burgers daar weinig van,
omdat de afvaltarieven omlaag gaan en er geld uit het egalisatiefonds
reinigingsrechten wordt onttrokken. Maar daarna zal de verhoging wel
voelbaar zijn. Toch ontkomt de gemeente niet aan de lastenverzwaring,
beseffen de politieke partijen.
Zestal zesde bij midgetgolf EK
Van 25 t/m 27 oktober werd het Europees midgetgolf kampioenschap
gehouden in het Zweedse Eskilstuna.
Het zestal (+ reserve) van Leeuwarden bestond uit de volgende
7 spelers: Sleattemer Zeno Folkertsma, oud-Slotenaar Eppie Paulusma,
André van Vliet, Wesley Bakker, Jacco v.d. Stelt, Robbert v.d. Laan en
Piet Tiekstra. Er moest gespeeld worden op een erg lastige viltbaan. Toch
wist het Leeuwarder zestal naar behoren te presteren. Na 2 dagen spelen
een keurige 6e plaats en zodoende ook de finaledag mogen spelen is
voor Nederlandse begrippen een goede prestatie. Uiteindelijk zou de 6e
plaats het hoogst haalbare blijken met een totaal van 1610 slagen.
Individueel was er een vrij matige eerste dag voor Zeno Folkertsma maar
volgde op dag 2 en 3 een goed herstel.
Inbraken in bedrijven Sloten
De politie onderzoekt de inbraak in een bedrijf aan de Jachthaven in
Sloten. De inbraak is gepleegd tussen zondagmiddag 11 en
maandagochtend 12 november jl. Men kwam binnen door een raam te
vernielen. Er zijn waarschijnlijk geen goederen gestolen. De technische
recherche zal een onderzoek instellen.
Ook een bedrijf aan het Bolwerk Zuidzijde kreeg tussen zondagavond en
maandagochtend ongewenst bezoek. Men drong het pand binnen door
een deur te forceren. Voor zover bekend, is er niets weggenomen.
Uitvaartcentrum bij Talma Hiem
De Cirkel; zo heet het nieuwe multifunctionele centrum dat is
aangebouwd bij zorgcentrum Talma Hiem in Balk. Het biedt ruimte voor
verenigingsvergaderingen en koffieconcerten, maar zal vooral als
uitvaartcentrum dienst doen. Zorggroep Hof en Hiem, waarvan Talma
Hiem
onderdeel
is,
heeft
daarbij
samengewerkt
met
alle
uitvaartverenigingen in Gaasterlân-Sleat. Ook Talma Hiem zelf is het
afgelopen jaar ingrijpend verbouwd en opgefrist. Met de vestiging van
het uitvaartcentrum zijn volgens locatiemanager Han Holland alle
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facetten van het leven onder één dak gebracht. „Wij hebben in Talma
Hiem ook baby- en kinderopvang, dat hoort net als sterven bij de cirkel
van het leven."
De brandweer in Friesland één organisatie
De brandweer in Friesland moet vanaf 1 januari 2009 één organisatie
vormen: een leiding, alle beroepskrachten en vrijwilligers onder één
rechtspositie en centrale aankoop en beheer van materieel. Het
ministerie van binnenlandse zaken wil hierover op korte termijn een
akkoord sluiten met de regio.
Minister Guusje ter Horst wil voor 1 juli 2008 met alle 25
veiligheidsregio's, waarvan Friesland er één vormt, een akkoord sluiten.
Elke regio die toehapt, krijgt een bedrag tussen Euro 1,1 miljoen en
Euro 1,9 miljoen. Ze meent dat de samenvoeging de veiligheid in de provincie ten goede komt.
De leiding van de regionale brandweer houdt zich voorlopig op de vlakte.
Woordvoerder Kees Koopmans benadrukt dat de regie bij de gemeenten
ligt. „Als de kwaliteit goed is, zal de minister niet verplichten tot de
vorming van één korps. De keuze ligt dus vooral bij de gemeenten. Als
Brandweer Fryslân kiezen wij bewust voor maatwerk. Als er ook maar
een kleine gemeente is waar het allemaal goed loopt, dan dringen wij
niet aan op samenwerking. Bovendien blijven de vrijwilligers in dienst
van de gemeenten."
Regionaal zijn zo'n 1200 vrijwilligers en 250 beroepskrachten actief.
Gemeenten en provincie steken jaarlijks zo'n Euro 31 miljoen in de
brandweerkorpsen.
Commandant Frans Stabel van het intergemeentelijke korps GaasterlânSleat en Nijefurd reageert verbaasd en licht geërgerd. „Het uitgangspunt
van de minister is steeds geweest dat de korpsen in 2010 aan de door
haar nader te bepalen eisen zouden moeten voldoen. Over de wijze
waarop de korpsen dit willen bereiken, daarmee zou zij zich niet
bemoeien."
Het gaat de brandweercommandanten vooral om de vrijwilligers, zegt
Stabel. „Ik vrees dat mensen afhaken als ze zien dat de organisatie te
log wordt. Emoties spelen bij vrijwilligers een belangrijke rol, die moet je
niet onderschatten."
Onlangs mocht zijn korps nog tien nieuwe vrijwilligers begroeten, die
eerder persoonlijk waren benaderd omdat het korps dringend nieuwe
mensen nodig had. Die aanpak had succes. „Ze hebben zich bereid getoond tweemaal per week een avondcursus te volgen. Dat enthousiasme
is geweldig. Maar ik vraag mij af of deze mensen zich zouden hebben
aangemeld als het een grote organisatie zou zijn."
Merenproject sluit af met waterfeest
Het miljoenenproject Friese Meren krijgt in augustus volgend jaar een
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feestelijke afsluiting. Plaats en precieze inhoud zijn nog onbekend. „Wy
wolle der in kultureel tintsje oan jaan, mei it wetter as sintraal tema",
zegt projectleider Jaap Goos van het Friese Merenplan. Componist Hoite
Pruiksma is aangetrokken om het evenement muzikaal vorm te geven.
De uitvoering gebeurt bij een meer, mogelijk één van de poelen in het
Sneekermeergebied. De watersportondernemers in de stichting ‘Varen in
Friesland ‘hebben al Euro 40.000 aan de organisatie toegezegd. Het feest
markeert zowel het eind van het enkele jaren geleden gestarte
opkrikproject als de start van het meerjarige vervolg, waarmee miljoenen
euro's gemoeid zijn. De totale investering tot nu toe in en rond de Friese
wateren komt ver boven de Euro 200 miljoen uit.
Hans Lolkema 4e bij sterkste man van Friesland
Jan Wagenaar uit Scharnegoutum is eind november overtuigend sterkste
man van Friesland geworden.
Bij de titanenstrijd in de Harnehal in Tzummarum won hij vier van de vijf
onderdelen. Bij de lady's circle liep hij 2,5 ronde met drie dames op zijn
schouders, die gezamenlijk 280 kilogram wogen; hij wierp de boomstam
van 140 kilo het verst en was ook bij het hooggooien de beste met 5,2
meter met een gewicht van 20 kilo. Bij de timberwalk liep hij met
honderd kilogram in iedere hand 64 meter weg. Alleen bij het stenentillen
moest hij Hans Lolkema uit Sloten voor zich dulden. Die zette de vijf
keien in 23 seconden op een wagen, terwijl Wagenaar er 28 seconden
over deed. Lolkema werd in de eindrangschikking vierde.
Friese watersport start grote promotiecampagne
De Friese watersport start een omvangrijke promotiecampagne. Doel is
Friesland als topattractie voor de watersport nog beter onder de
aandacht te brengen. De meerjarige campagne krijgt de slogan: "Hou je
van water, dan kom je naar Friesland ". Ruim 125 watersportbedrijven en
de provincie Fryslân leggen hiervoor jaarlijks Euro 500.000,- extra op
tafel.
Tijdens een bijeenkomst van watersportbedrijven in Sneek werd het
startsein gegeven voor de campagne "Hou je van water, dan kom je naar
Friesland". Voor de campagne zijn Tv-programma's en radiospots
gemaakt. Ook worden er beurzen bezocht, waar brochures en folders
worden verspreid. Centraal staat de internetsite BeleefFriesland.nl/water.
Deze site wordt vanwege de watersportcampagne geheel vernieuwd.
De Zuidwesthoek één gemeente
Voeg Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd,
Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel samen tot één grote gemeente.
Dat is het volgens onderzoekers Bas Eenhoorn en Frank Rozenberg van
OMBC Consulting uit Voorburg het beste voor de Zuidwesthoek.
Eenhoorn en Rozenberg hebben in opdracht van de gemeenten bekeken
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welke herindelingsvariant het beste is. Een gemeente van 116.185
inwoners biedt het beste perspectief, zo blijkt uit het dinsdagavond gepresenteerde rapport.
Vernieuwde website Gaasterlân-Sleat is online
Op maandag 3 december ging de vernieuwde website van de gemeente,
www.gaasterlan-sleat.nl, online. De nieuwe gemeentelijke website is
klantgericht en geeft actuele informatie over de gemeente en lopende
projecten. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe digitale mogelijkheden.
Het opzoeken van publicaties over aanvragen voor bouw- of
sloopvergunningen,
procedures
voor
bestemmingsplannen
of
evenementenvergunningen wordt op de nieuwe website veel
gemakkelijker. Het is mogelijk om de publicaties per regio op te vragen.
In één oogopslag is te zien welke bouw-, sloop-, of evenementenvergunningen in de buurt zijn aangevraagd.
Online producten aanvragen en betalen
Vanaf 3 december is het mogelijk verschillende gemeentelijke producten
aan te vragen en te betalen. Voorwaarde is dat de gebruiker zich
inschrijft bij DigiD, zodat het mogelijk is de identiteit van de gebruiker te
verifiëren. In eerste instantie gaat het om een aantal producten zoals het
uittreksel uit het bevolkingsregister of uit de gemeentelijke
basisadministratie. Het komende jaar wordt het aantal producten
uitgebreid. Wel is informatie te vinden over meer dan 200 gemeentelijke
producten in de productencatalogus, bijvoorbeeld het aanvragen van een
rijbewijs of milieuvergunning, het doorgeven van een verhuizing en
inzicht in de kosten voor trouwen.
Gemeente Gaasterlân-Sleat weer eigen baas over geld
De gemeente Gaasterlân-Sleat is weer eigen baas over de financiën. De
provincie heeft het preventief toezicht opgeheven. Dat gold twee jaar
lang, omdat de begroting van de gemeente gaten vertoonde.
Voor komend jaar is de begroting van de gemeente weer sluitend. Dat
komt deels doordat de onroerendzaakbelasting wordt verhoogd met liefst
14,4 procent. Dat lijkt overigens dramatischer dan het is, want de afvaltarieven en reinigingsrechten gaan omlaag.
Het preventief toezicht wordt een jaar eerder ingetrokken dan verwacht.
Zilver Sjoerd Hamburger op NK indoorroeien
Sjoerd Hamburger won begin december in Amsterdam zilver op het NK
indoorroeien. De Oldeberkoper met Sleattemer inslag werd in de
Sporthallen Zuid op slechts een tiende van een seconde tweede, achter
Jan Willem Gabriels - (van Gyas Groningen) die de 2000 meter op de
ergometer in 5 minuten en 51,6 seconden aflegde. „Behoorlijk zuur,
maar het was een dik p.r. en toch wel een goede race. Dus ik kan er niet
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heel rouwig om zijn. 5.51,7, ik kan er prima mee thuis komen", aldus
Hamburger.
Boeven plagen Sinterklaas bij intocht in Sloten
Zaterdag 1 december kwam Sinterklaas met zijn gevolg in Sloten aan.
Dat was dit jaar wat later dan anders maar geen kind dat daar om
treurde.
Het muziekkorps “Stêd Sleat” haalde de Sint met toepasselijke
sinterklaasliedjes in bij de Lemsterpoort. Eerst moest er wel met twee
boeven worden afgerekend voordat de Goedheiligman aan zijn rondrit in
een sjees door de stad kon beginnen.
Hierna was het grote feest toen de Sint arriveerde in c.c. "De Poarte",
waar ondertussen de kinderen van de laagste klassen zich hadden
verzameld.
Leerzame avond in Sloten over pesten
Onlangs is op de basisschool “De Klinkert” een voorlichtingsavond voor
ouders gehouden over het onderwerp pesten. De avond werd
georganiseerd door de GGD Fryslân. Het motto was: "Pesten hoort er
niet bij".
Mevr. A. Buikema stelde namens deze instantie dat je bij het oplossen
van problemen juist dient uit te gaan van het motto: "Niemand schuldig
maar iedereen verantwoordelijk". Het team van de school gaat de
bevindingen van deze avond verder uitwerken en terugkoppelen naar de
kinderen en ouders.
Ynze de Boer nam afscheid van gemeenteraad
Sinds 1998 zit oud-Slotenaar Ynze de Boer in de gemeenteraad van
Gaasterlân-Sleat. Eerst voor de RPF, na de fusie van die partij met het
GPV voor de ChristenUnie.
Begin december nam De Boer echter afscheid van de raad. De reden is
dat hij sinds juni lid is geworden van de Provinciale Staten en dat werk
niet meer met zijn werkzaamheden voor de raad in Gaasterlân-Sleat kan
combineren.
In 2001 werd De Boer gekozen tot wethouder. Na een jaar werd hij
opnieuw voor vier jaar gekozen. Minder gelukkig was hij met het feit dat
hij niet in aanmerking kwam voor een derde periode als wethouder. Tot
zijn grote verrassing kwam het CDA, na de laatste verkiezingen, in een
raadsvergadering met de mededeling dat de PvdA een wethouder zou
leveren en dat er geen plaats meer was voor Joop Meinsma en De Boer.
Minstens twintig uur per week is de Boer kwijt aan zijn werk voor de
Provinciale Staten, daarnaast is hij twee dagen in de week actief als
districtmanager voor de hulporganisatie Dorcas.
Jan Jacob Hoefnagel volgt Ynze de Boer op als raadslid voor de
ChristenUnie.
"De Stadsomroeper" Sloten, december 2007

15

"De Stadsomroeper" Sloten, december 2007

16

NIEUWE FOTO PAKE’S SLEATTEMER FERLINE

Van Hannie van der Werf-Nijland uit Sloten kregen we een klassenfoto
van de kleuterschool (1973), die destijds achter het Van der Wal
Rusthuis in “de nieuwe buurt” gehuisvest was.
Hannie weet de meeste namen wel, maar toch niet allemaal.
We willen u als lezer vragen om alle namen op een rijtje te zetten want
een zoektocht in het verleden levert altijd weer de nodige verhalen op en
daar is de redactie van dit blad ook altijd in geïnteresseerd.
Deze foto is 34 jaar oud en in het tijdsbestek tussen toen en nu is veel
gebeurd en zijn de kopjes van destijds aanmerkelijk veranderd. Toch
zeer zeker de moeite waard om u te verdiepen in deze oude
kleuterschoolfoto. Wij wensen u alvast veel succes toe bij uw zoekwerk.
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 129, 8556 XE, in Sloten melden.
U helpt “De Stadsomroeper” op die manier mede, om een
stukje uit “Pake’s Sleattemer Ferline” op te lossen.
Geachte lezer, help mee om met “De Stadsomroeper” de
puzzels uit het verleden op te lossen. Bent u ook in het
bezit van een foto uit "PAKE’S SLEATTEMER FERLINE”,
waarvan u graag wat meer zou willen weten?
Schroom beslist niet deze naar de redactie van ons blad te sturen.
G. St.
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GEBOREN IN SLOTEN IN 2007
Geboren:
Johannes Rudolf

Datum:
29 maart

Ouders:
Hans en Adelina Lolkema-Postma,
Spanjaardsdijk 19.

Geboren:
Lieke

Datum:
3 april

Ouders:
Harry Alting en Dirkje Mous,
M. v. Coehoornstraat 22.

Geboren:
Anna Catharina (Anniek)

Datum:
17 april

Ouders:
Johan Peter Luimstra en Bertina
Homma, Spanjaarsdijk 21,
(inmiddels verhuisd).
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Geboren:
Djura

Datum:
21 juni

Ouders:
Eric Wondergem en Tiny Alting,
Heerenwal 57.

Geboren:
Freddy

Datum:
28 juni

Ouders:
André Alting en Wietske Borger,
Dubbelstraat 130.

Geboren:
Christiaan

Datum:
11 juli

Ouders:
Pedro Pander en Sjoerdtje
Riemersma, Wijckelerweg 178.
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Geboren:
Tys
Datum:
13 juli
Ouders:
Jaap Jan Rijpkema en Christy
van Geldere, Jachthaven 7.

Geboren:
Sem Freerk
Datum:
5 november
Ouders:
Jasper en Tanja Meijer-Reekers,
M. v. Coehoornstraat 29.

CURSUS E.H.B.O. BALK
E.H.B.O.-vereniging Balk e.o. organiseert bij voldoende deelname:
Beginnerscursus E.H.B.O. en/of cursus reanimatie/AED bediener.
Inlichtingen en/of opgave bij:
Egge de Jong, Tel. 0514-602172 / 06-50416569
E-mail: info@jachtlusthoeve.nl
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MEMENTO MORI 2007
Ook het afgelopen jaar waren er in onze gemeenschap en buiten
onze stadsgrenzen mensen die met moeite, pijn en verdriet werden
geconfronteerd, omdat geliefden, van wie ze hielden, na een langdurig lijden, kort ziek zijn, of heel plotseling, ons ontvielen. Omdat
zij allen hun eigen plekje in ons stadje en in ons hart innamen, een
ieder op zijn of haar eigen wijze, willen wij hen in dit nummer van "De
Stadsomroeper" gedenken.

OVERLEDEN TE SLOTEN:
17 juli: Herre Risselada, B.H. Mulierstraat 33, 57 jaar.
Herre werd op 1 september 1949 geboren als oudste kind in het
bakkersgezin van Geale en Douwtje Risselada-Spoelstra, dat later nog
uitgebreid zou worden met de kinderen Aaltje, Pieter en Jantje. De bakkerij
was gevestigd in het pand Dubbelstraat nr. 212, waar Ineke en Gerlof
Jorritsma nog steeds een bakkerij drijven.
Als kind in een middenstandsgezin ontkwam je er niet aan om na schooltijd
en in je vrije tijd mee te moeten helpen om de kachel thuis brandende te
houden, zo ook Herre.
Leren was niet een grote hobby van Herre, wat betekende dat hij al vroeg
aan het werk ging bij de Veevoederfabriek in Sloten. Aan dit bedrijf zou hij
meer dan 43 jaar zijn beste krachten geven.
Herre trouwde met Froukje van der Beek. Toen hun eerste kind levenloos
ter wereld kwam en Froukje dagenlang op het randje van de dood
balanceerde, brak er een moeilijke tijd voor beiden aan.
Later braken er betere tijden aan en werden hun kinderen Jetske
Douwtje en de tweeling Alja en Anika geboren. Ook werd Gerda de Jong
een tijdlang liefdevol in het gezin Risselada opgenomen. Herre was gek
met zijn gezinnetje.
Herre was geen man van wie je moest raden wat-ie dacht. Hij gaf altijd
duidelijk zijn mening en verpakte die niet als een mooie boodschap. Een
beetje het type “ruwe bolster blanke pit”.
Vele jaren voetbalde hij met veel enthousiasme bij v.v. Sleat in het 3e en
4e elftal. Vele voetbalfans zullen zich Herre’s luid en duidelijk roep: “Hè
jim no jim sin?”, als zijn team een zijns inziens te voorkomen doelpunt
tegen kreeg, nog weten te herinneren.
Ook was hij een tijdlang grensrechter bij het 1e elftal en daar was Herre
absoluut een kei in. Hij was to the point en strikt rechtvaardig, iets wat
helaas van veel clubgrensrechters niet valt op te merken.
Verder had Herre een grote liefde voor zijn konijnen en het luisteren naar
muziek. Ook in de Grutte Tsjerke mocht de bakkerszoon zijn stevige
volume graag laten horen. Dan gingen alle registers open.
Eind vorig jaar werd Herre ziek. Hoewel het aanvankelijk onschuldig leek,
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bleek het later toch ongeneselijk te zijn.
Een moeilijke tijd bracht voor hem en zijn gezin aan maar Herre hield
vast aan zijn geloof en beleed op zijn sterfbed dat God liefde is. Hij
geloofde dat hij kon rusten in groene weiden en terug zou keren in het
huis van de Heer, tot in lengte van dagen.
Op 17 juli 2007 blies Herre de laatste adem uit.
De afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 21 juli in de Grutte
Tsjerke te Sloten. Aansluitend werd zijn lichaam begraven op de
algemene begraafplaats te Sloten.
9 oktober: Pier Krol, Dubbelstraat 191, 71 jaar.
Pier Krol werd op 28 april 1936 in Utrecht in het gezin van Jan en Froukje
Krol-Botma geboren. Deze uit Friesland afkomstige familie telde
5 kinderen.
Pier ging na zijn HBS- en HTS-studie in de baggerbranche werken. Eerst
bij een bedrijf in Friesland en later kreeg hij een baan bij van Oord in
Utrecht. Voor dit bedrijf werd hij op verscheidene plaatsen in de wereld
te werk gesteld.
Pier Krol trouwde in 1960 met zijn jeugdliefde Ine de Vries. De eerste
5 jaar van hun huwelijk brachten ze door op Aruba. Pier en Ine werden
echte wereldburgers, die op veel plekken op de aardbol hun woonplaats
vonden.
Nadat ze in Nederland terugkwamen, werden hun jongens Ruurd-Jan,
Sikko en Sjoerd geboren. Pier en Ine verhuisden zo’n 20 keer, totdat ze
uiteindelijk in de Dubbelstraat op nr. 191 in Sloten terecht kwamen. Ze
raakten beiden verknocht aan Sloten en er brak een gelukkige tijd voor
Pier en Ine aan. Pier was een echt gemeenschapsmens, die zich inzette
voor o.a. de tennisclub en de stichting “Vrienden van Sloten”, waarvan
hij secretaris/penningmeester was.
Kerkelijk was hij zeer actief, als lid en bestuurslid van de
Tsjerkesjongers,
in
de
rondleidingscommissie,
deed
de
ledenadministratie, en was beheerder van de voormalige Gereformeerde
Kerk.
Pier Krol had humor, was vasthoudend en deed altijd zijn uiterste best
om een ander van zijn gelijk te overtuigen.
Na de dood van Ine op 28 januari 2005, brak er een moeilijke tijd voor
Pier aan, maar daar sprak hij niet graag over.
Net was hij thuisgekomen van een reis naar Australië, waar hij zijn zoon
met zijn gezin had bezocht, dat nog niet zo lang geleden
gezinsuitbreiding had gekregen.
Op 9 oktober jl. kwam er zeer plotseling een einde aan het leven van Pier
Krol. Hij was een diepgelovig mens die de zondagse kerkdienst hoogst
zelden miste. Een man die wist dat als hij van zorg en strijden moe zou
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zijn, hij zijn hoofd neer mocht leggen in de handen van zijn Verlosser.
Om zo voor eeuwig een plekje te krijgen in het veilige Vaderhuis.
Op maandag 15 oktober werd de afscheidsdienst voor Pier Krol in de
Grutte Tsjerke gehouden, waarna zijn lichaam, naast zijn grote liefde
Ine, begraven werd op het nabij gelegen kerkhof.
OVERLEDEN OM UTENS:
21 januari: Antje Migchels, Talma Hiem, Balk, 88 jaar.
Antje Migchels werd geboren op 26 januari 1918 te Willemsoord. Zij was
de dochter van Jan Oene en Bieuwkje Migchels-Kerkhof, die van 1938 tot
1958 hotel-restaurant “De Zevenwouden” bestierden. Naast Antje
bestond het gezin Migchels uit de kinderen Oene, Jan, Lyckele, Lutske en
Klaas.
Ze werd spastisch geboren maar is haar hele leven op
bewonderenswaardige, veerkrachtige en blijmoedige wijze met haar
grote handicap omgegaan. Na het overlijden van haar vader in 1971 trok
ze begin 70-er jaren als één van de eerste bewoners, samen met haar
moeder, naar Talma Hiem, waar ze ruim 35 jaar mocht verblijven. Haar
moeder overleed daar in 1976.
Antje wist alle verjaardagen van haar familie en verzorgers en belde hen
dan altijd even op, hoewel een gesprek met haar niet zo eenvoudig was.
Ze hield van spelletjes doen en zag zich graag uitgezwaaid als ze met
een boottocht ging.
Antje was een diepgelovige vrouw die altijd op zondag haar zondagse
kleren aantrok om vervolgens naar de preek voor radio of t.v. te
luisteren. Was haar geloof haar levenskracht? Was God haar inspirator
om zo blijmoedige met haar beperkingen om te gaan?
Op 21 januari van dit jaar kwam een einde aan het leven van Antje
Migchels. Zij mocht zich geborgen voelen in Gods handen en geloven dat
het Paradijs voor haar was weggelegd. Een plek waar geen plaats is voor
moeite, verdriet, pijn en alle beperkingen, waarin Antje in haar leven
mee geconfronteerd was.
De uitvaartplechtigheid vond op donderdag 25 januari in Talma Hiem in
Balk plaats, waarna haar lichaam een laatste rustplaats vond op de
algemene begraafplaats in Sloten.
25 maart: Jan Wiebe Rekers, Talma Hiem, Balk, 94 jaar.
Op 26 maart 2007 kreeg ik het bericht dat de heer mr. J.W. Rekers was
overleden. Ik wist al wel dat zijn gezondheid langzaam achteruitging,
maar toch komt het dan nog onverwacht. Rekers had zijn 94ste
verjaardag negen dagen daarvoor nog gevierd in het bijzijn van zijn
vrouw en kinderen.
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Toen Rekers vijf jaar geleden stopte met de muziek was hij al een man
op leeftijd.
We hebben hem met veel genoegen ‘erelid’ gemaakt van onze
muziekvereniging “Stêd Sleat”. Hij was daar dan ook maar wat trots op.
Mede dankzij Rekers heeft de stad Sloten al weer 26 jaar een
muziekvereniging.
Ik heb Rekers leren kennen als een wat oudere man. Moet je nagaan, hij
was 67 en ik nog maar net 22 jaar. Maar toch heb ik veel van hem
geleerd in die periode.
We hebben samen + 10 jaar in het bestuur gezeten. Als penningmeester
was hij het best op zijn plaats. Hij wist altijd de goede weg te
bewandelen voor wat betreft subsidies e.d.
Na 10 jaar vond hij het welletjes en tijd worden dat de jongeren het over
namen. Die ‘jongere’ werd de inmiddels overleden Sietse van der Werf.
Rekers’ gehoor ging in die tijd ook achteruit en hij vond dat hij nu maar
de tweede of derde bugelpartij moest spelen. Zo heeft hij toch nog vele
jaartjes meegespeeld.
Meedoen aan concoursen vond hij altijd nog een uitdaging. In 1999 is hij
nog meegeweest naar Vorden. Rekers had al aangegeven dat dit wel
eens zijn laatste concours zou kunnen zijn. Zijn dochters met partners en
kleinkinderen waren die dag ook in Vorden aanwezig.
Ze wilden hun vader en opa nog wel eens zien optreden en dat vond hij
allemaal prachtig, die belangstelling. We wonnen toen ook nog een
eerste prijs. Dat was helemaal top natuurlijk! Toen we met de bus weer
richting Sloten reden, was zijn reactie: “Ik ben nu wel erg moe, maar het
was me de moeite wel waard.”
In 2001 hebben we ons 20-jarig jubileum gevierd. Nog steeds was
Rekers van de partij. “Dit wil ik nog graag meemaken, ook al gaat het
lichamelijk wel wat achteruit, voornamelijk mijn benen en rug”, zei hij.
Maar ja, wat wil je op je 88ste!
Dit concert werd een groot succes en hij vond dit een mooie afsluiting
van zijn muzikale carrière bij de “Stêd Sleat”.
De laatste jaren ging hij zienderogen achteruit, maar hij bleef altijd nog
belangstellend voor ons wel en wee. Ik bracht hem dan ook alle jaren
nog een bezoekje op zijn verjaardag en dat vonden hij en zijn vrouw
altijd heel fijn. Je voelde je er altijd welkom en ze hadden ook overal
belangstelling voor.
We hebben afscheid van Rekers genomen op zijn uitvaartdienst, die werd
gehouden op donderdag 29 maart in de R.K. Nicolaaskerk te St.
Nicolaasga, waarna de teraardebestelling plaatsvond op het R.K. kerkhof
aldaar. Daar hebben we met nog vijf leden van muziekvereniging “Stêd
Sleat” het In Paradisum tijdens de teraardebestelling gespeeld.
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Ik wens mevrouw Rekers veel sterkte en breng haar vast en zeker nog
eens een bezoekje. Herinneringen blijven altijd voortleven.
Namens muziekvereniging “Stêd Sleat”,
Gerda van der Sloot-Kuiper
29 maart: Pieter Thibaudier, Sneek, 83 jaar.
Pieter Thibaudier werd geboren op 10 juni 1923 te Nijemirdum. Hij
sinds 1 januari 1991 weduwnaar van Arnoldina Thibaudier-Homma.
Piet en Dine woonden enige tijd in de B.H. Mulierstraat toen Piet
werkzaam was op de Sleattemer fabriek. Het huwelijk werd verrijkt
hun kinderen Arnold, Nellie, Els, Pieter en Tjeerd.
De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 3 april in
St. Ludgeruskerk te Balk. Aansluitend vond de begrafenis plaat op
kerkhof aldaar.

was
nog
met
de
het

12 april: Siebe Kouwenhoven, Balk, 71 jaar.
Siebe was de zoon van Pieter en Trijntje Kouwenhoven-Gijsen.
Hij kreeg al jong de verantwoordelijkheid over de bakkerij aan de
Voorstreek nr. 118, toen zijn vader in 1965 overleed.
Samen met zijn zusters werkte hij hard om de zaak draaiende te houden
in een tijd waarin de verdiensten in geen verhouding stond tot het
verrichte werk. Sloten had destijds drie bakkers, dus was de concurrentie
groot. De familie Kouwenhoven zag niet tegen een beetje werk op. Vaak
op zaterdagavond werden de laatste bakkerswaren nog uitgevent.
Al weer een flinke tijd woonde Siebe met zijn zusters in Balk. Zijn
overlijden kwam onverwacht.
Boven de rouwbrief van Siebe Kouwenhoven stond: “Ik ben de
opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook
gestorven." In dit vertrouwen heeft Siebe het tijdelijke voor het eeuwige
verwisseld en mag hij uitzien naar de Jongste Dag.
De rouwdienst werd gehouden op dinsdag 17 april in de Grutte Tsjerke te
Sloten. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de algemene
begraafplaats in Sloten.
18 april: Ids van der Tempel, Lemmer, 70 jaar.
Ids van der Tempel werd geboren op 28 september 1936. Lange tijd
werkte hij op de Sleattemer fabriek en woonde hij in de
B.H. Mulierstraat. Nadat zijn eerste huwelijk strandde, trouwde hij met
Yeb Kroondijk, die in de 80-er jaren tragisch verongelukte. Later trad Ids
in het huwelijk met Geeske Kuperus en woonde hij in Lemmer.
Ids van der Tempel was actief in het Sleattemer kerkelijk leven en was
van 1975 tot 1986, samen met Jan Klijnsma, bode van
begrafenisvereniging “De Laatste Eer” .
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Het leven van Ids van der Tempel ging bepaald niet over rozen en mag
beslist bewogen worden genoemd. Toch hield hij zich vast aan z’n geloof
in de Hemelse Vader. Daar vond hij zijn vaste grond in.
“De Heer is mijn Herder” stond niet voor niets boven zijn rouwbrief. Ids
wist zeker dat zijn Verlosser leeft en dat hij met Hem verder zal leven.
De afscheidsdienst werd gehouden op maandag 23 april in gebouw “Het
Baken” te Lemmer. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de
algemene begraafplaats te IJlst.
20 april: Janna Afke Jautze-Poelman, Lelystad, 61 jaar.
Janna Afke Jautze-Poelman werd geboren in Sloten op 5 juni 1945. Zij
hield Sloten in haar gedachten en bleef op de hoogte van het wel en wee in
het Friese stadje door haar abonnement op “De Stadsomroeper”. Op, naar
menselijke maatstaven gemeten, te jonge leeftijd kwam er een einde aan
haar leven op 20 april jl. op 61 jarige leeftijd.
2 mei: Gretha Clara Rijpkema-Effing, Wijckel, 81 jaar.
Gretha Effingwerd op 2 september 1925 in Sloten op It Bûtenlantsje
geboren als derde dochter van Gerrit en Pietsje Effing.
Al op 13 jarige leeftijd werkte ze 3 dagen in de week bij de fam. Visser,
die 11 kinderen telde.
Op 24 jarige leeftijd verloor ze haar moeder heel plotseling en toen ook
haar zuster naar Canada emigreerde, brak er een zware tijd aan voor
Gretha.
Via haar grote hobby toneelspelen leerde ze Folkert Rijpkema kennen.
Met hem trouwde ze op 16 april 1953. Folkert en Gretha werden gezegend
met 6 kinderen: Tjits Arjen, Gerrit, Pieteke, Arjen, Frieda en Christina.
Sinds 1954 woonden ze in het kleine boerderijtje aan de Jeen Hornstraweg
nr. 30.
Gretha Rijpkema-Effing was geen vrouw die van haar hart een moordkuil
maakte. Wat ze dacht, dat zei ze ook; ze wond er geen doekjes om.
Ze was een zorgzame en uiterst gastvrije vrouw. Toen Folkert op
22 november 2000 overleed, had Gretha nog één grote wens: ze wilde nog
een keer naar haar familie in Canada. Deze wens ging in vervulling.
Hierna werd Gretha ziek en moest ze de regie van haar leven beetje bij
beetje uit handen geven en dat viel haar niet mee. Ze was altijd zo gewend
om zelf aan de touwtjes te trekken. Liefdevol werd ze bijgestaan door haar
kinderen en dat verzachtte de pijn in de laatste fase van haar leven.
Op 2 mei ging haar leven over in de dood, maar Gretha wist dat niemand
voor zichzelf leeft en ook niemand voor zichzelf sterft. Zij beleed dat wij
leven en sterven voor God, onze Heer, en dat we aan Hem toebehoren.
De rouwdienst werd gehouden op maandag 7 mei in de RK Fredericuskerk te Sloten, waarna haar lichaam een laatste rustplaats vond op de
algemene begraafplaats in Sloten.
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7 mei: Pyteke Cramer-Folmer, Bilthoven, 81 jaar.
Pyteke Folmer werd geboren op 2 oktober 1925 te Sloten en was één van
de kinderen in het gezin van Jan Folmer, destijds wonend aan de
Lindegracht nr. 10.
Zij was al geruime tijd weduwe van Jan Cramer, waarmee ze de kinderen
Inge en Karin had.
Ze was de zuster van Fransje en Jan Folmer. Pyteke was altijd zorgzaam,
attent en vrolijk. Ze bleef met Sloten verbonden d.m.v. “De
Stadsomroeper”. Op 81 jarige leeftijd kwam op 7 mei een einde aan haar
aardse bestaan.
De crematieplechtigheid vond op zaterdag 12 mei plaats op “Den en Rust”
te Bilthoven.
24 mei: Hein Andries Baart, Makkum, 57 jaar.
Hein Baart werd geboren op 22 juli 1949 te Pematang Siantar Indonesië.
Hij woonde een flinke tijd in de Dubbelstraat in Sloten en had nog steeds
een aantal vrienden in Sloten.
In zijn Sleattemer tijd kwam hij regelmatig even voor een praatje en een
biertje in “Taveerne ’t Bolwerk” aan de Voorstreek.
Hij verdiende zijn brood in het onderwijs en hield ook vee, een grote hobby
van Hein.
Al geruime tijd was Hein Baart ernstig ziek. Op 24 mei jl. overleed hij en
liet hij zijn vrouw Marian Nijholt alleen achter.
De uitvaartdienst was op dinsdag 29 mei in de Martinikerk te Bolsward. De
begrafenis vond in besloten kring plaats.
16 juni: Johannes Jan Mous, Wijckel, 52 jaar.
Hoewel hij in Wijckel woonde; was Johannes Mous eigenlijk een echte
Sleattemer. Niet alleen omdat hij er met zijn gezin had gewoond, maar
vooral omdat hij zijn hart aan het stadje had verpand.
Johannes Jan Mous werd geboren op 4 januari 1955 te Rijs als het vierde
kind van Toon en Bertha Mous.
Hij groeide gelukkig en onbezorgd op, samen met zijn broers en zusters.
Later ging Johannes naar de LTS, waar timmeren zijn vak werd, omdat
de geur van hout hem bijzonder fascineerde. Tijdens het eindexamen
verongelukte zijn ‘heit’. Een enorm verdriet dat een zware wissel trok op
het gezin Mous.
In 1976 leerde Johannes Hilly kennen. Al gauw waren ze onafscheidelijk
en trouwden ze op 24 juni 1977. Op dit huwelijk keek hij in de laatste
fase van zijn leven met veel genoegen terug. Bij Hilly kon hij zich
maximaal ontplooien en kregen zijn talenten de ruimte.
Samen kregen ze twee kinderen: Antoon en Dirkje, die liefdevol konden
opgroeien, omringd door vele dieren.
Van 5 juni 1978 tot 1 januari 1984 was Johannes in dienst van de
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voormalige gemeente Sloten en vanaf die datum van de gemeente
Gaasterlân-Sleat. Als medewerker van de buitendienst heeft hij jarenlang
Sloten zijn beste krachten gegeven. Hij was trots op ‘zijn’ stadje’.
Ook was Johannes een zeer behulpzaam mens. Men hoefde nooit
tevergeefs een beroep op hem te doen. Johannes hielp waar hij kon.
Hij was recht door zee en stak zijn mening bepaald niet onder stoelen of
banken. Van vaagheid en onduidelijkheid moest hij niets hebben.
De handel zat er al als kind al jong in bij Johannes en daar bleef hij mee
doorgaan, zo lang hij kon.
Later heeft hij samen met Hilly genoten van de reizen die ze maakten
naar vele landen. Ook genoot hij van zijn ‘pakesizzers’ Jesse en Lieke;
dat vond Johannes heel bijzonder en een rijk bezit.
Heel plotseling werd Johannes Jan Mous ernstig ziek en dat sloopte hem
binnen enkele maanden. Het afscheid van zijn dierbaren viel hem dan
ook zwaar; immers hij was nog maar 52 jaar oud.
Johannes schreef: “Maar het mooie witte licht wacht op mij. En het leven
zal doorgaan. Pas goed op elkaar. Veel liefde van mij.”
De condoleantie was aan huis, op de Iwert te Wijckel op dinsdag 19 juni.
De begrafenis vond in besloten kring plaats.
17 juli: Fimke de Vreeze-Mous, Talma Hiem, Balk, 93 jaar.
Fimke Mous en Jan Theodoor de Vreeze leerde elkaar al heel jong op het
ijs kennen. Deze ijsliefde groeide uit tot iets heel moois. Op 26
september 1935 trouwden ze.
Hun domicilie werd de Lindegracht nr. 15 in Sloten, waar zij het
postagentschap overnamen. In het postagentschap zat ook een
telefooncentrale die met de hand moest worden bediend.
In 1958 verhuisden Jan en Fim met hun postagentschap naar Heerenwal
nr. 46, het monumentale pand waar dochter Marijke, samen met haar
man Henk Zwerink nu nog woont.
Jan en Fim moesten hard werken in een tijd, waar van automatisering
nog geen sprake was. Met hun kinderen Wil, Wobby, Joop, Marijke, Koos,
Jan en Hetty hadden ze een flink gezin gekregen en dat vergde ook de
nodige tijd van Fim.
Na hun pensioen genoten ze veel van de watersport want Jan was een
kunstenaar in het zelf maken van boten.
Na nog een tijdje in het Van der Wal Rusthuis te hebben gewoond,
brachten ze de laatste jaren door in Talma Hiem in Balk.
Op 26 sept. 2005 waren Jan en Fim de Vreeze maar liefst 70 jaar
getrouwd en dat werd op feestelijk wijze gevierd in “De Mallemok”.
De laatste jaren waren niet gemakkelijk omdat hun zoon Jan kwam te
overlijden en de geestelijke gezondheid van Jan sr. zienderogen afnam.
Fim de Vreeze-Mous was een krachtige vrouw, sociaal betrokken bij een
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ieder in haar omgeving.
Ook verscheen zij enige jaren geleden in het t.v.-programma “De
Rijdende Rechter”, waarin zij opkwam voor het recht van overpad onder
de Woudsender Poort door, richting Haverkamp en andersom. Zij kwam
op voor de rechten van de Slotenaren en ging dan niet aan de kant.
Fim de Vreeze handelde vanuit haar diepe geloof. Zij betekende veel voor
de Fredericusparochie en was een zeer trouw kerkgangster.
Op 17 juli kwam aan haar lange levensreis een einde. De Heer had haar
geroepen en ze mag veilig bij Hem zijn tot in eeuwigheid; verlost van alle
aardse pijn en zorgen.
Zoon Wil verwoordde op de begrafenis mooi hoe zijn ‘mem’ was: “Mem
wie de arsjitekt, heit wie de útfierder".
De rouwdienst werd gehouden op zaterdag 21 juli in de kerk van de
H. Fredericus te Sloten. Aansluitend werd ze ter ruste gelegd de
algemene begraafplaats.
4 september: Jacob Gabe Dijkstra, Talma Hiem, Balk, 82 jaar.
Jaap Dijkstra werd op 14 maart 1925 geboren in Idskenhuizen en was
één van de negen kinderen in het gezin van Lammert en Trijntje
Dijkstra-Piek. Hij groeide op in een zeer armoedige tijd en in een groot
gezin kreeg en dat vormde hem de rest van zijn leven.
Op 20 maart 1952 trouwde hij met Geertje Kraak uit Sloten en kwam hij
ook in Sloten te wonen. Hun huwelijk werd gezegend met twee kinderen:
Jeltje en Lammert.
Een groot gedeelte van zijn werkzame leven bracht Jaap door op de
Sleattemer fabriek.
Hij was een harde werker die naast deze baan ook zeer regelmatig zijn
handen uit de mouwen stak op de boerderij van Ruurd Visser in Sloten.
Jaap wilde vooruit; had een eigen huis op de Haverkamp gekocht, en
daar moest natuurlijk het nodige aan afbetaald worden.
Later kostten deze zware inspanningen zijn tol en moest hij worden
afgekeurd vanwege fikse problemen met zijn rug.
Ook zijn gehoor liet Jaap steeds meer in de steek en dat was een
geweldige handicap, waar hij erg onder geleden moet hebben.
Jaap was niet altijd even subtiel in de omgang; had een duidelijke eigen
mening en maakte het daardoor zichzelf ook niet altijd even gemakkelijk.
Gek was hij met zijn kinderen en kleinkinderen. Hij had werkelijk alles
voor hen over. Ook was hij altijd een belangstellend en meelevend mens.
Toen Geertje mids 80-er jaren ziek werd, moest Jaap bijna alle
huishoudelijke taken van haar overnemen, terwijl hij tot dan toe niets in
de huishouding had gedaan. Bewonderenswaardig heeft hij, zolang hij
kon, zich van deze taak gekweten.

"De Stadsomroeper" Sloten, december 2007

29

Toen ook zijn gezondheid steeds minder werd, zijn Jaap en Geertje naar
Talma Hiem verhuisd; na ruim 50 jaar in Sloten te hebben gewoond.
Hier ging de gezondheid van beiden geleidelijk achteruit, zodat ze
uiteindelijk afzonderlijk van elkaar moesten worden verpleegd. Geertje in
Bolsward en Jaap in Balk. Dat was erg pijnlijk voor beiden.
Jaap kon ook de laatste paar jaar niet meer praten en raakte eigenlijk
hierdoor helemaal in een isolement.
Op 4 september jl. overleed Jaap Dijkstra toch nog onverwacht. Hij wist
dat hij niet tevergeefs bouwde op zijn Heer en Heiland; zelfs als de
onvermijdelijke dood zich aandiende. Deze zekerheid konden ze hem niet
afnemen, ondanks de aftakeling van lichaam en geest.

De rouwdienst werd gehouden op zaterdag 8 september 2007 in de
Grutte Tsjerke in Sloten, waarna Jacob Gabe Dijkstra werd begraven
naast dezelfde kerk.
6 september: Jantje Reitsma-Brouwer, Tjerkgaast, 74 jaar.
Jantje Reitsma-Brouwer woonde aan de Gaestdyk 66 in Tjerkgaast en
werd geboren op 13 september 1932. Ze kwam uit een groot gezin met
15 broers en zusters. Toen haar moeder stierf kreeg zij de zorg over haar
jongere zusjes.
Later werd ze huishoudster in gezin van Johan Reitsma, toen nog
woonachtig in St. Nicolaasga. In dat moederloze gezin waren twee nog
hele jonge kinderen, Hessel en Froukje. Ze trouwde later met Johan
Reitsma. Uit dit huwelijk werd nog een zoon, Bert-Jan, geboren. In de
bloei van zijn leven overleed de in Sloten woonachtige Bert-Jan in 1999,
na een ernstige ziekte. Een heel groot verdriet in het gezin Reitsma.
In 1986 werd Jantje zelf ziek en de doktoren vertelden haar dat ze nog
maar een korte tijd te leven had. Wonderwel genas ze.
Sinds 20 juli 2004 was ze weduwe van Johan Reitsma Op donderdag
6 september overleed ze in het verpleeghuis Huize Anna Schotanus(HAS)
te Heerenveen-Zuid. Haar overlijden was toch nog plotseling, want het
leek er op dat ze weer uit het diepe dal omhoog klauterde, na ongeveer
3 maanden in het M.C.L. te Leeuwarden te zijn verpleegd, dit na ernstig
hartfalen.
Jantje Reitsma-Brouwer was een gelovige vrouw en vanuit dat geloof
leefde ze ook. Ze was een trouw medelevend lid van de Gereformeerde
kerk
van
Idskenhuizen.
In
die
kerk
nam
zo
ook
haar
verantwoordelijkheid door een tijdlang ook ouderling (scriba) te zijn.
Ze was met Sloten verbonden doordat ze lid van de Passage en ook lid
van ons stadsblad was.
Jantje Brouwer-Reitsma geloofde dat wanneer haar aardse tent, het
lichaam waarin zij woonde, zou worden afgebroken, ze van God een
woning zou krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte
woning in de hemel.
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Op dinsdag 11 september 2007 werd Jantje Brouwer-Reitsma begraven
naast haar man op de begraafplaats bij de kerk in St. Nicolaasga.
Voorafgaande aan de begrafenis was er een dienst van Woord en Gebed
in de kerk van Idskenhuizen
6 september: Jelte Kolhoff, Winterswijk, 73 jaar.
Jelte Kolhoff werd op 7 augustus 1933 in Sloten geboren en was de zoon
van Arend en Wilhelmina Johanna Kolhoff-Riemersma. Meester Kolhoff was
in vroegere jaren een lange tijd hoofd van de Chr. lagere school in Sloten.
Jelte trouwde met Gé Hogeterp, de dochter van Franke en Roelofje
Hogeterp-van Dijk, eveneens uit Sloten. Het gezin van Jelte en Gé werd
verrijkt met de kinderen Hennie, Aart en Wilma.
Jarenlang vervulde Jelte leidinggevende functies in de zuivelindustrie en
woonde een groot gedeelte van zijn leven in Winterswijk. In 1999 werd hij
vanwege zijn verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Vorig jaar bezocht hij de Sleattemer reünie nog. Een ernstige ziekte
maakte een einde aan het leven van Jelte, die net als zijn broers Gerrit en
Jan Krijn en zuster Alie nauw verbonden bleef met Sloten via dit blad.
14 september: Feite Koopmans, Nij Friesma Hiem, Grou, 87 jaar.
Feite Koopmans werd geboren te Oudeschouw op 18 augustus 1920.
Hij trouwde later met Hieke de Boer en uit dit huwelijk werden hun
kinderen: Aaltje, Grietje, Willem, Sytze, Bauke en Freerk geboren. Het
gezin woonde jarenlang in Tjerkgaast, dicht bij Sloten. Alle kinderen gingen
in Sloten naar school.
Feite mocht graag in Sloten een partijtje biljarten en was lange tijd lid van
de biljartclub. Ook ondersteunde hij vv Sleat vaak als er weer eens een
chauffeur nodig was om de jeugd naar een uitwedstrijd te vervoeren.
Op Feite Koopmans deed je nooit tevergeefs een beroep. Altijd opgewekt
en altijd plezierig in de omgang.
Hij bleef op de hoogte van het Sleattemer gebeuren via dit kwartaalblad.
Het leven van Feite en Hieke Koopmans-de Boer kende diepe dalen door
het verlies van hun beide zonen Sytze en Willem. Twee geliefde zonen te
moeten verliezen is een verschrikkelijke klap. Er zijn geen woorden te
bedenken die dit verdriet kunnen beschrijven.
Ook kreeg Feite nog een zeer ernstig auto-ongeluk. Toch verloor hij de
levensmoed niet. Hij moet uit een geweldige levenskracht hebben kunnen
putten.
Op 1 september 2004 overleed zijn vrouw Hieke met wie hij nog enige tijd
in Nij Friesma Hiem in Grou woonde.
Op 14 september eindigde het leven van de sympathieke Feite Koopmans
op de leeftijd van 87 jaar.
De crematie vond plaats op woensdag 19 september in crematorium
“Goutum” in Goutum.
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22 oktober: Leendert Emke van Midlum, De Ielânen te Sneek, 76 jr.
Leendert Emke van Midlum werd geboren in Lemmer op 5 augustus 1931
in het gezin van Liekel en Elisabeth Poepjes-van Midlum, dat 4 kinderen
telde.
Lemmer zou altijd een belangrijke rol spelen in het leven van Leendert.
Daar bezocht hij de lagere school en bracht hij zijn jeugd door.
Al op jonge leeftijd ging Leendert bij een meubelmakerij aan de slag. Zijn
diensttijd bracht hij door bij de Koninklijke Marine. In die tijd leerde hij
Jetske van der Goot uit Sondel kennen.
In 1958 trouwden Leendert en Jetske. Zij vestigden zich in Lemmer,
waar ook hun beide kinderen Liekel en Rudie geboren werden.
Een groot gedeelte van zijn leven oefende hij het beroep van stukadoor
uit. Prachtig werk vond hij dat en in die hoedanigheid werkte hij voor
vele bazen.
Nadat Leendert schouderproblemen kreeg, kwam er een andere baan op
zijn pad. Zo werd hij in 1967 bode op het gemeentehuis in Sloten, dat
toen nog een zelfstandige gemeente was.
Leendert en Jetske kregen hun woning in het stadhuis. Hier hebben ze
gewoond tot 1976. Toen betrokken ze het huis naast het stadhuis op
Heerenwal nr. 47.
Als bode fungeerde Leendert van Midlum onder diverse burgemeesters.
Ook verzorgde hij rondleidingen in het stadhuis. Verder was hij nog
schoonmaker van de o.l-school en hulpbrugwachter.
In 1984 fuseerde de gemeente Sloten met die van Gaasterland en werd
Leendert bode af. Nog enige tijd fungeerde hij als brugwachter maar dat
beviel hem slecht. Nog geen 54 jaar oud verdween Leendert al uit het
arbeidsproces.
Wel liep hij regelmatig “De Jerden” om en ging in de zomermaanden
vaak met Jetske te fietsen. Ook vermaakte hij zich prima in zijn
groentetuintje. Verder was hij een flink aantal jaren lid van de
Sleattemer feestcommissie en bezorgde hij enige tijd het stadsblad “De
Stadsomroeper”.
Nadat Leendert suikerziekte kreeg en een hernia hem het lopen
bemoeilijkte, werd hij steeds minder mobiel.
Ruim twee jaar geleden werd Leendert van “zijn” Jetske gescheiden
omdat hij de verzorging die hij nodig had thuis onmogelijk nog kon
krijgen. Pijnlijk als je 47 jaar met elkaar getrouwd bent geweest en
gedwongen wordt om apart te moeten leven.
Dat moet Leendert diep hebben geraakt, ondanks het feit dat hij twee
jaar lang een prima verzorging in “De Ielânen” in Sneek mocht
ontvangen.
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Op 22 oktober blies hij de laatste adem. Leendert geloofde dat alles
nieuw wordt, de hemel en de aarde. Hij wist dat in het Hemels Paradijs
geen plaats is voor pijn, verdriet en de dood.
De herdenkingsdienst werd op vrijdag 26 oktober in de Grutte Tsjerke in
Sloten gehouden, waarna zijn lichaam op de begraafplaats, naast deze
kerk, ter ruste werd gelegd.
22 oktober: Jacob (Jappie) Folkertsma, St. Nicolaasga, 74 jaar.
Jappie Folkertsma was getrouwd met Durkje Abma. Durkje was weer een
vriendin van Sietske (van Minne van Dijk) Okkema. Zij waren al
vriendinnen tijdens hun jeugdjaren in Easterein. Zo kon het gebeuren dat
Jappie meer dan 30 jaar slagerij Van Dijk behulpzaam was bij allerlei
klusjes en dat hij ook een bekende was van vele Slotenaren.
Op 22 oktober kwam plotseling een einde aan het leven van Jappie, die
meer dan 51 jaar getrouwd was met ‘zijn’ Dukke. Drie kinderen telde het
gezin Folkertsma. De jongste, Folkert, overleed heel plotseling op zeer
jeugdige leeftijd. Dit verdriet trok een zware wissel op het gezin
Folkertsma. Ook verloren Jappie en Dukke enkele jaren geleden nog een
kleinzoon.
De crematie van Jappie Folkertsma vond op vrijdag 26 oktober in
Crematorium “ Schoterhof” in Heerenveen-Zuid plaats.
28 oktober: Trijntje (Zus) Hogeveen-Spoelstra, Enschede, 79 jaar.
Trijntje Spoelstra werd geboren in Sloten op 19 juni 1928. Ze was het
derde kind in het gezin van Pieter en Aaltje Spoelstra-Wijngaarden. De
anderen waren: Marten, Marie, Douwtje, Tjerk, Anne, Antje en Hendrik.
Pieter en Aaltje woonden aan de Baanweg. Voor de kinderen viel er genoeg
te doen want Pieter was vrachtrijder, handelde in brandstof en was koster
van de Hervormde Kerk. Dat was voor iedereen aanpakken destijds in het
grote gezin Spoelstra.
Trijntje Hogeveen-Spoelstra woonde al jaren in Enschede, waar ze na een
lang ziekbed op 28 oktober jl. overleed.
Haar broers en zusters schreven in een rouwadvertentie:
“Sterk en moedig droeg ze haar lot,
Tot ’t afscheid van ons, ’t welkom bij God.”
31 oktober: Theunis Kraak, Joure, 75 jaar.
Theunis Kraak werd geboren in Sloten op 27 juli 1932. Hij was de oudste in
het gezin van Sietze en Jeltje Kraak-de Vries. De anderen waren Hinderik
(overleden in 1983), Jan (overleden in 1992) en Jelle.
Theunis Kraak verdiende zijn brood jarenlang bij Sara Lee Douwe Egberts
en via de handel in auto’s, een grote hobby van hem. Hij woonde al
jarenlang in Joure.
Theunis was 48 jaar getrouwd met Trijntje Bloemhoff en had drie kinderen:
Elske, Sietze en Jeltje.
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Op 31 oktober overleed de oud-Slotenaar in vol vertrouwen op Gods
belofte.
De afscheidsdienst vond op maandag 5 november in de Hervormde Kerk te
Joure plaats, waarna de teraardebestelling op begraafplaats van
Westermeer volgde.
18 november: Hielke Nammen Roosjen, Joure, 47 jaar.
Hielke Roosjen werd op 27 november 1959 geboren in Sloten als zoon van
Romke en Hotske Roosjen-Gijsen.
In Sloten bracht hij zijn jeugd door. Graag mocht hij voetballen en deed
dat bij de vv Sleat. Ook volleybal vond Hielke een mooie sport. Zo stond hij
aan de wieg van de oprichting van de Sleattemer volleybalclub.
Later trouwde hij met Renske van Randen en verkaste hij naar Joure. Daar
werden hun kinderen Nynke, Harry en Wytse geboren.
Hielke was 27 jaar werkzaam op de afdeling Nucleaire Geneeskunde en zijn
werkgever St. Klinisch Chemisch Laboratorium Leeuwarden leerde de oudSlotenaar kennen als een kundig, betrokken en unieke persoonlijkheid.
Hielke voetbalde al jarenlang bij vv Oudehaske. Daar was hij naast speler
ook leider en bestuurslid. Hij was een man die niet schuwde om de
schouders eronder te zetten om de club naar een hoger niveau te tillen.
Ook was Hielke Roosjen in Sloten medeoprichter van de stadsschutterij.
Deze club zou hij maar liefst 25 jaar trouw blijven.
Hielke was een prettig mens, die serieus was maar ook de nodige humor
bezat. Hij had een aanstekelijke lach, die velen zich nog zullen herinneren.
Groot werd de schok toen in Sloten bekend werd dat Hielke op zondag
18 november, nog maar 47 jaar oud, aan een hartstilstand was overleden.
Immens verdriet voor Renske en de kinderen, heit Romke, zus Bettie en
verdere familie, vrienden en bekenden.
Op vrijdag 23 november werd in de “Oerdracht” in Joure afscheid genomen
van Hielke Roosjen. De teraardebestelling vond aansluitend op de
begraafplaats van Westermeer plaats.
24 november: Geertje Dijkstra-Kraak, Bloemkamp, Bolsward, 78 jr.
Geertje Kraak werd in Sloten geboren op 24 februari 1929 en was het
middelste kind in het gezin van Jan en Jeltje Kraak-van Netten, dat zeven
kinderen telde.
Het gezin van Jan en Jeltje woonde eerst in de Slotmakerssteeg en
verhuisde later naar het huis in de Koestraat, waar nu het schildersatelier
van Hielke Jan de Jong is gevestigd.
Omdat in die tijd van doorleren geen sprake was, moest Geertje al vroeg
aan het werk. Ze werd in Balk dienstmeisje bij de burgemeester van de
gem. Gaasterland, thoe Schwarzenberg.
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Jan Kraak was jarenlang wethouder in de gem. Sloten en een dominante
man. Hij was ook niet blij toen de Hervormd zijnde Geertje verkering kreeg
met Jaap Dijkstra uit Idskenhuizen, die van Gereformeerde afkomst was.
De liefde was sterker, zodat het stel trouwde op 20 maart 1952.
Eerst woonden Jaap en Geertje kort op de Heerenwal en later vestigden ze
zich op Haverkamp nr. 2. Met hun kinderen Jeltje en Lammert en later met
hun kleinkinderen Rienk, Cathy en Gea beleefden ze daar een prachtige
tijd.
In de jaren ‘80 kreeg Geertje met ziekte te kampen. Eerst suikerziekte,
later hartproblemen, gevolgd door een hartoperatie en tot overmaat van
ramp kreeg ze ook nog leukemie. Ze beschikte over een geweldige
wilskracht om al deze tegenslagen te overwinnen.
Gemakkelijk had ze het niet altijd omdat haar man Jaap steeds meer
gehoorproblemen kreeg en dat bevorderde een goede communicatie
tussen hen beiden niet. In stilte moet ze hieronder hebben geleden.
Toen de gezondheid Jaap en Geertje steeds meer in de steek liet,
vertrokken ze naar Talma Hiem, na ruim 50 jaar in Sloten te hebben
gewoond.
Hier werden ze uiteindelijk nog gescheiden; Geertje ging naar Bolsward
en Jaap bleef in Balk. Het was niet meer mogelijk om hen beiden op
dezelfde locatie te verplegen.
Jaap Dijkstra overleed in Talma Hiem op 4 september op 82 jarige
leeftijd.
De laatste weken van het leven van Geertje waren moeilijk. Ze verlangde
naar haar Heiland, die ze haar hele leven had gediend. Hoewel haar
lichaam vaak protesteerde, weigerde ze, toen ze nog in Sloten woonde, de
zondagse kerkdienst te missen. Ze had haar hoop en vertrouwen gevestigd
op haar Heer en Verlosser en was er zeker van dat ze dan niet van een
koude kermis thuis zou komen.
Geertje Dijkstra-Kraak overleed op zaterdag 24 november jl.
De rouwdienst werd gehouden op woensdag 28 november in de Grutte
Tsjerke in Sloten. Ze werd begraven, naast haar Jaap, dicht bij deze kerk.
G. St.
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ZOMERPROGRAMMA SLOTEN 1947
Het is al heel gewoon; een programma voor de activiteiten in de
zomermaanden te Sloten. En op het programma het uitnodigende gebaar
van Stadsomroeper Pieter. In het stadsblad “De Stadsomroeper” wordt
het programma ook opgenomen, en dat is voor ons de leidraad om vast
te stellen wanneer we voor korte of voor langere tijd moeten afreizen
naar Sloten. Afreizen klinkt of Sloten op een dagreis of verder van onze
woonplaats ligt, en dat kan in een klein land als Nederland niet het geval
zijn; we zouden wel veel vaker kunnen komen. En dan een
zomerprogramma. Dat was destijds wel heel anders. Er gebeurde echt
wel het nodige onder regie van verschillende verenigingen. Of onze
Stadsomroeper van toen, ook Pieter maar dan Wabes de Vries, daar
iedereen van op de hoogte bracht kan ik me niet herinneren.

Muziekvereniging “De Bazuin” o.l.v. slager en dirigent Jelle Nijdam, die destijds voor de
nodige 'ferdivedaasje' in Sloten zorgde.
Foto: archief Kees Smits

Maar nu 1947, zestig jaar geleden.
Een van de verenigingen die in Sloten voor de nodige 'ferdivedaasje'
zorgde, was de christelijke muziekvereniging “De Bazuin”.
Gedurende de oorlogsjaren was het niet mogelijk geweest om
festiviteiten te organiseren. Maar al in het jaar van de bevrijding, en wel
op 20 november 1945, verzorgde “De Bazuin” een uitvoering in de Grutte
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Tsjerke met solozang, samenzang, orgelspel en natuurlijk muziek door
“De Bazuin” zelf. En uit het persverslag: “Door het talrijke publiek, de
kerk was tot in alle hoeken gevuld, is in hooge mate genoten”.
Bij het 25-jarig bestaan van de vereniging, opgericht in 1922, werd de
viering van dit jubileum groots aangepakt.
Er werd een Nationaal Muziek- en Zangconcours georganiseerd dat
gehouden werd op 27 en 28 augustus 1947.
De Manege werd ingericht tot feestterrein, compleet met muziektent,
consumptietent, vistent, en de ijskar zal zeker ook aanwezig zijn
geweest.
Aan het concours deden 12 muziekverengingen en 11 zangverenigingen
mee.
De prijzen bestonden uit lauwerkransen, lauwertakken en medailles. In
het programma van het concours is een lijst opgenomen van de
aangeboden Eretekenen. In totaal werden er 61 aangeboden; door
verenigingen, bedrijven en middenstand uit Sloten werden er 41 ter
beschikking gesteld.
Het avondfeest op 27 augustus was de opvoering van het Openluchtspel
‘Jochem Hazepeper’ door het gezelschap ‘Vrij en Blij’ uit Dokkum.
Op 28 augustus was er ‘s avonds een Militaire Show door het
Muziekcorps der Cavalerieschool te Amersfoort op de Stadsschans.
Daarna was er een concert door genoemd corps op het feestterrein.
Kees Smits – Houten

SKRIUWTALINT
Op 23 oktober 2007 is myn nije website publisearre:
http://skriuwtalint.web-log.nl
Troch dizze website hâld ik jimme op ‘e hichte fan skriuwwedstriden en
aktuele foarfallen wat te krijen hat mei skriuwen. Hasto ek in ferhaal?
Fansels ûntfang ik graach ynbring fan jimme kant! Stjoer my mar in email. Kategoryen: nijsberjocht, nijsferhaal, nijsferslach, sportferslach,
resinsje, ynterview, kollum, gedicht, en koart ferhaal. Ik skriuw sels ek
op dizze website yn foargeande kategoryen.
Wietske Borger, Dubbelstraat 130, 8556 XE Sleat
T. 0514 850 132 / M. 06 120 76767
E. wietske.borger@home.nl
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WYN SET ÚS HÛS TE KEAP
“Moatst ris bûten sjen, wat der by ús op ’t rút sit!”, seit André. Ik draaf
daliks nei bûten ta. Benthe ropt: “Wachtsje op my mem, ik moat nei
skoalle!” In grut boerd op ús rút:
“TE KEAP, Makelerij Haskestate”. Gau skuor ik ’t boerd fan ’t rút. Hoe kin
de wyn no sa kreas in boerd op ús rút plakke en de sûchnapkes sa stiif
oantriuwe? Der moat hast wol in minskehân oan te pas kommen wêze.
Dat, wa hat dit dien, Sleattemers?!
Benthe en ik waaie nei skoalle. Se ropt: “Myn ear is kâld mem” . “Mar
gau nei binnen ta”, rop ik. Emmy stelt my de fraach: “Sille jimme
ferhúzje; wer nei Spanje werom?” “Nee, nee!” Ik rop ’t suver. It idee
stiet my no ynienen wol oan mei dit stoarmige waar. Hat de natuer my in
seintsje jûn?
Wietske Borger

HET TROMMELTJE VAN DE ROMMELMARKT
Er kwam een aantal reacties bij de redactie binnen over de foto’s in het
trommeltje van de rommelmarkt, ons toegestuurd door Riekje JongsmaMeinema uit Balk.
Thea Bajema-de Jong: “De personen op de foto’s uit het trommeltje
lijken veel op de kinderen van Siep en Jennie Wijnia uit Tjerkgaast. Het
meisje rechtsboven moet dan Attie zijn. Ook het meisje dat links onder in
het midden op de foto staat is Attie.
Misschien heb ik het wel helemaal mis, maar dit was mijn eerste
gedachte toen ik de foto’s zag.”
Ook Tiny Karsemeijer-Ykema uit Harderwijk reageerde: “Kortgeleden heb
ik bij mijn ouders (Geeuwke en Geeske Ykema) koffie gedronken en ‘De
Stadsomroeper’ gelezen. Op de foto's die in het trommeltje zaten
herkende ik Geeske Wijnia (op alle 3 de foto's). Op de foto met de 3
kinderen staan: Geeske Wijnia (links) en Attie Winia (midden).
Ik weet zeker dat het Geeske is, volgens mij heet haar zus Attie en haar
broers naam ben ik vergeten. Ze woonden c.q. wonen op Tjerkgaast.”
Vera de Vries belde even met de redactie en zij had ook de kinderen van
de fam. Wijnia uit haar dorp herkend.
De foto’s zijn inmiddels bij de fam. S. Wijnia in Tjerkgaast bezorgd.
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TJITSKE BREIMER BOEKT GOEDE
RESULTATEN MET ORIËNTERINGSLOPEN
Wie de afgelopen periode vaak rond en door
Sloten heeft gewandeld, kon regelmatig een
hardlopende Tjitske Breimer treffen. Daar dit
enkele redactieleden ook steeds vaker was
opgevallen en het één en ander er zeer
professioneel uitzag, werd besloten een praatje
te gaan maken met de dochter van Jurjen en
Geartsje Breimer, die woonachtig is aan de
Schoolstraat in Sloten.
Op een zonovergoten zaterdagochtend in
september had Tjitske wel even tijd om ons te
woord te staan. Ze was druk bezig met
voorbereidingen op de party van heit Jurjen
samen met twee vrienden tgv. hun 50ste
verjaardag, welke die avond bij haar ouders
thuis op de boerderij gevierd zou worden.
“De sport dy’t ik beöefenje hjit oriïntearringslopen. Ik kaam dermei yn ‘e
kunde yn myn tsjinsttiid doe ’t ik op de KMS yn Weert siet”, zo begint
Tjitske haar verhaal.
“Net elkenien wit dat ik fanôf 1999 beropsmilitêr bin, sadwaande fertel
‘k it hjir noch mar in kear.
Yn it begjin die ik logistyk wurk en no bin ’k tankkommandant op in
leopardtank. ‘k Ha krekt in kursus foar sjitynstrukteur efter de rêch en no
mei ‘k sels lju derfoar opliede. Fierders ha ’k fjouwer moanne lesjûn yn
basismilitêre feardigens oan it skoalbataljon yn Noard Assen. En dêrnei
die ‘k de tankoplieding yn Amersfoart. Dêrfoar bin ‘k krekt slagge en
dêrmei de twadde frou yn Nederlân yn it besit fan dit diploma.
Jûns bin ‘k thús en op dit momint folgje ‘k deis de oplieding foar
ûnderoffisier oan ‘e KMS yn Weert en oer in skoftke moat ik wer paraat
wêze foar útstjoering nei in oarlochsgebiet.
‘k Ha al twa kear yn Irak west en ien kear yn Bosnië en kommende wike
moat ik op de basis yn Havelte begjinne”, zo vertelt Tjitske over haar
dagelijkse werkzaamheden.
“Eins kom ik hielendal net út sa’n sportive famylje”, zo gaat Tjitske
verder, “mar ja der waard noch ien persoan socht foar de estafetteploech
en ik hie hieltyd goede ‘loopresultaten’ en kin ek ridlik goed kaartlêze,
dat sadwaande ha ’k my opjûn en no bin ‘k der hielendal oan
ferslingere rekke”, zo vertelt Tjitske dolenthousiast.
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”Ik bin begûn yn 2006 en wy binne mei de estafetteploech, dy ’t bestiet
út fjouwer lju, al Nederlânsk kampioen wurden.
Scouts fûnen my foar in ‘ûngetraind’ persoan bûtengewoan rap en ha
frege of ik mei it NMT (Nederlands Militair Team, red.) meitraine woe. En
dat giet hiel goed!
No rinne we wedstriden yn Dútslân, België en Nederlân wêrfan’t ik België
om it berchachtige lânskip it moaiste fyn.
It NMT bestiet út fiif froulju en njoggen manlju. Dy rinne apart yndield
yn ferskate swierrichheidskategoryen en dêrby moatst tinke oan ‘e ôfstân
ôf te lizzen yn km., en it paad fine op en mei de kaart. We traine no op
‘e dyk en ús haaddoel is it WK yn Kroatië.
Alle MP (Militaire Ploegen, red.) út ‘e hiele wrâld stride om punten op de
ûnderdielen sprint, long distance en estafette mar ik wit noch net wis of
ik op lêste ûnderdiel meidoch want dêr bin ‘k noch net klear foar.
Kroatië is in echt spesifyk oriïntearringslooplân,” zo gaat Tjitske verder.
“Se meitsje der dêr in hiele happening fan, kompleet mei flaggen; in
bytsje as op de Olympyske Spullen. Dat WK wurdt 8 septimber holden en
duorret fiif dagen lang. De earste dei begjint mei trainen, de twadde dei
folgje de sprintwedstriden, de tredde dei is de long distance, de fjirde dei
is in rêstdei. We kinne dan it lân besjen. En de fiifde dei folget dan de
estafette”.
“As training rin ik op dit stuit op it asfalt
graach in heale maraton. Myn lêste tiid yn
Swol wie 1 oere en 43 min. Dit
asfaltrinnen is ek goed foar de wedstriidmentaliteit
want
dan
sjochst
de
tsjinstanner. Mei it hurdrinnen yn ‘e bosk
rinst meastal allinnich om ‘t de start fan
dielnimmers hieltyd twa minuten nei
elkoar plakfynt. En dat is fansels om ‘t it
doel is datst dêr selsstannich it paad fine
moatst”.
“Fanwege de lange ôfstannen is ’t net wier in publykssport. It is net botte
oantreklik om oan ‘e kant fan ‘e dyk te stean, lang te wachtsjen oant der
einliks wer ris in hurdrinner del komt.
Mar foardat ‘k fierder fertel”, zo onderbreekt Tjitske haar woordenstroom
abrupt, “sil ik earst wat ynformaasje jaan oer wat it oriïntearringslopen
eins ynhâldt want dat is oer it algemien yn Nederlân frij ûnbekend. Yn
Sweden bgl. is ‘t in wiere folkssport. Dêr is ek wittenskiplik ûndersyk dien
nei de ynfloed fan it oriïntearringslopen op de natuer. Ek yn Noarwegen
wurdt dizze sport as fak op skoalle jûn en yn Switserlân is de sport
aardich ynburgere en dan foaral op de camping. It is in wiere
gesinssport, geskikt foar jong en âld”.
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Dan pakt Tjitske een aantal magzines met informatie over haar favoriete
sport en ook haalt ze meteen wedstrijdfoto’s en teamfoto’s te voorschijn.
Tevens laat ze ook een aantal behaalde medailles en andere prijzen zien
en dit is al een respectabel aantal voor iemand die nog maar zo kort een
sport beoefent.
“Sjoch”, zegt Tjitske, “yn dizze boekjes en folders wurdt goed útlein wat
it allegearre ynhâldt; dan ferjit ik ek neat”.
De redactie neemt voor de volledigheid de informatie letterlijk over uit
het door Tjitske aangereikte materiaal.
“Sinds kort voert de Nederlandse OriënteringsLoop Bond (NOLB) de
slogan: ‘Oriënteringslopen, een sport met oog voor de natuur’. Daarmee
geeft ze in één zin het meest in het oogspringende van deze
wedstrijdsport aan.
De kern van het oriënteringslopen bestaat uit het kunnen herkennen van
gegevens op een gedetailleerde kaart in de werkelijke natuur.
Bijvoorbeeld, herken je het padennet zoals dat op de kaart staat? Kun je
als loper de grens tussen twee bostypen herkennen, een naaldbos en een
loofbos, een zgn. cultuurgrens? Herken je een hoogteverschil van 2,5
meter in het terrein of een ondiepe kuil? Dit soort natuurlijke gegevens
vormt de basis van deze uitdagende tak van sport.
Daarmee is ook een ander kenmerk van het oriënteringslopen gegeven,
een kenmerk dat ligt in de houding van de loper zelf: respect hebben
voor de natuur zoals ze gegeven is, juist omdat de verschillende
gesteldheden van de natuur onmisbaar zijn voor het goed beoefenen van
deze sport.
Als loper ben je actief in een bosrijke omgeving. Ofwel wandelend ofwel
hardlopend. Je krijgt de opdracht oom een aantal punten in het bos op te
zoeken. Als hulpmiddelen gebruik je een gedetailleerde kaart en een .
Iedere keer kies je je eigen route, de volgens jou snelste route om naar
het volgende punt te komen. Het is de bedoeling dit zo rap mogelijk te
doen want de tijd wordt namelijk gemeten.
Kortom: het zo snel mogelijk afleggen van een vast parkoers door het
landschap.
Tijdens de wedstrijden is het toegestaan om van de paden af te wijken,
om binnendoor te steken. Dit is één van de essenties van het
oriënteringslopen. Bij iedere wedstrijd is hiervoor speciale toestemming
verkregen. Dat is pas echt oriënteren!
Van de terreinen zijn speciale kaarten gemaakt, waarop ieder detail in
het bos is vastgelegd. De schaal is vaak 1:10.000 of 1:15.000. De kaart
krijg je uitgereikt en hierop staan ook alle punten die je in het bos moet
zien te vinden. Deze punten heten posten en moeten in vaste volgorde
worden afgelopen. De post bestaat uit een tang met een uniek
merkteken en een rood-witte zak.
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Het kompas is een hulpmiddel zodat je altijd weet waar het noorden is.
Naast het kompas en de kaart hebben de wedstrijdlopers ook nog de
zgn. SI-sleutel mee. Dat is een soort ‘bakje’ dat bij
iedere post de tijd registreert. De afstanden kunnen
variëren van drie tot achttien km per wedstrijd. Tot
zover de informatie uit het materiaal van Tjitske. Hier
pakken we de draad van het gesprek weer op.
Op de vraag, wat ze nou zo leuk vindt aan
oriënteringslopen, vertelt ze weer onverminderd
enthousiast door.
“Alderearst it bûtenwezen. Bist’ der lekker út yn ‘e
bosk, fan ‘e paden ôf. By de wedstriden wurdt ‘e bosk
in ‘no-go aria’ dws. it is net mear tagonklik foar oar publyk. Rinst’ ek
net yn ’e massa om’t der om de twa minuten starten wurdt. Dit om foar
te kommen datst’ elkoar folgest.
Moatst dyn holle brûke, oplette wêrst’ bist en wêrst’ hinne wolst. Dit
wurdt dreger ast wurch wurdst. It is úteinlik wichtiger om dy goed te
oriïntearjen as om hurd te rinnen.
Yn Slovenië bgl. bin ‘k koartlyn ferdwaald. De kaart wie net dúdlik en ik
rûn hurder as dat ik kaart lies en dêrtroch wist ik net mear wêr’t ik wie.
Dan moatst eins werom nei de lêste post mar dat die ik net. ‘k Woe gjin
tiid ferlieze en ik tocht dat ik it sa wol koe. Dus net!
‘k Rekke net yn panyk; ‘k stie op in iepen flakte en bin op goed gelok in
paad ynslein en ‘k ha it paad wer werom fûn mar in oere langer wurk
hân. Dat is de ‘valkuil’ sa as dat dan sein wurdt, wurdst efkes hielendal
op dysels werom smiten en dan moatst in kar meitsje.
Dan wol ik noch wolris te rap starte en net goed genôch kaartlêze”.
Vervolgens geeft ze een beschrijving van hoe een wedstrijd in zijn werk
gaat: “Faak moatst dy in wike fan te foaren opjaan en op de dei sels
krigest, nei oanmelding en beteljen, in starttiid en kontrôlekaart. By de
start krigest de kaart mei de posten der op yntekene. As de start dan
west hat, moatst op syk nei de earste post en ast dan de read-wite
flagge sjochst, giet der in gefoel fan oerwinning troch dyn lichem. Do
rinst rap nei dy post ta, kontrolearrest as it de goeie is, stimpelst ôf en
dan troch nei de folgjende!
De lêste post is foar elkenien itselde. Fan hjirút is de route nei de finish
oanjûn mei in read-wyt lint en dan wurdt it tiid foar de einsprint. By de
finish moatst dyn kontrôlekaart ôfjaan en wurdt dyn rintiid rap berekkene
en ophongen. Dan kinst fergelykje mei de oare rinners fan dyn route.
Dan folget it ‘neikaarten’ mei de oare dielnimmers oer de karren dy’tst
makke hast en wêr’tst ferkeard gien bist ensfh. Nei de wedstriid moatst
dan ek noch de kaart yntekenje hoe ast’ rûn hast neffens de útsette
route. Dan kinst sjen hoe goed ast’ it dien hast.
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‘k Ha no in aardich wedstriidritme te pakken. Elk wykein in wedstriid
rinne en dan foar de winst gean. ‘k Bin lid fan boargerferiening HOC’93
yn Meppel. We rinne in protte wedstriden yn de omkriten fan Havelte en
Staphorst. Ek bin ‘k lid fan ‘e militêre feriening. Dizze twa dingen rinne
wat troch elkoar hinne.
Yn Slovenië hiene we begjin augustus in trainingskamp foar de
‘worldranckingslist’. Dit binne in oantal wedstriden yn 't jier dy’t hâlden
wurde om punten te sammeljen foar dy (sivile) list. Dizze list is te
fergelykjen mei de wrâlderanglist foar tennissers.
Yn Slovenië ha ’k it ferskiten. Letter yn Dútslân ha ’k better presteard.
Dêr waard ik twadde.
En lit no it dreechste ûnderdiel yn Slovenië troch de chef d’equipe
oanmerke wurde as test foar de WK yn Kroatië.
De chef d’equipe en de fersoarger dy bepale ast’ úteinlik selekteard
wurdst foar de WK.
De kritearia derfoar binne ‘Slovenië’, ‘Dútslân’ en de oare sivyl
(burgerlijk; niet militair, red.) rûne wedstriden oant no ta. It MT hâldt de
sivile resultaten ek by foar de seleksje. Hoe mear wedstriden, hoe better
it is foar de seleksje.
It is no ôfwachtsjen en dat is spannend”, zegt Tjitske met een hoogrode
kleur op haar gezicht.
“Myn behelle resultaten oant no ta yn 2006/2007 op sivyl lanlik nivo
binne:
Kampioen estafette en oriïntearjen; op beide ûnderdielen de earste priis
(2006).
2e priis by in twa dagen duorjende oriïntearringsloop yn Brabân.
5e priis by in trije dagen duorjende oriïntearringsloop yn Hollân (Seelân).
Oan dizze lêste loop diene tritich lannen mei en hjir rûn ik ek noch in nij
PR’’, zo glundert Tjitske, nog nagenietend over het mooie behaalde
resultaat.
Voor verdere informatie over de oriënteringssport verwijst Tjitske naar de
volgende sites: www.nolb.nl en www. hoc93.nl.
“Kinst ek noch googelje nei myn namme en dan krijst ek noch wol it ien
en oar te lêzen”, zo merkt Tjitske nog even bescheiden op.
En op de valreep vertelt ze welke benodigdheden ze allemaal gebruikt bij
het uitoefenen van haar sport.
“As earste, spesjale hurdrinskuon mei noppen en by reinich waar binne
dy fan izer. Dan ha ’k ek noch asfaltskuon.
It tommekompas; it wurd seit it al, dat klemst om dyn tomme om it
noarden te sykjen.
It ‘pyamapak’; dat draachst by kâld of reinich waar, it sit strak om dy
hinne en is wetterôfstjittend.
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By moai waar hast fansels minder klean oan.
Dan noch de beenbeskermers en de SI-pen en as lêste it polstaske foar
de kaart en de postomskriuwings. Dat wie it wol sa’n bytsje.
No witte de lju wêr’t ik foar oan it trainen bin, as se my tsjinkomme yn
en om Sleat”, zo besluit Tjitske haar relaas.
Natuurlijk was de redactie heel nieuwsgierig naar de resultaten in Kroatië
en zocht Tjitske daarom nog een keer thuis op. Op de vraag hoe het
allemaal is gegaan, kijkt Tjitske zeer teleurgesteld.
“’k Wie selekteard foar de WK en dêr wie ‘k fansels hartstikke bliid mei
mar doe mocht ik der net hinne fan myn baas, wylst it notabene foar it
NMT wie! Hiel krom fûn ‘k it. Hy sei dat ik yn myn nije baan in soarte fan
‘foarbyldfunksje’ ha en it net meitsje koe om fuort nei myn oantreden
daliks wer fuort te gean, want dêr kaam it wol op del. It soe ek net goed
wêze foar myn karriêre, sa waard der noch sein. Doe ha ’k mar kontakt
socht mei de chef d’equipe en mei de ploech. De lêste baalde ferskriklik
en de earste snapte it wol, al fûn er it wol hiel spitich.
‘k Fûn it in hiele drege kar mar ‘k bin net gien. Se ha my fanút Kroatië
wol hieltyd sms’t en op ‘e hichte holden mar ik hie fansels der leaver
sels by west”, zo vertelt Tjitske en aan haar gezicht is de teleurstelling
nog duidelijk af te lezen.
“Fierders ha ’k 3
oktober noch meidien
oan ‘e MNK
sprintkampioenskip
oriïntearringslopen yn
Harderwyk. Dat wie
yndividueel en dêr
waard ik 5e.
En 13 oktober die ik oan
‘e Iselmarloop mei en dy
wie foar in goed doel:
Mappa Mondo. (Dat zijn
tehuizen die opgericht
zijn om kinderen die
lijden aan een
ongeneeslijke ziekte een
thuis te bieden, red.).
Dit wie wer in asfaltloop
dêr’t we 2e waarden en it brocht ek noch Euro 4500,- op. Dêr koene we
as ploech grutsk op wêze!
En op 28 oktober wie der noch it NK estafette, wêr ’t ik mei noch trije lju
oan mei die.
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Dit wie wer in sivile oriïntearringsloop en dêr eindigen we op it 6e plak”,
zo blikt Tjitske terug op de achter haar liggende weken om dan maar ook
meteen vooruit te kijken naar het komende seizoen.
“Tusken krysttiid en âld en nij is der in training fan fiif dagen yn Denemarken as tarieding op
it WK yn septimber
2008 yn Litouwen. En
letter yn it nije jier
folget noch sa’n training
yn Dútslân.
No moat ik besykje it
wedstriidritme fêst te
hâlden en dan komme
we as NMT begjin
jannewaris wer byelkoar
foar in nij
trainingsskema en
wurkje we wer nei it
kommende WK ta.
En dêr wol ik no by wêze, fansels!
Gelokkich krij ik no fan alle kanten meiwurking op myn wurk en sa hat it
ôfsizzen yn Kroatië miskien dochs noch earne goed foar west.
De earste training is 13 jannewaris yn Egmond oan See en dêr wol ik
besykje myn persoanlike tiid te ferbetterjen”, zo besluit Tjitske.
De redactie wenst Tjitske heel veel succes bij het uitoefenen van haar
sport en ook voor de komende wedstrijden. Uiteraard zullen we haar nu
met argusogen volgen en de resultaten nauwlettend in de gaten houden.
Haar naam zal vanaf nu vast wel vaker in ons blad verschijnen.

HBS

GEZOCHT
Ooit waren in de Schans, bij de R.K.-kerk, gymuitvoeringen van
T.H.O.R. en waren er o.a. muziekuitvoeringen van de Reg. Inf. Joh.
Willem Friso Muziekkapel (+/- 1950). Ik zoek hiervan foto’s,
entreebewijzen, programma’s, e.d.
Graag zou ik hier kopieën van willen maken.
Bij voorbaat dank.
H.M. Spoelstra – Sloten
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SLOTENAREN KIEZEN VOOR HUN EIGEN
(OOSTERLIJKE) TOEKOMST
Op de ledenvergadering van 12 mei 2007 stond de vraag naar de
toekomstige samenwerking met Skarsterlân op de agenda. De aanleiding
voor dit agendapunt was de ophanden zijnde gemeentelijke herindeling.
Onder het motto: “Een slimme stad is op haar toekomst … “ was het
bestuur van plaatselijk belang van mening dat wij als inwoners van
Sloten gaan over onze eigen toekomst. In alle (provinciale) plannen
wordt de burger de ruimte gegeven om initiatief te nemen en over de
eigen toekomst na te denken. Toch bleek uit vele (politieke) reacties dat
eigen initiatief tonen en meedenken over de toekomst, niet door een
ieder op de toegevoegde waarde werd ingeschat. Velen wisten nauwelijks
raad met die actieve opstelling van onze stad. Tijdens en voor de
ledenvergadering van 12 mei was er natuurlijk de nodige publiciteit en
maakte ons unieke initiatief vele tongen los.
“Een goede zaak”, zo oordeelden de leden tijdens de vergadering. “Het
gaat weer ergens over” zo concludeerde men. Maar om in deze fase een
definitieve keuze te maken was het nog wel te vroeg. Men had duidelijk
behoefte aan meer informatie, om uiteindelijk tot een meer afgewogen
oordeel te kunnen komen.
Het bestuur van plaatselijk belang is weer aan de slag gegaan en heeft
de collegeprogramma’s “Mei-inoar giet it best” van Gaasterlân-Sleat en
“Samen aan het werk” van Skarsterlân, met elkaar vergeleken.
Vervolgens hebben we voor aanvullende informatie de programma- en
productbegrotingen van beide gemeenten bestudeerd. De volgende
onderwerpen zijn aan de orde geweest: Woningbouw, Financiën, het
Grondbedrijf, (groen) Onderhoud, Recreatie en Toerisme, Sport, Jeugd
en Jongerenwerk, Verkeer, Relatie met plaatselijk belang, de Website.
Het was een heel gepuzzel om –tot een zo objectief mogelijk en aan alle
partijen recht doende- vergelijking te komen. Een aantal, dat wij
vervolgens aan de ledenvergadering van 15 november 2007 hebben
voorgelegd.
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Met de reserves, het grondbedrijf en de financiële positie staat
Skarsterlân er beter voor en het bestuur van deze gemeente is
zeer stabiel. Er zijn in Gaasterlân-Sleat nog al wat (bestuurlijke
en personele) mutaties geweest;
Aandacht voor woningbouw voor alle kernen in Skarsterlân; in
Gaasterlân-Sleat is Balk de belangrijkste groeikern;
Beide gemeenten besteden in de programma’s aandacht
aan(groen) Onderhoud, Recreatie en Toerisme, Sport, Jeugd en
Jongerenwerk, Verkeer, Relatie met plaatselijk belang, de
Website, Relatie met de burger en de kwaliteit van
dienstverlening.

Vervolgens ontstond er een boeiende discussie over de voor- en nadelen
van beide strategische keuzes, namelijk enerzijds opgaan in het grote
geheel van de Zuidwesthoek, waarbij Sloten één van de zes steden wordt
in een grote Zuidwesthoek gemeente, of de enige stad worden in de
gemeente Skarsterlân.
Het was overigens voor sommige Gaasterlanders ook wel moeilijk om
zonder emotie de keuze te maken. Voor een aantal leden lag er ook een
duidelijke betrokkenheid met dit mooie gebied. Maar uiteindelijk gaven
andere argumenten toch de doorslag.
Alle leden hechten veel belang aan goed onderhoud en aan de bijzondere
positie van Sloten “als je straks één van de zes bent, krijg je minder voor
elkaar”, zo was de algehele opvatting.
Er waren ook kritische geluiden, want hoe ziet de toekomst van
Skarsterlân eruit? Volgt ook daar een herindeling met Heerenveen of
Lemsterland? Wat is daar onze mening over.?
Het bestuur benadrukte vervolgens om nu een keuze te maken, want als
de grenzen van de fusie gemeenten bekend zijn, is het moeilijk om
hierop invloed uit te oefenen. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar
een grenscorrectie met Skarsterlân. Tijdens de hoofdelijke stemming
bleek slechts één persoon tegen deze keuze te zijn en vervolgens koos
de vergadering ook voor een grenscorrectie naar Skarsterlân.
Aan het bestuur van plaatselijk belang is nu de taak om dit standpunt bij
beide gemeenten kenbaar te maken. Als het aan deze ledenvergadering
ligt mogen alle inwoners zich via een referendum uitspreken voor de
grenscorrectie naar Skarsterlân.
Wij komen daar in de ledenvergadering van 14 maart 2008 zeker op
terug.
Noteer deze datum alvast maar in uw agenda.
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WIJZIGINGEN OPHAALDAGEN
CONTAINERROUTE I.V.M. DE FEESTDAGEN
De route van dinsdag 25 december, eerste kerstdag, zal worden
gereden op zaterdag 22 december.
De route van nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari, zal worden gereden op
zaterdag 5 januari.
Op vrijdag 11 januari is er weer de kerstbomen- / takkenroute.
Milieudienst gem. Gaasterlân-Sleat

JAARCIJFERS 2007 RECREATIE SLOTEN
Het jaar 2007 ligt al bijna weer achter ons. Zo staan we aan de
vooravond van, wat wij dachten, een fantastische zomer, en zo ligt een
enigszins tegenvallende versie alweer ver achter ons. “De tijd vliegt”,
luidt het gezegde, en daarom moest de redactie, samen met
onderstaande inzenders, alweer snel aan het werk met het jaarlijkse
overzicht om het in dit eindejaarsnummer te kunnen publiceren.
Pieter Albada
RECREATIEBEDRIJF “DE JERDEN”
Het derde seizoen voor ons zit er al weer op. Het was een zeer roerig en
druk 2007 voor ons. Alles stond in het teken van de aanleg/realisatie van
het Sloterpark (stacaravans/chalets). Vorig jaar november waren alle
vergunningen rond en kon in principe de start beginnen. Eerst zijn we
begonnen met het verplaatsen en uitbreiden van de huidige sanitairunit.
Op de 'oude' plaats is een kleinere unit geplaatst die hoofdzakelijk voor
de kadegasten te gebruiken is. De grotere unit is uitbreid met een
familiedouche en babyroom met mindervaliden-voorzieningen (douche en
toilet) en is centraal op de camping geplaatst. Deze unit is geheel
bekleed met donkergroen canexel, zodat deze mooi in het landschap
past. Ook is er een extra afwasplaats gekomen. In het verleden
werden eurocentmunten gebruikt om warm water te krijgen. Dit
gaf dikwijls problemen. Op de recreatievakbeurs in Hardenberg werden
we geattendeerd op het Iconsysteem. Met dit systeem gebruik je een
sleutel die opwaardeerbaar is. Middels een computerprogramma wordt de
sleutel (die de vorm heeft van een gekleurd kegeltje) geprogrammeerd
en ingesteld voor diverse mogelijkheden. De sleutel is namelijk ook te
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gebruiken voor de wasmachine en de droger). Men kan een willekeurig
bedrag op de sleutel laten zetten en als de gast vertrekt kunnen we via
ons programma aflezen wat het tegoed is, zodat men nooit meer betaalt
dan wat men gebruikt heeft. Het is een enorm succes; geen storingen
meer, men hoefde geen munten meer te verzamelen en zo zijn er nog
een aantal voordelen op te noemen. Bij iedere douche en afwasplaats is
een schijf gebouwd. Op het moment dat men warm water nodig heeft
houdt men de sleutel tegen de schijf. Middels een timer ziet men hoe
lang er nog warm water komt.
Toen de sanitaire voorzieningen aangesloten en aangelegd waren, wilden
we in januari van dit jaar starten met de grondwerkzaamheden van het
Sloterpark. Helaas lieten de weergoden het afweten en moesten
we wachten tot eind maart. Binnen een tijdsbestek van 6 weken
waren de
elektriciteitskabels,
water-/gasvoorzieningen,
drainage,
riolering en alles wat er nog meer nodig was in de grond gebracht en kon
de grote verhuizing beginnen. In deze periode was het prachtig mooi en
warm weer. De weekenden waren ook hard nodig om de werkzaamheden
voor 1 mei af te kunnen ronden. Dit was onze deadline, want de 28
stacaravans/chalets die van de Lemsterpoort kwamen, moesten voor
bovengenoemde datum daar vandaan zijn. In de laatste week van april
heeft de firma Sierdsma met veel mankracht en machines het voor
elkaar gekregen alle 40 chalets en stacaravans deskundig op hun nieuwe
plaats te krijgen. De overige 12 caravans stonden inmiddels op het
'overloopterrein' en konden in die week ook 'meegenomen' worden. Er is
veel aandacht in de media geweest en zelfs t.v. Fryslân heeft een
reportage gemaakt. Alles is vlekkeloos verlopen en daar is een ieder zeer
erkentelijk voor. Onze gasten zijn deze zomer druk doende geweest om
de tuin aan te leggen en de schuurtjes weer op te bouwen.
Complimenten: wat is er ontzettend veel energie in de aanleg van de
percelen gestoken.
Momenteel zijn we druk doende met de aanleg van de boswal rondom
het Sloterpark. We hopen volgend jaar een mooie groenwal gerealiseerd
te hebben. In deze periode hebben (o)pa Seinstra en zijn broer een
prachtige mooie receptie in de boerderij gerealiseerd. Met grote inzet en
veel plezier hebben zij samen een ruimte gecreëerd waar met veel
plezier gewerkt kan worden. Voor wat betreft het 'toeristische' deel van
onze camping, hebben we nog een aantal bijzondere groepen gehad.
Tijdens de ballooning in Joure hebben we een ballonploeg uit Enschede
gehad en in het najaar de Honda Goldwing Club. Met Hemelvaart hebben
we weer genoten van de traditionele oldtimer rally. Op 't Hiem hebben
we deze zomer een nieuwe schommel neergezet, wat door de kinderen
zeer gewaardeerd wordt. Al met al een jaar om met heel veel plezier op
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terug te kijken. Al was het soms hectisch en liepen de gemoederen hoog
op; we hebben genoten.
Gerhardus, Wouter en Yvonne Seinstra
Camping “De Jerden”
COMMISSIE KERKRONDLEIDING ‘GRUTTE TSJERKE’
Ook dit jaar werd de historische kerk gedurende enkele maanden
opengesteld voor bezoekers. Wij mogen trots zijn op dit fraaie
kerkgebouw en willen dit graag delen met de vele toeristen in ons stadje.
Wij doen dit met een enthousiast team van 14 personen, welke graag
een dagdeel willen besteden aan dit belangrijke en interessante werk.
Het is altijd goed om anderen te vertellen over de geschiedenis van de
kerk en gaandeweg kan zich soms een heel diepgaand gesprek
ontwikkelen. Een schot in de roos was dit jaar de invoering van een z.g.
lichtjestafel. Deze blijkt in een behoefte te voorzien, die vooral
buitenlandse bezoekers hebben, namelijk het ontsteken van een lichtje
bij kerkbezoek. Bij ons in protestantse kringen niet zo algemeen bekend,
maar in ons omringende landen is het heel normaal om ook in een
protestantse kerk een lichtje te branden. Na invoering bleek na 2 weken
al dat een tekort dreigde te ontstaan aan lichtjes zodat direct een
vervolgbestelling gedaan kon worden, welke in juli alweer herhaald
diende te worden. Ook de verkoop van sierkaarsen verliep bevredigend,
de voorraad is schoon op!! We mochten dit jaar 11.685 bezoekers
begroeten uit alle windstreken en werelddelen. Van Nieuw-Zeeland,
Argentinië en Japan tot Noorwegen, Polen en Zuid-Afrika; een hele
verscheidenheid aan nationaliteiten en culturen. Al deze bezoekers
brachten aan giften en aankopen bruto Euro 4.574,50 in het laatje. Toch
wel een mooi bedrag, waar wij best blij mee kunnen zijn. Op deze wijze
heeft de commissie kerkrondleiding op positieve manier bij kunnen
dragen aan de instandhouding van dit belangrijke rijksmonument.
Immers, het onderhoud en conservering van een eeuwenoud gebouw als
de Grutte Tsjerke vergt veel geld en dat is niet altijd voorhanden. Tot
hiertoe hebben wij als rondleidingcommissie een goed seizoen gehad
waarop we tevreden op terug kunnen zien. Helaas werden wij op
9 oktober geschokt door het plotselinge overlijden van onze
voorzitter/penningmeester Pier Krol. Veel hebben wij aan zijn tomeloze
inzet en inspiratie te danken. Hij was het brein achter onze commissie.
Wij zullen hem heel erg missen, in velerlei opzicht en wij zijn dankbaar
voor alles wat hij voor ons mocht betekenen. In Pier hebben wij een
echte en trouwe vriend verloren. Hij rust nu in vrede naast Ine. Maar het
werk gaat gelukkig gewoon door en in de vrijgekomen plaats is al een
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nieuwe gids gekomen. Al met al een goed jaar, maar wél met een heel
triest einde.
Namens de Rondleidingscommissie, Henk Muys
BRUGPASSAGES
Ondanks het feit dat 2007 niet een super zomer liet zien, is het aantal
brugpassages toch niet tegengevallen ten opzichte van vorig jaar. De
laatste jaren was een daling waarneembaar, maar nu een lichte stijging.
Wellicht volgend jaar nog meer passages? De brugwachters Douwe Kraak
en Jaap Deen lieten dit jaar (incl. 39 “afroep-openingen”) nog een ruim
aantal passeren.
Maand

2002

2003

2004

2005

2006

2007

April

1.410

2.147

1.749

1.024

1.534

2.375

Mei

5.098

4.396

5.319

4.996

3.363

4.438

Juni

5.407

6.725

4.756

4.335

5.303

4.610

Juli

9.309

9.898

8.042

7.338

8.434

7.451

Augustus

9.833

10.423

9.732

8.774

7.991

9.179

September

4.632

4.406

3.972

4.024

4.205

3.917

Oktober

1.774

1.750

1.722

1.988

1.839

1.837

13

39

Totaal

37.463

39.745

35.292

32.479

32.682

33.846

STICHTING ZWEM- & SURFGELEGEHEID “DE LYTSE JERDEN”
Eindejaar overzicht van stichting zwem-/surfgelegenheid “De
Lytse Jerden”.
In het voorjaar is een aantal vrijwilligers en leden van de stichting
begonnen met de traditionele schoonmaak en onderhoud van het strand.
*Er is o.a. nieuw zand op het strand aangebracht.
*De boeien zijn te water gelaten.
*Het toiletgebouw is schoongemaakt
*Er hebben snoeiwerkzaamheden plaatsgevonden.
Het strand was er klaar voor maar we hadden moeite om een nieuwe
beheerder te vinden, (Johanna was er eind vorig jaar mee gestopt). Na
een aantal advertenties in plaatselijke kranten te hebben geplaatst en
her en der te hebben geïnformeerd, is Manuela Beumkers bereid
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gevonden het beheer van “De Lytse Jerden” genaamd “De Baaier” op
zich te nemen. Het is prachtig om te zien dat bij mooi weer vele
volwassenen en kinderen gebruik maken van “De Baaier” en hier dan
goed kunnen recreëren. In oktober is de najaarsschoonmaak geweest.
Ook is er noodzakelijk snoeiwerk verricht. De boeien werden uit het
water gehaald en schoongemaakt. Nu bleken we een aantal meters
nieuwe boeien nodig te hebben; deze worden aangeschaft. Tijdens de
najaarsschoonmaak zagen we dat er bij de afvalcontainer illegale
dumpingen hadden plaatsgevonden. Er lagen o.a. een kapotte frituurpan,
oude stoelen, kussens en vele appels. Volgens Jan Leegstra betrof het
hier lekkere appels, die sneller en beter aan pinken in de wei gevoerd
konden worden dan hier te dumpen op het strand. Op deze manier had
de “dumper” extra werk. Jan heeft de illegale dump naar het
gemeentelijke stort gebracht, met een geleende aanhanger. Nadat Jan
zijn aanhanger geleegd had en op terugreis was, werd hij aangehouden
door de politie en werd hij bekeurd omdat het nummerbord van de auto
niet overeen kwam met dat van zijn aanhanger. Jan probeerde nog met
“dit is vrijwilligerswerk, onverlaten hebben rotzooi bij “De Baaier”
gedumpt; ik heb dit weggebracht.” Het mocht niet baten de
politieagenten waren onvermurwbaar, Jan kreeg een flinke boete!
Het Friese Merenproject:
Er ligt een voornemen tot realisering van een vaargeul in het Slotermeer,
tussen Sloten en Balk. Wij denken dat dit voor onze zwemgelegenheid
een aantal negatieve effecten kan hebben o.a.:
* Weg spoelen zand van ons strand.
* Kwaliteit zwemwater: het is onduidelijk hoe de opbouw van de bodem
is. Komt er na het realiseren van de vaargeul geen veenlaag bloot?
* Gevaar voor zwemmers. Een vaargeul zo dicht bij onze
zwemgelegenheid kan gevaarlijk zijn.
Wij hebben onze zorgen bij de gemeente gemeld.
Namens stichting zwem-/surfgelegenheid “De Lytse Jerden”,
Siepie Aukes
MUSEUM “STEDHÛS SLEAT”
Een museum met een landelijk keurmerk en nieuwe luistertochten
Terugblik.
Het museumseizoen zit er weer op. Het was een gedenkwaardig seizoen,
want op 12 april 2007 kreeg het museum het landelijke keurmerk
‘geregistreerd museum’. Het museum is daarmee opgenomen in het
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Nederlands Museumregister. Hanneke Nusselder – voorzitter van de
landelijke adviescommissie voor museumregistratie – onthulde die dag
het schildje op de voorgevel van het museum. Het museum is heel blij
met het keurmerk: het laat daarmee zien dat het kwaliteit levert en
voldoet aan een aantal basiseisen die de Nederlandse museumwereld aan
musea stelt. De onthulling was tevens de feestelijke start van het nieuwe
museumjaar en de opening van de tijdelijke tentoonstelling over Sloten
en de Zuiderzee. De tentoonstelling liet zien hoe belangrijk de rol van
Sloten als doorvoerhaven in de 15de-18de was, welke producten werden
verhandeld en welke invloed de handel had op het dagelijks leven in
Sloten. De tentoonstelling was onderdeel van de manifestatie Zuiderzee,
waarin het museum samenwerkte met Bezoekerscentrum Mar en Klif in
Oudemirdum, Museum Hidde Nijland Stichting in Hindeloopen, de
Bibliotheken Lytse Súdwesthoeke, de Muziekschool Zuidwest Friesland /
Ritmyk en enkele kunstenaars. Samen ontwikkelden zij een cultureel,
kunstzinnig en educatief programma voor het basisonderwijs. Leerlingen
konden in het programma kennismaken met verschillende disciplines als
cultureel erfgoed, beeldende kunst, dans, muziek, literatuur en
theater/drama rond het thema Zuiderzee. Jammer genoeg viel de
belangstelling van het onderwijs voor het project tegen. Het museum
was tijdens het Nationaal Museumweekend (14 en 15 april), op Open
Monumentendag, op het Historisch Kijkfeest (2 juni) en op Sipelsneon
(23 juni) gratis open. Kinderen konden bootjes vouwen, touwknopen,
een zoötroop maken of een glasplaatje beschilderen met hun eigen
Zuiderzeeverhaal. Tijdens het Historisch Kijkfeest was de raadszaal
ingericht met een unieke collectie historisch ondergoed. Ook in 2007
werd veel getrouwd in het museum: acht bruidsparen gaven elkaar in de
raadszaal het jawoord. Het museumbestuur bleef in 2007 ongewijzigd:
het wordt gevormd door Hilde de Haan (voorzitter), Ben Klinkhammer
(secretaris), Jan Brand (penningmeester) en de bestuursleden Ger van
Klaveren en Jelle Wagenaar. Alle vrijwilligers kregen als dank voor hun
inzet in 2007 opnieuw een tochtje aangeboden op het skûtsje De Goede
Verwachting van Sjoerd Seffinga. Het museum kan niet zonder
vrijwilligers en is hen zeer dankbaar voor hun hulp: zij springen bij grote
drukte bij, zijn gastheer of gastvrouw bij ontvangsten, geven
rondleidingen, helpen mee met de kinderactiviteiten of bij huwelijken,
doen klusjes of brengen affiches, folders en ander promotiemateriaal
rond. Vrijwilligers Joop Teijema en Joop Visser rondden achter de
schermen samen met Aly de Boer de collectieregistratie af. Alle
voorwerpen hebben nu een uniek inventarisnummer én zijn ingevoerd in
de computer, in het speciaal daarvoor aangeschafte computerprogramma
Adlib. Stadsomroeper Pieter Haringsma gaf in de maanden juni, juli en
augustus in totaal 15 stadswandelingen; steeds op een vast punt in de
week. Het museum gaat in 2008 door met de vaste stadswandelingen.
Over een gebrek aan aandacht in de media had het museum ook in 2007
"De Stadsomroeper" Sloten, december 2007

53

niet te klagen: de regionale en landelijke pers besteedde veel aandacht
aan de museumregistratie, de tentoonstelling, de activiteiten en de
stadswandelingen. Het bezoekersaantal bleef in 2007 ongeveer gelijk.
Wel was er een lichte verschuiving: het aantal betalende bezoekers
daalde licht, terwijl het aantal bezoekers dat gratis of met een
museumkaart het museum bezocht, steeg. Het museum kon de
toeristische promotie van Sloten in 2007 gelukkig voortzetten en deed
dat in goed overleg met Gaasterland Promotions in Oudemirdum. Het
aantal toeristen dat in het museum informatie vroeg, bleef eveneens
gelijk aan dat in 2006.
Luistertocht.
Begin november verschenen her en der in Sloten grijze paaltjes met een
blauwe bovenkant met daarop het logo van de luistertocht. De
luistertocht – een mooi Nederlands woord voor audiotour – is een nieuw
initiatief van het museum. Het museum heeft het afgelopen jaar samen
met Informatiecentrum Mar en Klif in Oudemirdum tien wandel- en
fietsroutes in Gaasterland ontwikkeld. Toeristen kunnen al fietsend of
wandelend Gaasterland verkennen, maar de luistertochten zijn natuurlijk
ook leuk voor inwoners van Gaasterland zelf! De luistertochten brengen
de geschiedenis van Gaasterland tot leven: via een koptelefoon hoort u
verhalen, liederen, gedichten en hoorspelen over Gaasterland. Zo vliegen
in Sloten de kanonskogels u om de oren en hoort u in de herberg een
marskramer zijn waren aanprijzen. In de luister(wandel)tocht door Sloten
zijn allerlei geluidsfragmenten van het Historisch Kijkfeest verwerkt. In
Wijckel ontmoet u Menno van Coehoorn in levende lijve, u wandelt door
het Rijsterbos met de rijke jonker Jan, de ‘God van Gaasterland’, in
Laaksum hoort u het lied van de vissers en bij het Mirnser Klif het
mysterieuze verhaal van de Grote Rodger. Het museum is op dit moment
bezig met de voorbereiding van de plaatsing van alle informatiepalen en
–borden in de gemeente en krijgt daarbij veel hulp van de medewerkers
van de gemeente en particulieren in Sloten: heel veel dank daarvoor! Als
alles klaar is, zal de luistertocht officieel worden gepresenteerd. Inwoners
van Sloten krijgen dan ook de gelegenheid mee te gaan op luistertocht.
De luistertochten zijn voor toeristen vanaf 1 april 2008 beschikbaar in het
Nederlands, Duits en Engels, zowel in het museum als in
Informatiecentrum Mar en Klif. Het museum heeft de luistertochten
kunnen maken dankzij de steun van Plattelansprojekten Fryslân, de
provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, het
ANWB Fonds, de gemeente Gaasterlân-Sleat, de Stichting Jonkvrouwe
J.E.J. Bas Backer, de Ottema-Kingma Stichting, de Stichting Je
Maintiendrai en de Stichting VSBFonds, Regio Friesland. Over de plannen
voor 2008 leest u meer in de volgende Stadsomroeper.
Minette Albers, directeur Museum “Stedhûs Sleat”
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TAPASJÛN YN SLEAT GOED SLAGGE
Op freed 23 novimber 2007 om 19.30 oere begûnen 15 Sleattemers oan
in nij aventûr. Tapas meitsje. De hiele groep gie hiel selsstannich te wurk
en hat yn myn eagen in profesjoneel nivo sjen litten. It seach der
allegear like prachtich út en de smaak wie, foar safier’t ik dat heard ha,
hiel goed. Der wie ek ien dy’t noch nea geitetsiis iten hie; der gie suver in
nije wrâld foar har iepen. As organisaasje wol ik jimme bedanke foar
dizze slagge jûn!
Op 25 jannewaris 2008 sil de twadde jûn plakfine yn “De Poarte”. Dy
groep sit ek hielendal fol.
Foar foto’s kinne jim efkes sjen op:
http://picasaweb.google.nl/wietskeborger/TapasMakenSleat23November2007

Wietske Borger

GROEN LICHT VOOR TOERISTISCH
INFORMATIEPUNT GAASTERLAND PROMOTION
De gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat heeft GROEN LICHT gegeven
voor voortzetting van het toeristisch informatiepunt Gaasterland
Promotion en dat is geweldig nieuws! Het informatiecentrum Mar en Klif
is hier bijzonder mee ingenomen en gaat dus samen met de aangesloten
ondernemers deze ingeslagen weg vervolgen!
Geconstateerd kan worden, dat het in het afgelopen seizoen echt
bijzonder goed gegaan is. Er zijn t/m 31 oktober jl. ongeveer 20.400
bezoekers aan de diverse balies in Oudemirdum, Balk en Sloten geweest
en dat is ruim boven verwachting! Al deze toeristen zijn geholpen met
het vinden van accommodatie, activiteiten en tal van andere vragen.
Momenteel participeert Gaasterland Promotion mee in de werkgroep:
Toerisme met Zorg is toerisme met economisch perspectief. Deze houdt
zich o.a. bezig met het ontwikkelen van arrangementen voor onze
medemens met een beperking.
Eind januari wordt er een bijeenkomst voor ondernemers gehouden.
Waar dit één van de onderwerpen zal zijn. Inspirerende sprekers worden
hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze avond zal er voor ondernemers tevens
alle ruimte zijn om feedback te geven op de producten en dienstverlening
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van Gaasterland Promotion. De medewerkers willen hier graag hun
voordeel mee doen.
De deuren van Gaasterland Promotion zijn tot 1 april 2008 gesloten voor
het publiek. Achter de schermen wordt echter hard gewerkt aan een
beleidsplan en productontwikkeling voor 2008!
Tot 1 april is Gaasterland Promotion op werkdagen bereikbaar via de mail
of op telefoonnummer 0514-571777.

DE VRIJWILLIGER OP DE MOLEN
Naam:
Lolle Poepjes
Straat:
Burg. G. H. Mulierstraat 13
Getrouwd met:
Anja de Vries sinds 20 juli 2007
Kinderen:
1 grandioze zoon van 18 maanden;
Durk Jacob.
Beroep:
Elektricien bij firma Peterson in
Amsterdam.
Vrijwilliger op de molen sinds: april 2007 maar daarvoor ook al vanaf
ongeveer 1988 tot 1996, waarna ik om persoonlijke redenen gestopt ben.
Hoe ben je daar vrijwilliger geworden?
Ik liep al ruim een jaar met de gedachte rond dat het toch zonde was dat
ik niets meer met mijn opleiding voor molenaar deed. Toen Julius
Lolkema, de voorzitter, op een zaterdag naar me toe kwam om even een
en ander te verhelpen op de molen en ik daarna de sleutel weer terug
bracht, vertelde hij me, dat de molenaar die ze voor de zaterdagen
hadden, gestopt was. Ik vroeg me af of ik deze tijdrovende hobby weer
op wilde pakken. Ik heb toen gezegd dat ik het best weer wilde doen als
ik er tijd voor had en heb het dus deze zomer weer geprobeerd, en naar
alle tevredenheid.
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Wat doe je zoal als vrijwilliger?
Van alles. Ik vergelijk het wel eens met een klein bedrijfje.
Het is dus naast het laten draaien van de molen, ook malen, meel
mengen, klein onderhoud, producten bedenken, voorraden verzorgen, en
ook niet onbelangrijk, 2 jongens opleiden, namelijk Mats Faber en Jetze
de Groot
Hoeveel tijd ben je hier zoal mee kwijt?
Dit varieert van ’s winters 2 tot 4 uurtjes per week tot ’s zomers 2 dagen
per week, dus voor een hobby kost het flink wat tijd.
Wat is zo bijzonder aan de Sleattemer molen?
Bijzonder aan “De Kaai” is dat hij nog steeds volledig in bedrijf kan en
ook nog geregeld in bedrijf is.
Wie zijn er nog meer vrijwilliger op de molen?
Er zijn op dit moment 2 molenaars: Peter Prins uit Sneek en ikzelf.
Verder nog 2 “leerlingen” die beide nog te jong zijn om een opleiding te
volgen, maar zo ben ik zelf ook begonnen, dat zijn Mats Faber uit
Nijemirdum en Jetze de Groot uit Groningen (pakesizzer van Kees de
Groot).
Verder hebben we nog Anskje Bergsma, Julius en Sietske Lolkema en
Wolter en Rigt van het Meer die in de zomer door de week de molen
bemannen.
Wat zegt het jou dat het dit jaar het “Jaar van de Molen” is?
Tijdens het jaar van de molen kon je toch merken dat er waarschijnlijk
vanwege meer publiciteit meer belangstellenden naar de molen kwamen
die op de site van het jaar van de molens je activiteiten wisten.
Ook zijn er volgens mij veel collega vrijwilligers even wezen buurten.
Hoe reageren toeristen als ze de Sleattemer molen bezichtigen?
Enthousiast over het feit dat er nog steeds op de ouderwetse manier
diverse soorten meel gemaakt wordt en dat ze ook nog kunnen zien hoe
dat gebeurt. Maar er zijn natuurlijk ook zat die even op de stelling kijken
en dan binnen 2 minuten weer op de stoep staan.
Wat is er zo leuk om door te gaan als vrijwilliger op de molen?
Het maken van de diverse producten en daar dan zo veel mogelijk van
proberen te verkopen en natuurlijk de zeer geïnteresseerde bezoekers
die je gelukkig zo nu en dan ook nog wel hebt te woord staan. Daar sta
je dan al gauw een half uurtje mee te praten en meestal nemen die nog
wel het een en ander mee ook.
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Staat, naar jouw mening, de molen genoeg in de belangstelling of
heb je ideeën om deze nog meer in de picture te manoeuvreren?
Op deze locatie heb je natuurlijk over belangstelling niet te klagen maar
we proberen deze nog steeds te vergroten. Dit doen we door middel van
onze website (www.everyoneweb.com/molendekaai) en door toch te
proberen het hele jaar door elke zaterdag te draaien; al is het maar een
paar uurtjes. Tevens probeer ik deze winter voor het eerst om toch de
meeste producten voorradig te houden, al is de voorraad wel beperkt,
zodat we nu eens niet 5 maanden nee hoeven te verkopen.
Wat is het leukste wat je tot nog toe meegemaakt hebt op de
molen?
Het feit dat Jetze en Mats de deur open hebben gehouden op onze
trouwdag zodat Anja en ik daar prachtige foto’s konden maken. Verder
vond ik de Friese Molendag zeer geslaagd. Het was oergezellig op het
molenerf. Er werden poffertjes gebakken door Mats en Jetze en er werd
tarwe gedorst met een machine van 80 – 90 jaar oud. Deze dag heeft
ons veel bezoek en klanten opgeleverd.
Welke tip heb je nog aan het bestuur van vereniging “De
Korenmolen”?
Vooral zo doorgaan want de molen staat er schitterend onderhouden bij.
Maar… iets meer overleg zou geen kwaad kunnen.
G. St.

MUZIEKVERENIGING “STÊD SLEAT”
Muziekvereniging “Stêd Sleat” heeft de laatste tijd niet stil gezeten. Ze
heeft vele repetities gehad voor het concours in Zaandam, maar het
resultaat mocht er dan ook zijn. Met gemiddeld 88,34 punten behaalde
men een dikke eerste prijs met recht op promotie naar de derde divisie.
Maar voorafgaande aan het concours van 11 november jl., was er een
studieweekend in Gorredijk. In dit weekend moest er heel veel gespeeld
worden, maar natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning. Het
studieweekend begon met een gezamenlijke repetitie, gevolgd door
enkele sectierepetities. Na het avondeten was er ook nog een repetitie,
maar heel serieus kon je die niet noemen, héél véél hilariteit en een mooi
voorproefje voor de bonte avond. Onder het genot van een hapje en
drankje konden de leden genieten van sketches en leuke optredens van
eigen leden van de muziekvereniging. De jeugdige leden Reitze, Niels en
Martzen hadden een leuk stukje bedacht waarbij geblinddoekt vla
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gegeten moest worden. Een leuk schouwspel. Drie oude vrouwtjes, die
zichzelf super-ereleden noemden (Boukje, Sietske en Hiske), hadden een
leuke sketch met allerlei anekdotes over dirigent en leden. Er was nog
tijd voor galgje, bingo, mooi gezongen liedjes door eigen leden en het
spelletje hints passeerde eveneens de revue. Al met al een geslaagde
avond die nog tot in de late uurtjes doorging. Na de ontzettend gezellig
avond kon om half drie het licht uit worden gedaan, zodat iedereen nog
wat rust kon krijgen. Zondagmorgen waren er enkele leden die niet echt
wilden opstaan, want het bed lag wel heel erg lekker. Na het ontbijt en
een paar bakken koffie werd er toch nog goed gerepeteerd. Na de lunch
was het tijd voor opruimen en met veel goede moed werd de terugreis
naar Sleat aanvaard. En zondag 11 november was het dan zover. Het
concours van de KNFM in het Zaantheater in Zaandam. Om 8 uur ’s
morgens allemaal al verzamelen op de Haverkamp, want de reis naar
Zaandam ging met de bus. Het korps moest er rond twaalf uur spelen.
Voorafgaande aan het optreden was er nog even tijd voor inspelen en
afstemmen en daarna was het dan zover. Muziekvereniging “Stêd Sleat”
begon haar optreden in het schitterende Zaantheater met het
inspeelwerk Aurelia van S.S. Wesley in een arrangement van Lieuwe de
Jong. Het eerste werk dat gespeeld werd was Decennium van Eric
Swiggers. Hiermee behaalde men 86,50 punten. Het tweede werk was
Potter Point van Leon Vliex. En hiermee behaalde men 90,17 punten.
Natuurlijk genoten de leden en dirigent van dit prachtige resultaat. Zo
was er op de woensdagavond na het concours een gezellig samenzijn
voor de leden, dirigent en het ere-lid. Onder het genot van champagne
en een heerlijk hapje, werden de juryverslagen besproken. Tevens werd
er nog de video vertoond van de bonte avond tijdens het studieweekend.
Al met al een zeer gezellige avond. Maar nu wordt er weer druk
gerepeteerd
voor de volgende optredens. Zo zal het korps weer
aanwezig zijn bij intocht van Sinterklaas en zullen zij de kerstnachtdienst
begeleiden in de Grutte Tsjerke te Sleat. Sinds september van dit jaar is
het jeugdkorps “Lyts Sleat” ook elke week actief aan het repeteren onder
leiding van de uit Sloten afkomstige Marianne van der Heide. “Lyts Sleat”
zal in ieder geval optreden tijdens het voorjaarsconcert van
muziekvereniging “Stêd Sleat” op zaterdag 8 maart 2008. Verder gaan
de jeugdkorpsleden nog naar de jeugdkorpsendag en staat er nog een
concertje gepland; maar waar en wanneer, dat hoort u zo spoedig
mogelijk van ons.
Tot ziens op één van onze optredens.
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Beste Sleattemers,
Gezien de drukte rond onze verhuizing in januari naar de B.H.
Mulierstraat nr. 3, hebben wij helaas geen tijd jullie een kaartje te
sturen.
Daarom wensen wij iedereen in Sleat via dit blad een Gezegend,
Gezond en Verstandig 2008 toe.
Tiny, Guus, José, Sandra en Jan Pieter de Groot.
P.S.:

Ons nieuwe adres per 11-01-2008:
Burg. H. Mulierstraat 3, 8556 AD Sloten, telef. 0514-531311.

Dorpskrant "de Wikelflecht" uit Wyckel organiseert
het Open Kruiswoordpuzzelkampioenschap
van de gemeente Gaasterlân-Sleat
Wanneer:

donderdag 27 december a.s.

Waar:

gebouw Irene te Wyckel

Aanvang:

19.30 uur

Inleggeld: Euro 3,50 (komt geheel ten goede aan gebouw
“Irene”)
Prijzen:

10 prijzen wedstrijdpuzzel
3 prijzen wachtpuzzel tijdens het nakijken van de
wedstrijdpuzzel en 2 aanmoedigingsprijzen

De wedstrijdpuzzel is van het twee sterren niveau en men krijgt
hiervoor één uur speeltijd
Opgave voor 27 december bij: Klaas IJkema tel. 0514-603450
Karin Verbeek tel. 0514-603950.
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V ind mij gerust een dwaas die over vissen praat,
doch laat mij het genot om nu en dan eens even,
aan stille waterkant, het sprookje te beleven
van overgang der nacht naar schuchter dageraad.
I k Zie in ieder mens beslist geen hengelaar,
maar onbetwist staat vast dat niemand kan ontberen,
om toch zo af en toe eens in zichzelf te keren
en daarvoor staat bij mij nog steeds mijn hengel klaar.
S inds ik een jongen was van zeker noch geen acht
stond ik na schooltijd vaak al intensief te vissen
en och de mooiste plek, dat kon gewoon niet missen
was voor mijn ouders’ huis, de knusse Lindegracht.
S oms sprong ik zelfs spontaan voor dag en dauw uit bed
om met de boot van heit door `t stille Far te roeien
met op de polderdijk nog sluimerende koeien
en in een nevelsliert een paard als silhouet.
E n als ik amper vis, schenkt mij een karekiet
zijn mooie ochtendzang in vele vloeiende akkoorden
ik luister ademloos en schiet tekort in woorden
voor deze virtuoos, verscholen in het riet.
N a elke sportvisdag waarvan ik huiswaarts keer
voel ik mij steeds opnieuw tijdlang als herboren;
versmolten met natuur, in ruimt' en tijd verloren,
daalde serene rust heel vredig op mij neer.
Jan Folmer
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Stifting Fryske Oekumenyske
Tsjerketsjinsten yn Sudwest Fryslân

TSJERKETSJINSTEN F.OE.T 2008
De Frysktalige Oekumenyske Tsjerketsjinsten foar it jier 2008, dy‘t
Holden wurde sille yn ‘e Frederikustsjerke fan Sleat binne:
20 jannewaris
17 febrewaris
16 maart
13 april
11 maaie
8 juny
6 july
3 augustus
14 septimber
12 oktober
9 novimber
7 desimber

10.00
10.00
10.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
10.00
10.00
10.00

oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere

Frou C. de Boer - Bergstra
Ds. Klaas Visbeek
L. Durksz
Em. Pastoar J. Brouwer
Pastor T. Boomsma - v.d. Meer
Pastor Nellie Sluis
Frou T. Bergsma - Overdiep
Pastoar J.R. v.d. Wal
Ds. S. Kiestra
Herman de Vries
Frou I. Bouwhuis - Minnema
Ds. G. Hoekstra

WIE HEEFT HET FATSOEN?
Zondagmiddag 2 december jl. kregen we een telefoontje van iemand
die zei dat het verstandig was om even bij de boot (“Josaja”) te gaan
kijken. Hier aangekomen werd al gauw duidelijk dat er ingebroken
was en er diverse vernielingen in de boot hadden plaatsgevonden.
Dit moet zijn gebeurd tussen zaterdag 1 dec. en zondag 2 december.
Verdere details wil ik jullie besparen.
Ik kan moeilijk verwoorden hoeveel verdriet dit mij doet.
Nu is mijn vraag: Wie heeft het lef gehad om dit te doen? Wellicht
heeft diegene ook het fatsoen om dit netjes bij mij te melden en aan
mij uit te leggen: Waarom?
Guus de Groot, B.H. Mulierstraat 26 te Sloten
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GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
BLOEMISTERIJ “SKIK”
Met ingang van 1 januari 2008 heb ik een parttime baan gekregen als
docente bloemschikken aan het AOC Friesland te Heerenveen, afdeling
MBO PAS-groen.
Het betreft hier een baan voor 20 uren in de week, welke moeten
worden ingevuld van maandag tot en met woensdag.
Mijn bloemisterij “Skik” houd ik natuurlijk wel aan; alleen worden de
openingstijden aangepast.
Deze openingstijden zijn m.i.v. 1 januari as.:
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

: 09-12 en 13-17 uur.
: 09-12 en 13-17 uur.
: 09-12 en 13-16 uur.

Met vriendelijke groet,
Siska Lubach
Bloemisterij “Skik”

WÊR IS DE DAMBEKER?
Jierren lyn hawwe Ferrie
Verhoeff, Reitze Schotanus en Theun v.d.
Sluis damles jûn oan ‘e
skoalbern
fan
Sleat.
Benammen Jan Deinum,
Wiebren Verhoeff, Wim
Haringsma en DurkDoede Deinum pakten
dizze tinksport goed op.
En sa mochten hja 2x
meidwaan
oan
it
Nederlânsk kampioenskip. Op 28 maaie 1983
waarden hja kampioen
fan Nederlân! Dêr krigen hja in prachtige beker (sjoch foto).
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Mar......wêr is dy beker bedarre? We ha de heale skoalle oer de kop hân,
mar de beker is wei. Soe dejinge, dy't him sjoen hat en wit wêr't er op't
heden is, dit oan ús trochjaan wolle of de beker yn earste ynstânsje by
Theun v.d. Sluis bringe wolle? (Bolwurk s.s. 41 yn Sleat).

Hierbij wenst Plaatselijk Belang
Sloten en de
redaktie van “De
Stadsomroeper”
u prettige
kerstdagen en
een uitermate gezond en niet
minder voorspoedig jaar 2008 toe.
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