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VERDWENEN HEROÏEK EN STALEN ROS…
De warmste winter in 300 jaar. Dat we dat nog mee mogen maken. In
plaats van zwaar ingepakt en schaatsend de ijswegen in en rondom
Sloten te verkennen, konden we de afgelopen maanden rustig in de korte
broek langs Sleattemer paden wandelen. Nog even en we kunnen de
schaatsen om laten smelten tot wandelschoenen.
Hoe krijgt ons stadje ooit de heroïek terug van de tijd dat de bedwingers
van de Elfstedentocht door Sloten ploeterden onder soms barre
omstandigheden? Zullen we ze hier ooit nog zien vechten tegen de
winterse elementen, die schaatsprestaties zo ongekend boeiend maken?
Nu lezen we als winternieuws alleen maar dat de 32 jaar oude oranje
fiets van Foeke de Boer in Balk gestolen is. Niet dat dit nieuws mij koud
laat; dat absoluut niet. De langste man van Sloten zijn trouwe stalen ros
te ontnemen, is m.i. bijna hetzelfde als het paard van Sinterklaas onder
diens kont vandaan te schieten.
Ik vraag me dan ook af: wie doet nou zoiets.
Daarmee ben ik eigenlijk bezig een daderprofiel te
stellen. Het zal ongetwijfeld om iemand moeten
gaan die op oude fietsen valt, flink aan de lengte en
ook nog aanhanger van onze monarchie is, want
waarom neem je anders een bejaarde, hoge en
oranje fiets mee? We kunnen toch ook moeilijk aannemen dat een
oudejaarsploeg al in januari met de fiets van Foeke aan de haal gaat?
Vaak is het bij misdaad zo, tenminste als we Peter R. de Vries mogen
geloven, dat de dader in de kennissenkring moet worden gezocht. Niet
dat ik de kameraden van Foeke uit Tjerkgaast niet vertrouw maar toch
lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat deze ‘doerakken’ hier meer van
afweten.
Het zal toch niet zo zijn dat Tjitte de Wolff het frame van deze bijzondere
fiets in één van zijn landbouwmachines heeft verwerkt; dat enkele
leidingen van de melkmachine van Sjoerd de Vries inmiddels oranje zijn
gekleurd of dat Jan Boonstra het 32 jaar oud stuk metaal achter in zijn
vrachtwagen richting Zweden heeft gesmeten en er in dat land
momenteel één oranje fiets rondrijdt? In Zweden hebben de mannen de
lengte wel, dus dat zou zomaar kunnen.
Ik denk niet dat we zelf moeten proberen deze misdaad op te lossen. Ik
acht het Omrop Fryslânprogramma ‘Plysejepost’ best in staat hier de
vinger achter te krijgen, mits er DNA-materiaal aanwezig is. Aan Aly de
taak om alle kleren van Foeke hier op na te speuren, hem te helpen dit
gevoelige verlies te verwerken en ook om hem zo veel liefde te geven dat
het bureau Slachtofferhulp voorlopig op afstand kan worden gehouden.
G. St.
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HJIR EN HJOED
Berne:
Sleat:
om utens:

1/7 desimber

13 jannewaris

9 febrewaris
13 febrewaris
18 febrewaris

Timo Hermen Jan, sf Yvonne Gerda
Henriët Nooteboom en Edwin Otter
Anna Johanna Arendje,
df Ingrid van der Plas en
Tjalling op de Hoek, Wikel
Twan Jacko, sf Akkelies Bajema en
Manfred van der Meer
Lars, Marja Lootsma en
Wim Haringsma
Jurjen Piter, Corrie van der Sluis en
Koos van Strien

Troud:
om utens:
Stoarn:
Sleat:
om utens:
Ferhuze
yn ‘e stêd:

23 maart

Marijke Dijkstra en
Ido de Vries, Balk

22 desimber

Leo Rhijnsburger,
Heerenwal 60, 66 jier.

21 jannewaris

Antje Migchels, Talma Hiem,
Balk, 88 jier.

Mefr. D. Risselada

nei Spanjaardsdijk 2

Nij ynkommen: Fam. H. de Vries
Hendrika Dijkman

B.H. Mulierstraat 23
Spanjaardsdijk 16

Ôfreizge:

Johannes Kooistra

nei St. Jansgea.

Sa lang troud:
Sleat:

17 febrewaris 40 jier

fam. Tj. Hepkema-v.d. Meer

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

Geruime tijd vonden er verbouwactiviteiten plaats op de Kapelstreek nr. 217; het huis
waar nu Andrea Bakker en René van Dijk wonen. René van Dijk is de zoon van Peter
van Dijk. Peter is weer de zoon van Jan en Joke van Dijk-Pander. De broers Van Dijk
kwamen tijdens de verbouwing nog een keer bijeen in het huis waar ze zijn
grootgebracht. Hier op de steiger voor het ouderlijk huis: van links naar rechts: Cor,
Henk, Hans, Peter, Tjeerd en Jan van Dijk.
Foto: Henk Brouwer

Het Wapen der gemeente Sloten (Fr.)
Bij de verleening der gemeentewapens omstreeks 1916 waren de kleuren
in het wapen van Sloten geheel afwijkend van het van ouds gevoerde
wapen dezer stad vastgesteld. Na gehouden onderzoek is de gemeente
Sloten (Fr.) thans bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1918 no. 41 op
verzoek van het gemeentebestuur opnieuw bevestigd in het bezit van het
vroeger gevoerde wapen in zijnen oudsten vorm zijnde: in goud een
veelhoekig getinneerde toren van keel met een hoog spits dak tusschen
twee lagere spitse daken van azuur, en achter het gebouw uitkomende
twee schuin gekruiste sleutels van azuur. Het schild gedekt met een
vijfbladerige kroon.
G. HAITSMA MULIER, Oud-Burgem. van Sloten (Fr.), De “Vrije Fries” 1924.
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DE JEUGDFOTO
De jeugdfoto van december jl. was niet zo verschrikkelijk moeilijk om te
raden. Niemand minder dan onze verfkunstenaar en
verhalenverteller Hylke Jan de Jong stond op deze prachtige
prent. Er kwam een aantal goede oplossingen binnen bij de
redactie zodat er geloot moest worden om een winnaar aan
te wijzen. De hoofdprijs kwam dit keer in Sloten terecht en
wel bij Henk Muys aan de Wijckelerweg nr. 168/A. Hij mag zich gelukkig
prijzen met een heerlijke fles Stadsomroeperwijn.
De jeugdfoto van dit kwartaal zal weinig zweetdruppels kosten omdat we er
geen plaatsen. Door drukte met het digitaliseren van onze oude nummers,
waar ontzettend veel tijd inzit, moeten wij deze rubriek even laten liggen.

SCHAATSGLORIE UIT HET VERLEDEN

Van dhr. W.B. Hofman uit Zwolle ontvingen we deze prachtige schaatsfoto uit de winter
van 1933/1934, gemaakt op de ijsbaan in Sloten. De laatste jaren kunnen we ons nog
nauwelijks voorstellen wat schaatsen is, misschien komen er betere tijden.
Van links naar rechts: Frans de Vreeze (nu Joure), Wiebe Hofman (Zwolle), Marieke
Folmer (Tiel), Christine Effing (overl.) en Lolle Poepjes (overl.).
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WAAROM JAAR VAN DE MOLENS?
Molens zijn markante herinneringen
aan een verleden, dat in Nederland
vele eeuwen terug gaat. In 1407
werd
de
eerste
poldermolen
gebouwd. Een goede reden om 600
jaar na dato, in 2007, het Jaar van
de
Molens
te
vieren.
Door
achterstallig onderhoud en dalende
overheidssteun lopen we het risico
dat het aantal molens in de
toekomst sterk gaat dalen. Van de
overgebleven molens zijn er zo’n
450 nodig aan restauratie toe. Daar
is 70 miljoen voor nodig. Alle reden
voor een landelijke steunactie in
2007.
In het Jaar van de Molens 2007
vinden allerlei landelijke activiteiten
plaats op en rondom de molens. Van theatervoorstellingen tot
fanfareconcerten, van molenverhalen vertellen tot een gezellige lunch of
diner op de molen. Door mee te doen helpt u provinciale, regionale en
lokale molenorganisaties bij het instandhouden van het meest in het oog
springende erfgoed van ons land.
De molen is een markant bouwwerk waar we in Nederland trots op zijn.
Die trots gaan we dit jaar samen vieren.
Houd daarom de landelijke website www.jaarvandemolens.nl goed in het
oog. Hier vindt u alles wat u over het jaar weten wilt. En u vindt hier wat
er op de dichtstbijzijnde molen voor u wordt georganiseerd.
Voormalig cultuurminister Maria van der Hoeven gaf onlangs landelijk het
startsein voor de festiviteiten.
Aandacht voor molens is geen overbodige luxe, vindt de minister. Dat
2007 uitgeroepen is tot jaar van de molens, heeft te maken met het feit
dat zeshonderd jaar geleden de eerste poldermolen in Holland werd
gebouwd. Er zijn meer dan duizend monumentale exemplaren en
honderden molenaars die zich belangeloos inzetten om dit erfgoed in
stand te houden. Hoewel talloze molenorganisaties veel werk verzetten,
dreigen achterstallig onderhoud en dalende overheidssteun het aantal
molens terug te dringen. Aan de feestelijkheden is dan ook een actie
gekoppeld. In de Zuidwesthoek zijn houtzaagmolen De Rat in IJlst,
korenmolen De Kaai in Sloten en de houtzaag en korenmolen in Woudsend nog in vol bedrijf. In het Jaar van de Molens wordt het bezoeken
van deze erfenissen gepromoot.
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DE FOTO’S VAN PIET VADER

Van Piet Vader, getrouwd met Ellie Jongsma, dochter van Thijs
Jongsma en Jetske de Jong, die gewoond hebben op het adres
Breedstraat 153, ontvingen wij bovengenoemde foto’s met
onderstaande tekst:
“In de Tweede wereldoorlog als onderduiker in Sloten en omgeving
terechtgekomen, leerde ik daar Ellie Jongsma kennen. Na de oorlog in
Sloten teruggekomen heb ik daar als 1e ambtenaar en gemeenteontvanger tot 1953 op de secretarie gewerkt, eerst onder burgemeester
Bakker, later onder burgemeester Alta. Zie foto (rechts boven), waar ik
burgemeester Alta de stembus voorhoud. Bij hoofdelijke stemming in
de gemeenteraad werd bij lot aangewezen, welk raadslid als eerste zijn
stem over een bepaald onderwerp mocht uitbrengen.
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Bijgevoegd ook een foto (links onder) van mij met een
zuurstofapparaat De jaren dat ik in Sloten woonde, heb ik EHBOcursussen gegeven onder toezicht van dokter Hattink. Sloten is
omgeven door het water, vandaar dat de plaatselijke EHBO-afdeling
een zuurstofapparaat aanschafte. In mijn tijd heeft dit slechts eenmaal
dienst gedaan, jammer genoeg zonder resultaat.
Bij de andere twee foto's het volgende verhaal. Toen na de oorlog de
wederopbouw op gang kwam, kreeg Harmen de Jong (caféhouder van
"De Stadsherberg") als secretaris van de plaatselijke VVV een verzoek
van de Nederlandse Spoorwegen om voor het aankleden van nieuwe
treinstellen foto's van Sloten (2 x 10 stuks) beschikbaar te stellen. Ik
mocht dit als amateur-fotograaf (hobby) verzorgen. Eerst de kleine
fotootjes (6x6) gemaakt en deze handmatig (in donkere kamer)
vergroot op mat chamois papier (voorschrift NS).
Ik wil deze foto's graag aan de redactie van ‘De Stadsomroeper’
afstaan, jullie hebben er vast wel een bestemming voor.”
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SLEATTEMER NIJS EN NIJS OM UTENS
Waarnemend burg. Arie Aalberts aan de slag
Waarnemend burgemeester Arie Aalberts is inmiddels in Gaasterlân-Sleat aan de slag gegaan na het
terugtreden van Thea de Roos. Hij combineert deze
post de komende tijd met het burgemeesterschap
van Dantumadeel. Aalberts moet de gemeente na
een bestuurlijk hectisch jaar terugbrengen in rustig
vaarwater en ervoor zorgen dat opgelopen
achterstanden als gevolg van het conflict tussen De
Roos en de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat
worden weggewerkt.
De Roos besloot onlangs per 1 februari gebruik te
Waarnemend-burg.
maken van de mogelijkheid van vervroegd uittreden.
Arie Aalberts
Zij ontvangt tot het bereiken van de 65-jarige
leeftijd een uitkering van 70 procent van het jaarinkomen, zijnde Euro
51.393. De echtgenoot van de ex-burgemeester liet onlangs weten dat
het stel wil verkassen naar een plek buiten Friesland.
Het voortijdig vertrek van burgemeester Thea de Roos kost de gemeente
Gaasterlân-Sleat Euro 212.000.
Klaas Wittermans vertrekt, Atte Hornstra komt
De trainer van de hoofdmacht van vv Sleat, Klaas Wittermans, stapt aan
het einde van dit voetbalseizoen op en vertrekt na zes jaar naar Q.V.C.
uit Stavoren, dat momenteel uitkomt in de 2e klasse van de K.N.V.B.
Een mooie uitdaging voor trainer Wittermans uit Sneek, die een goed
gevoel heeft overgehouden van zijn gesprek met Q.V.C. en ook met een
goed gevoel bij Sleat opstapt.
Zijn opvolger, zo werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van vv Sleat
bekendgemaakt, wordt Sleattemer Atte Hornstra. Dit met ingang van het
nieuwe seizoen 2007/2008. Uit een zevental sollicitanten heeft het
bestuur gekozen voor Hornstra. Atte Hornstra heeft zelf jarenlang voor
Sleat gevoetbald en was ook eind jaren negentig al drie seizoenen
hoofdtrainer van de Sleattemer club.
Jelsma wethouder in Gaasterlân-Sleat
Meint Jelsma uit Joure is sinds enkele maanden wethouder in GaasterlânSleat. Jelsma vervult de vacature die is ontstaan na het plotselinge
overlijden van Hans Zoodsma, eind december. Zoodsma overleed aan de
gevolgen van een hersenvliesontsteking. De oud-chef van de Friese
waterpolitie was twintig jaar lang PvdA-raadslid in zijn woonplaats Sneek.
Hij werd door de PvdA-fractie in Gaasterlân-Sleat benaderd voor de
functie van wethouder. Hij kreeg daar onder meer de portefeuilles
ruimtelijke ordening, grondbedrijf en volkshuisvesting.
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Met Jelsma krijgt de gemeente de beschikking over een zeer ervaren
bestuurder. De PvdA'er is in Skarsterlân twaalf jaar wethouder geweest
en was dat tussen 2002 en 2006 in Littenseradiel.
Provincie investeert veel in watersportsector
De toegang voor boten tot het Friese binnenwater wordt de komende
jaren flink verbeterd. De provincie wil zwaar investeren in de sluizen aan
de IJsselmeerkust en het Wad.
Na de geplande capaciteitsverdubbeling van de sluis in Stavoren over
twee jaar, volgen de 'toegangspoorten' van Lemmer, Workum en
Makkum en Harlingen. Ook aan de oostkant van de provincie richting
Overijssel, Groningen en Drenthe worden vaarroutes ingrijpend verbeterd.
In het noorden van Friesland wordt de elfstedenroute bevaarbaar
gemaakt voor boten en is Leeuwarden nog vaak een knelpunt voor
plezierboten. Ook daar moet verbetering in komen.
De plannen zijn bedoeld om meer watersporters te trekken en optimaal
profijt te trekken uit de enorme investeringen die momenteel worden
gepleegd in de Friese meren en binnenwateren. Met het grootschalig
baggeren, het bouwen van bruggen en viaducten en het maken van
recreatieve voorzieningen is in tien jaar tijd al 345 euro miljoen gemoeid,
maar door de nieuwe plannen worden de totale kosten in de komende
zeven jaar verder opgeschroefd naar een half miljard euro.
Als alles in 2013 gereed is, zo verwacht oud-gedeputeerde Bertus Mulder,
zal de werkgelegenheid in de Friese watersportsector zijn gegroeid met
30 procent: 1200 vaste banen. Bovendien wordt er op gerekend dat het
toenemend aantal vaarrecreanten jaarlijks 20 miljoen tot 25 miljoen euro
extra aan wal zal uitgeven.
Zonnebloem Balk huldigt Janny Kraak
De Zonnebloemvereniging Balk en omstreken, opgericht in 1982,
huldigde kortgeleden tijdens een feestelijke jubileumviering bij Talma
Hiem in Balk een aantal trouwe leden.
Tijdens de jaarlijkse feestmiddag in de grote zaal van Talma Hiem werd
het 25-jarig bestaan gevierd. Voorzitter Jantsje Stapersma opende de
middag met een welkom aan de ongeveer 200 aanwezigen waaronder
oud-bestuursleden en afgevaardigden van het provinciale en het
regionale bestuur. De voorzitter memoreerde in het kort alle activiteiten
van de afgelopen 25 jaar en kon melden dat de afdeling 50 vrijwilligers
telt.
Daarna kreeg de voorzitter van de provinciale afdeling het woord. Van
hem kregen de vier aanwezige jubilarissen van het eerste uur, Jantsje
Stapersma, Sleattemer Janny Kraak, Annie van der Veer en Maaike
Koops de gouden speld, de erepenning en natuurlijk bloemen uitgereikt.
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Brandweer Gaasterlân-Sleat/Nijefurd benaderde vrijwilligers
Zo'n drieduizend brieven van de brandweer Gaasterlân-Sleat en Nijefurd
zijn kortgeleden de deur uitgegaan. Er kwamen slechts tien reacties op
en dat resultaat viel commandant Frans Sabel een beetje tegen. Het
intergemeentelijke korps heeft dringend behoefte aan nieuwe
vrijwilligers. De brief was verstuurd naar inwoners tussen de 18 en 38
jaar van beide gemeenten.
Stabel kan op dit moment zestien nieuwe brandweerlieden goed
gebruiken. De helft daarvan komt waarschijnlijk uit de groep
respondenten. Tevens worden met enkele andere geïnteresseerden
gesprekken gevoerd. Mocht het korps dan nog niet op de benodigde
sterkte zijn gebracht, dan gaat Stabel persoonlijk werven.
Mar en Klif Oudemirdum neemt taken VVV over
Toeristen in Gaasterlân-Sleat hoeven deze zomer niet te wanhopen. De
regio-VVV Friese Kust ging weliswaar failliet, maar de gemeenten en
recreatieondernemers zijn druk bezig om het gat te dichten.
De regio-VVV Friese Kust is definitief ter ziele. Horecaondernemers Ernst
en Nina Mulderij uit Workum wilden een doorstart maken, maar kregen
geen steun van de gemeenten in het IJsselmeergebied. In september
werden de gefuseerde VVV's in Harlingen, Franekeradeel, Wûnseradiel,
Nijefurd, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland failliet verklaard. Het echtpaar
Mulderij nam de inboedel en een deel van de activiteiten over en wilde de
kantoren voortzetten. De VVV moest een ontmoetingsplaats worden met
een leestafel en een internetcafé. Helaas kwamen de partijen niet nader
tot elkaar omdat niet alle partijen even enthousiast waren over de
samenwerking.
In Gaasterlân-Sleat neemt het bestuur van informatiecentrum Mar en Klif
in Oudemirdum de taken van de VVV over. Hiervoor stelt de gemeente
20.000 euro beschikbaar. Als het lukt om de ondernemers in de
gemeente substantieel te laten bijdragen, dan doet de gemeente hier nog
eens 12.000 euro bovenop. Behalve de balie in Mar en Klif blijven ook de
folderposten in Sloten en Balk bestaan.
Zuidwesthoek wil samenwerking
De gemeenteraden van Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel hebben
onlangs in Sneek de koppen bij elkaar gestoken om te kijken op welke
wijze zij kunnen samenwerken. In de Zuidwesthoek wordt al langer
gesproken over een mogelijk samengaan van verschillende gemeenten.
Ook een fusie wordt niet uitgesloten.
De bijeenkomst is een initiatief van de fracties van GroenLinks in de
betreffende gemeenten en de FNP uit Gaasterlân-Sleat.
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Oud-Sleattemer Andrys de Jong provinciaal lijsttrekker
Tijdens de Provinciale verkiezingen van 7 maart jl. was Andrys de Jong
lijsttrekker van de Partij voor het Noorden in Fryslân. Andrys is de zoon
van Watze en Anne de Jong. De Jong was destijds de grondlegger van
het comité ‘Redt Gaasterland’. Een groot plan in de Wyldemerk werd een
halt toegeroepen, dit met brede steun van de gehele bevolking van
Gaasterland. Uiteindelijk kreeg het comité bijna de gehele politiek in
Gaasterland mee. Andrys de Jong is geboren te Sneek en opgegroeid in
Sloten en Balk. Hij woont momenteel in Nieuweschoot en is
regiomanager van Groningen en Drenthe voor het reïntegratiebedrijf
Stam BV. Dit bedrijf zet mensen met een beperking in bij een bedrijf op
contract voor lange tijd.
Succesvol was De Jong niet tijdens de laatste verkiezingen want hij
slaagde er niet in een zetel te bemachtigen in het Friese Parlement.
Afgedankte mobieltjes voor Dorcas
Dorcas zamelt oude gebruikte mobiele telefoons in.
Ook bij bedrijven worden de mobiele telefoons periodiek vervangen. De
mobieltjes kunnen worden ingeleverd bij het Dorcasdepot in Balk en
Sloten. Elk mobieltje levert voor Dorcas 3,50 euro op. Bij ReCell in
Bergschenhoek
worden
ze
nagekeken,
gerepareerd
en
in
ontwikkelingslanden weer op de markt gebracht. Door deze vorm van
recycling wordt het milieu gespaard en bovendien worden met deze
opbrengst Dorcasprojecten in Oost-Europa en Afrika ondersteund.
Heeft u nog een oude mobiele telefoon in de keukenla liggen?
Lever deze dan in bij het Dorcasdepot, Tjerk Hiddesstraat 18 Balk of
Wijckelerweg 173/A Sloten.
Bij controle Spanjaardsdijk 140 snelle rijders op bon
Bij een snelheidscontrole waren in februari in Sloten op de
Spanjaardsdijk 140 van 480 bestuurders de klos. De verbalisanten zullen
niet al te enthousiast zijn als de bekeuring bij hen in de bus valt. Daar
had best wat anders voor gekocht kunnen worden, zullen de meesten
zich schuldig afvragen.
Stimuleringsregeling toerisme in Gaasterlân-Sleat
Het organiseren van een muziekfestival in Balk of het ontwikkelen van
promotiemateriaal voor toeristisch Sloten, zijn kleine initiatieven van
particulieren of instanties die het toerisme in de gemeenten GaasterlânSleat en Nijefurd bevorderen. En dat is precies de bedoeling van de TRIZregeling, die kleine toeristische initiatieven in Zuidwest-Fryslân
stimuleert.
In Balk komt er regelmatig een vraag van particulieren en instanties of
de provincie een financiële bijdrage wil leveren aan kleinschalige
initiatieven
die
toerisme
en
recreatie
bevorderen.
Deze
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stimuleringsregeling is kortgeleden, i.s.m. de Stichting Doarp yn Bedriuw
(DBF), in het leven geroepen, in de vorm van de TRIZ-regeling. Ideeën
die in aanmerking zouden kunnen komen voor de TRIZ-regeling zijn o.a.
het
organiseren
van
evenementen,
het
ontwikkelen
van
promotiemateriaal (folders en dergelijke), het initiëren van een
muziekfestival en een wandel- of een zeiltocht.
Snellere zonneboten bij tweede Elfstedentocht
De organisatie van de Frisian Solar Challenge vindt dat er bij de tweede
Elfstedentocht voor zonneboten, snellere boten aan de start moeten
verschijnen. Voor de tocht komt een minimum snelheid van 8 kilometer
per uur. De inschrijving voor de volgende editie, die op 23 juni 2008
plaats zal vinden, is inmiddels gestart. De financiering van het
evenement is nog niet rond. Sponsor Nuon heeft zich teruggetrokken uit
het project. De provincie is nu de aanjager. De kosten worden echter
geschat op een miljoen euro.
Terminale Zorg en Hospice Zuidwest Friesland fuseren
Met ingang van 1 januari 2007 zijn de stichting Vrijwilligers Terminale
Zorg Zuidwest Friesland en de stichting Hospice Zuidwest Friesland
gefuseerd. De nieuwe Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Zuidwest Friesland (V.P.T.Z. Zuidwest Friesland) heeft als doel mensen in
de terminale fase van hun leven bij te staan en te ondersteunen. Die
ondersteuning en begeleiding kan zowel in de eigen thuissituatie als in
het hospice in Sneek plaatsvinden.
Door de fusie tussen beide stichtingen is er één organisatie in Zuidwest
Friesland ontstaan die vrijwilligers in dienst heeft welke zijn opgeleid en
getraind om de terminaal zieke en de familie op een goede manier bij te
staan. Het inzetten van vrijwilligers in deze laatste fase van het leven
kan naasten en familie tijdelijk ontlasten, waardoor er soms weer
mogelijkheden ontstaan om de zieke langer thuis te houden. Maar als de
verzorging thuis niet meer kan is er het hospice in Sneek waar gasten
liefdevol verzorgd en verpleegd worden in een warme, huiselijke
omgeving.
Sleattemer Marten Brouwer vindt eerste kievitsei gemeente G-S
Op donderdag 8 maart jl. vond Marten Brouwer uit Sloten het eerste
kievitsei van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Hij vond het die morgen om
half tien in een weiland bij Wijckel. ’s Middags heeft Brouwer het eitje
aangeboden aan waarnemend burgemeester Arie Aalberts. Deze
overhandigde de vinder op zijn beurt een oorkonde en het vindersloon.
De dag ervoor werd het eerste kievitsei van Fryslân gevonden bij
Spannenburg door Bolswarder Christiaan Noordhuis.
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HIGHLANDGAMER HANS LOLKEMA SPORTMAN
VAN HET JAAR IN GEM. GAASTERLÂN-SLEAT
Op 20 januari jl.
werd in gebouw
“Irene” in Wijckel
de verkiezing van
de sportman en
sportvrouw
van
het jaar 2006 van
de gem.
Gaasterlân-Sleat
gehouden. Bij de
dames
werd
schaatster Marrit
Leenstra uit Wijckel,
die
het
nieuws via de telefoon in Collalbo
(Italië) kreeg te
horen,
winnaar.
Tweede
werd
turnster Klazina Draaijer uit Nijemirdum en derde wielrenster Gerda
Brouwer uit Sondel. Bij de heren werd de sportprijs gewonnen door
Highlandgamer Hans Lolkema uit Sloten. De prestaties van Hans zijn in
2006 uitvoerig in ons stadsblad beschreven, evenals die van plaatsgenoot
Zeno Folkertsma (midgetgolf), die tweede werd, voor de nieuweling in
het gezelschap, kaatser René Anema uit Balk.
In 2006 werd Zeno Folkertsma tot sportman over het jaar 2005 gekozen
in dorpshuis 't Klif in Oudemirdum.
In 2005 behaalde Zeno in mf. “De Gearte” in Bakhuizen eveneens deze
titel (over het jaar 2004).
Hans Lolkema werd in 2004 in Oudega GS uitgeroepen tot sportman van
het jaar 2003 van de gem. Gaasterlân-Sleat.
In 2002 viel deze eer te beurt in dorpshuis Ons Gebouw in Harich aan
pronkrider Gerlof Swart uit Sloten. De toen 66-jarige Sleattemer werd
sportman van het jaar 2001 van Gaasterlân-Sleat.
De prijzen in Wijckel werden uitgereikt door burgemeester Thea de Roos,
waarmee ze één van haar laatste handelingen voor de gemeente
verrichtte.
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FIETSEN VOOR HET GOEDE DOEL
Op zaterdag 21 april 2007 organiseert het Nationaal MS Fonds de MS
150-fietstocht in Friesland.
De tocht start in Sneek, en voert je via de Friese steden: IJlst, Sloten,
Stavoren, Hindeloopen, Workum en Bolsward weer terug naar Sneek. Het
doel is om met elkaar 100.000 euro op te halen voor het Nationaal MS
Fonds. Het sponsorgeld zal door de fietsers zelf opgehaald worden in hun
eigen netwerk bij particulieren en/of bedrijven.
Wat is MS eigenlijk?
Multiple sclerose, beter bekend als MS, is een ziekte van het centrale
zenuwstelsel en treft veelal jonge mensen. In Nederland lijdt ca. 1 op de
1000 inwoners aan MS. Het is een chronische ziekte die nog niet goed te
behandelen is. Het centrale zenuwstelsel omvat de hersenen en het
ruggenmerg. Iedere dag geven we ons centrale zenuwstelsel duizenden
keren opdrachten om bewegingen te maken zoals een glas of een kopje
op te pakken en het naar de mond te brengen.
Bij MS komen deze signalen niet of niet goed door. Dit komt omdat om
het centrale zenuwstelsel een omhulsel (myeline) zit dat de signalen
geleidt. Door allerlei ontstekingsprocessen bij MS kan deze myelinelaag
onderbroken zijn waardoor de signalen niet goed doorkomen. Hierdoor
ontstaan allerlei klachten van uiteenlopende aard zoals: bij het zien,
gevoelsstoornissen, coördinatieproblemen, krachtsverlies in de ledematen, blaasstoornissen, spraakproblemen, etc.
Invulling van de dag
Je start om 09.00 uur in Sneek, richting IJlst. Langs de route staan
7 stempelposten opgesteld, bemand door vrijwilligers die zelf MS hebben.
Zij zorgen voor je eten, drinken en verzorging. Weer terug in Sneek,
finish je tussen 16.00 uur en 19.00 uur, en daar wacht je een feestelijke
happening! Hierbij zal de nodige media aanwezig zijn zodat de aandacht
voor MS vergroot wordt.
Hoe aanmelden?
Ben je enthousiast en wil je MS-patiënten in Nederland helpen met een
flinke financiële injectie aan het Nationaal MS Fonds? Meld je dan aan
voor
de
MS150
Nederland
2007,
door
een
e-mail
naar
info@nationaalmsfonds.nl te sturen met daarin: je naam, leeftijd, adres
en telefoonnummer. Verdere informatie volgt medio februari 2007. In de
tussentijd kun je terecht voor informatie over de MS 150 Nederland 2007
bij het Nationaal MS Fonds, tel: (010) 591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl.
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PAKE’S SLEATTEMER FERLINE
Sommige Sleattemers en âld-Sleattemers zijn in het bezit van
oude foto's van Sloten, waarop personen staan afgebeeld, die
voor hen moeilijk meer thuis te brengen zijn. Daarom is “De
Stadsomroeper” enige jaren geleden een rubriek met oude
afgedrukte foto's genaamd “PAKE’S SLEATTEMER FERLINE”
gestart. De lezer wordt hierin gevraagd om de ontbrekende
na(a)m(en) op te sporen en/of de wel gevonden maar van verkeerd
geschreven namen voorziene personages door te geven aan de redactie
van dit blad. Ook wordt er gevraagd of lezers nog verhalen weten over
oude afgebeelde personen, verenigingen of situaties etc.
In ons vorige nummer stond een prent afgedrukt van dhr. W.B. Hofman
uit Zwolle. Deze prent van de zangvereniging moet zijn genomen
omstreeks 1911/1914.
Onderstaande personen reageerden op de meer dan 90 jaar oude foto.
Mevr. A. Nijholt-Straatsma, Heemstrastraat 6, St Nicolaasga: “Dit
is al een heel oude foto, die ik zelf ook in mijn bezit heb. De enige
persoon die ik daarvan ken is nr. 41; mijn tante Marie Straatsma.
Eigenlijk denk ik dat nr. 37 Teatske Nijholt is, maar dat is een gok.
Waarschijnlijk zijn er wel oudere mensen die de namen van deze foto
weten. Zelf dacht ik aan Fim de Vreeze-Mous uit Balk.
Ik beleef veel plezier aan het lezen van ‘De Stadsomroeper’.”
W.B. Hofman, Telemannstraat 5, Zwolle: “In de door mij ingezonden
foto van december 2006 weet ik vrijwel zeker de volgende personen te
herkennen:
1. Tjeerd Folmer, vroegere bedrijfsleider van de zuivelfabriek in Sloten.
2. Johannes van der Goot, zoon van ‘De Lord’, Rinse van der Goot, de
uitvinder van de machinale kaasbereiding.
6. Hendrik Hofman, mijn vader, zoon van Tjeerd Pekes Hofman (van de
Pôle).
8. Eelke van Tromp Boomsma, smid, rijwielen, benzinepomp enz.
10. Vermoedelijk Anne Hofman, broer van mijn vader, die in W.O.I in het
Canadese leger (Saskatchewan-batallion) vocht in België/Frankrijk, doch
door influenza aan het front werd geveld en in Canada overleed.
11. Vermoedelijk Petrus Bijvoets, caféhouder.
12. Vermoedelijk meester Bonekamp, toen hoofd van de openbare lagere
school.
16. Grietje (Kieke) de Lange, echtgenote van Jacob de Lange.
17. Echtgenote van nr. 1; Tjeerd Folmer.
24. Echtgenote van Lodewijk Albada, hoofd van de Chr. school in
Heidenschap.
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30. Jantje de Lange (Harm en Jantje de Lange).
31. Trijntje Hofman-Haringsma, mijn moeder, echtgenote van nr. 6
Hendrik Hofman.
35. Neeltje de Jong, zuster van Hielke en Harm de Jong, schilders.
37. Teatske Nijholt, die de medicijnen van de patiënten in Sloten van de
doktoren Hattink en V.d. Bijllaardt jarenlang bezorgde. Haar broer was
Kobus Nijholt uit de Dubbelstraat.
40. Nelly Leffertstra van Tjerkgaast (die mooie boerderij staat er nog).
42. Klaske Folmer-van der Goot, echtgenote van Jan Folmer, voorzitter
van muziekvereniging ‘Crescendo’ (’t sis ik’).
Ik heb het vergrootglas erbij gehad maar kon niet meer personen
herkennen. U zult, naar mijn mening toch wel enkele reacties krijgen, al
is het al zo lang geleden. Niemand van de geportretteerden kan meer in
leven zijn. Verder wil ik een woord van waardering aan het adres van de
redactie uitspreken voor het werk wat ze doet voor de gemeenschap van
Sloten.”
Van Folkert G. Brouwer, geboren 7 april 1911 te Sloten, en wonende in
Heeswijk kregen we de volgende reactie:
“Bijna alle gezichten op die foto komen mij bekend voor, helaas niet alle
namen. Hier volgen de namen die ik mij nog herinner:
1.
3.
12.
16.
17.
19.

Tjeerd Folmer
Susanna Brouwer-Molenaar
Meester Bonekamp
Griet de Lange
Jantsje Folmer-Brouwer
Dieuwke Haarsma-De Jong

31.
36.
37.
39.
41.
42.

Trien Hofman
Makke Koopmans-De Jong
Teatske Nijholt
Klaaske Wielsma
Marie Straatsma
Klaaske Folmer-v.d. Goot

Ik wens U veel succes
Met hoogachting en vriendelijke groeten.

Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 Ad Heeswijk, Tel. 0413-299299
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 eerder
gepubliceerde foto’s/verhalen; neem dan even contact op met de
redactie.
G. St.
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NIEUWE FOTO PAKE’S SLEATTEMER FERLINE

Enige tijd geleden ontvingen wij van Kees Smits uit Houten een aantal
foto’s van de christelijke lagere school in Sloten. De hier afgebeelde
kinderen bemanden de 1e en 2e klas van het schooljaar 1964/1965.
Het is best aardig om de personen op te speuren en na te gaan wat er
van hen is geworden. Inmiddels is dit portret wel meer dan 40 jaar oud,
dus al te gemakkelijk zal het ook wel niet zijn. In ieder geval is het de
moeite waard om te proberen. Namen zoeken en vinden leveren meestal
ook hele aardige verhalen op uit de stoffige vergetelheid.
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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IN GESPREK MET….. HYLKE JAN DE JONG
Mijn naam is Hylke Jan
de Jong en ik ben
geboren op 29 september 1949 in Sloten. Mijn
vader en moeder waren
Tjipke de Jong en Akke
Visser. Mijn vader was
een geboren en getogen
Slotenaar
en
mijn
moeder komt oorspronkelijk uit Warns. Later
zijn zij verhuisd naar
Wijckel en uiteindelijk
naar Sloten. Ik heb 2
jongere zussen, Ria en
Thea. Daarmee ben ik dus de oudste maar waarschijnlijk niet de wijste.
Mijn studietijd ben ik begonnen in de oude bewaarschool, wat
tegenwoordig het gebouw “de Poarte” is. Dat was bij juffrouw Riekje
volgens mij. Na de kleuterschool ging ik naar de christelijke lagere school
aan de Wijckelerdyk. Meester Kolhoff heb ik toen nog net meegemaakt
maar meester Folkertsma veel meer. Ook kregen wij les van juffrouw Vos
en later meester Abe de Jong. Enkele klasgenoten uit die tijd waren o.a.
Froukje de Kroon, Herre Risselada en Lubbert Deinum.
In 1960 was ik hier “afgestudeerd” en ben toen naar de toenmalige
ambachtschool in Lemmer gegaan. Veel van mijn vrienden gingen daar
heen; dus ging ik ook maar mee. Dat was achteraf maar voor de periode
van 1 jaar. De enige twee richtingen die je daar kon doen waren
timmeren en metaal. Je was toen 11 of 12 jaar en dan weet je nog niet
serieus wat je wilt gaan doen. Welnu, timmeren was niets voor mij. De
enige mogelijkheid om mij niet op mijn eigen vingers te slaan was om de
hamer met twee handen vast te houden. Dan had je natuurlijk altijd nog
de vingers van andere klasgenoten die bij mij ook niet veilig waren. Ook
de metaal bleek voor mij niet te zijn weggelegd, dat had ik al snel in de
gaten bij het z.g. “blokjes vijlen”. Vijlen was n.l. het eerste wat je moest
leren in dit vak. Aardrijkskunde, geschiedenis en talen lagen meer in mijn
richting.
We fietsten met schoolgenoten uit Wijckel, Balk, Sondel en Nijemirdum
naar Lemmer en vooral in de winter was het soms bar koud. Mijn vader
had mijn schoolpraktijken al snel door en zei dat het zo niets werd. Ik
moest maar naar de schildersopleiding in Sneek en dat leek mij ook wel
wat. Zo gezegd, zo gedaan toog ik met de bus naar Sneek. Na 2 jaar had
ik deze opleiding afgerond en was ik “leerling schilder” en inmiddels
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14 jaar oud. Vervolgens ben ik toen aan het werk gegaan in het
schildersbedrijf van mijn vader. Dat was ‘s ochtends vroeg beginnen om
7 uur tot ‘s avonds half zes. Dan snel even wassen, omkleden en even
wat eten want 2 keer in de week ging ik ‘s avonds naar Sneek voor een
vervolgopleiding in het schildersvak. Na een lange dag werken en naar
school was je dan om 11 uur ’s avonds weer thuis en de volgende dag
om 7 uur moest je weer aan het werk. Dit was voor de periode van 2
jaar. Na deze 2 jaar
was je “Gezel” waarna
er weer 2 jaar studie
volgde voor “Patroon”.
Hierna kon je een
schilderszaak beginnen.
Na al deze opleidingen
gedaan te hebben, was
ik inmiddels al wat
ouder
geworden
en
kwamen de meisjes om
de hoek kijken. Toen ik
met
mijn
vrienden
destijds in een horecagelegenheid
was,
ik
meende in Irnsum, liep
ik mijn vrouw Tetsje
tegen het lijf. Mijn
vriend Willem Koopmans was die avond “Piloot”, wat wij om de week
afwisselden. Ik had haar die avond al eens een keer aangekeken en zij
mij en ja, ik werd natuurlijk al wat nieuwsgieriger. Ik heb daarop de
stoute schoenen maar aangetrokken en ben, met de nodige
bierconsumpties binnen, op haar afgestapt. Na een praatje met haar
gemaakt en enkele keren gedanst te hebben, zijn wij toen weer
vertrokken maar ik kon haar toch niet vergeten. Omdat zij mij verteld
had dat ze uit Heerenveen kwam, heb ik de week daarop geopperd om
eens daar naartoe te gaan. En zo geschiedde; wij gingen naar een
discotheek genaamd “de Muizenval” en zowaar het etablissement deed
zijn naam eer aan; het was ook bijna een muizenval, zo druk was het
daar. Ik kwam haar daar weer tegen en heb ook daar weer met haar
gedanst. Je kunt ervan uitgaan dat ik, met uitzondering van de
“Horlepiep”, niet zo’n danser ben maar al met al ging het goed. Van
verkering ging het over op verloving en uiteindelijk ben ik met haar
getrouwd, nu al weer bijna 35 jaar geleden.
Ik werkte toen nog voor mijn vader en in mijn vrije tijd schilderde ik op
zolder al wat voor mijzelf. Het werk zette ik dan te koop in het winkeltje
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en ik raakte het zowaar nog kwijt ook. Ja, het toerisme in Sloten was
toen ook in opkomst en dat was waar ik het van moest hebben
natuurlijk. Op een gegeven moment ben ik naar mijn vader gegaan en
zei dat ik bijna niet meer wist wat ik moest gaan doen. Het
kunstschildersvak trok mij ook erg en ik raakte zoals gezegd de boel nog
kwijt ook. Mijn vader zei toen tegen mij: “Je moet het maar proberen en
als het niet lukt kom je maar weer terug.” Welke werkgever zegt dat
tegenwoordig nog tegen de werkman? Het huisje, waar ik tegenwoordig
mijn atelier heb, stond destijds al enige tijd leeg. Ik dacht dat dit wel een
mooie ruimte voor mij zou kunnen zijn. Omdat mijn opa de eigenaar
was, zou het niet zo moeilijk hoeven te zijn om hier in te trekken. Aldus
gebeurde, en na enig opruimwerk, trok ik erin en ben ik begonnen met
schilderen. Eerst 3 dagen voor mezelf en 2 voor mijn vader maar al snel
bleek dat niet te werken en ben ik toen volledig voor mezelf begonnen.
Dat was in 1975 en tegenwoordig schilder ik er nog lustig op los.
Het schildersbedrijf van mijn vader kende drukke tijden. Er werden
dikwijls mensen van andere bedrijven ingehuurd om het werk klaar te
krijgen. Namen die ik mij herinner uit die tijd waren o.a. Pieter
Haringsma, Thijs Albada, “Lytse” Huitema uit Balk, Siebe Bijlsma en een
zekere Muizelaar uit Koudum. Het was een mooie tijd maar mijn vader
heeft op latere leeftijd het bedrijf opgeheven. In de tijd dat ik nog voor
hem werkte, kwam ook de diensttijd voor mij om de hoek kijken en na
goedgekeurd te zijn in Deventer, moest ik mij op een gegeven moment
melden bij de luchtmacht in Nijmegen. Op de dag van vertrek stond ik op
de bus te wachten toen mijn zus Ria aan kwam rennen. Ze vertelde mij
dat er een telefoontje was geweest en dat ik mij voorlopig niet behoefde
te melden. Ik zou wel weer bericht krijgen en inderdaad, na lange tijd
moest ik mij weer melden. Echter het geval wilde dat ik een flinke
ooginfectie had opgelopen bij het schilderswerk. Mijn hele oog zat dicht
en ik toog ermee naar mijn buurman en dokter Tjalma. ”Wat moet er
gebeuren jongen?” was zijn vraag. Ik vertelde hem wat er gebeurd was.
Ja, zei hij, zo hoef je er niet mee aan te komen bij die militairen want ze
smijten je direct in het hospitaal. Na mijn oog behandeld te hebben, zei
hij wel even bericht te doen aan de desbetreffende instanties. Ook dit
keer kreeg ik uitstel en ik had inmiddels al lang geen zin meer om mij
nog eens te melden want ik had de dienst inmiddels al lang weer kunnen
verlaten. Mijn vader heeft toen met behulp van de toenmalige
burgemeester afstel aangevraagd en dat lukte. Ik moest mij, net als mijn
andere vrienden, melden bij de B.B. (Burgerbescherming Bevolking). Aan
de ene kant vind ik het jammer dat ik geen dienstplicht hoefde te
vervullen, want ik was ongetwijfeld een schat aan verhalen rijker
geweest. Aan de andere kant ook weer niet zo erg omdat ik toch niet
zo’n strijdheld was en het kwam mij aan ook wel weer goed uit. Aan
verhalen heb ik meestal toch al geen gebrek.
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In 1966 ben ik bij de
brandweer gekomen.
Omdat
mijn
vader
destijds
opperhoofd
was, moest ik bij
brandmelding, samen
met mijn zus Ria,
langs de deuren van
de
overige
brandweerlieden om iedereen wakker te bellen.
Aan de hand van een
lijst, die mijn vader
had opgesteld, belden
wij bij die personen 3
keer aan. Als er dan niemand kwam moesten wij snel door naar de
volgende. Hij hees zichzelf ondertussen in het pak en zo kon iedereen
vrijwel gelijktijdig bij de brandweerkazerne aanwezig zijn. Heel anders
dan zoals het tegenwoordig gaat met de moderne piepertechniek
natuurlijk. Onlangs heb ik met pijn in mijn hart, na 34 jaar officiële
dienst, afscheid moeten nemen van het korps. Ik had nog jaren mee
kunnen doen maar ja, volgens de gestelde wet is het na een bepaalde
leeftijd niet meer toegestaan. Ik vond het altijd erg gezellig in het korps,
afgezien van de vervelende gebeurtenissen natuurlijk.
Ik bewaar ook altijd zeer goede herinneringen aan de fam. Jan de
Vreeze. Hun zoon Jan was een goede vriend van mij en naast samen
spelen gingen we vaak zeilen met hen. Een geweldige tijd weet ik nog.
Leuk is te vertellen dat, toen ik nog maar 2 weken getrouwd was, ik een
uitnodiging kreeg van Jan Frieswijk om met de bus mee te gaan naar de
Amstelbrouwerijen in Amsterdam. Wat zich daar allemaal afspeelde laat
zich raden maar wat ik o.a. nog weet is dat het winter was en erg koud.
Aan het eind van de avond, zeg maar midden in de nacht, waren we
Henk Kraak kwijtgeraakt en we konden hem ook niet vinden. Op een
gegeven moment hoorden we op straat iemand zingen en kwam er een
man aanlopen met de mouwen van het overhemd opgestroopt, het
colbertjasje over de schouder en de boordknopjes los, alsof het hartje
zomer was. Het bleek inderdaad Henk Kraak te zijn die uit luide borst
zong: “Ga gerust met Henk door het leven!” Bij terugkomst in Sloten,
midden in de nacht, hebben wij nog even nagepraat bij Frieswijk in het
café. Het was al erg laat maar ja ik dacht dat het protest er thuis toch al
niet meer erger op kon worden, dus ben ik maar even langer blijven
zitten; laat was ik toch al.
Als hobby’s heb ik: ’s winters schaatsen als het kan en ’s zomers ga ik
graag even varen met ons bootje. Ook heb ik jarenlang biljart gespeeld
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maar die club is nog niet eens zo lang geleden opgeheven. Dat vond ik
altijd erg gezellig. Er gaan inmiddels wat geruchten om weer te beginnen
en dan sta ik zeker weer op de stoep. Zeilen deed ik vroeger ook al vaak
en ik heb eens een keer een wedstrijd gezeild met “de Rekel” (Sippie
Reekers, red.). Het waaide een halve storm op het Slotermeer en de boot
hing dikwijls erg scheef. Op een gegeven moment voelde ik dat we om
zouden slaan en schreeuwde tegen Sippie: “Pas op, kom niet onder de
zeilen!”. Eén à twee seconden nadat ik dat gezegd had, lag de boot op
z’n kant. Sippie dobberde in het water en ik hing over het achterdek.
Rustig heb ik me toen in het water laten zakken, met in mijn achterhoofd
dat ik waarschijnlijk wel de bodem zou kunnen voelen en daar kon staan.
Niets bleek minder waar! Door de laarzen die ik aanhad en het niet
dragen van mijn zwemvest (deze lagen in de boot), zonk ik als een
baksteen. Na enige tijd (wat voor mij een eeuwigheid leek) kwam ik weer
boven en zag dat Sippie al op de boot was geklommen en dat heb ik
vervolgens ook maar gedaan. Nadat wij korte tijd op de boot zaten,
begon deze door het gewicht te zinken, waardoor wij ons zo nu en dan
weer in het water moesten laten zakken, zodat de boot weer omhoog
kwam. Het werd er intussen ook niet warmer op en de golven waren erg
hoog, dus waren erg blij dat wij later door onze achtervolgers werden
gered. De boot bleek bij de reddingsactie dusdanig beschadigd te zijn dat
ik het zeilen even helemaal zat was. Daarom heb ik het schip verkocht en
is het er later ook ooit meer van gekomen. Ik heb nu nog een klein
bootje en dat vind ik mooi genoeg.
Vakantie is aan ons niet besteed omdat ik het van de zomerperiode moet
hebben en ik ’s winters de tijd wel nodig ben om te schilderen. Een
“uitje” wat mij erg is bijgebleven is de uitnodiging voor de bruiloft van
mijn oud-buurmeisje Flora Tjalma. De ervaringen die wij hieraan
beleefden zijn te uitgebreid voor woorden maar neem maar van mij aan
dat het een geweldig verzorgd weekend was als hun gast op een
afgehuurd kasteel.
Onze 3 kinderen zijn in Sloten geboren. Onze oudste zoon Tjepko woont
met zijn vrouw Anna in Balk en door hen hopen wij dit jaar grootouders
te worden. Tjepko werkt bij de Rabobank in Sneek. Onze tweede zoon is
Hylke en hij woont op zichzelf in Sloten. Hylke heeft een vaste betrekking
op de fabriek en in zijn vrije tijd werkt hij bij Jacob op de Hoek als
jongveeverzorger. Hendrik is de jongste, is metselaar bij Postma, en
woont nog bij ons thuis. Ik hoop nog lange tijd in Sloten te mogen blijven
wonen en op straat en in het atelier, tussen het schilderen door, verhalen
te vertellen en te horen. Ik kan nog nachten lang door blijven verhalen
maar dan wordt dit blad meer een dik boek; dus laat ik het hierbij.
Tekst + foto’s: Pieter Albada
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SLEATTEMER ZENO FOLKERTSMA
TWEEDE OP NK INDOOR MIDGETGOLF
In het weekend van 24 en 25 februari
werd voor de 1e keer het Open
Nederlands
Kampioenschap
Indoor
georganiseerd op de korte baan in
Veldhoven. Van MGC Leeuwarden namen
Wesley
Bakker,
Zeno
Folkertsma,
Tryntsje Schakel, Jacco v.d. Stelt en
Petra Tenge deel aan dit kampioenschap.
Bij gebrek aan deelname bij de jeugd
werden de scholieren en junioren
samengevoegd, daarmee werden Wesley
Bakker (scholier) en Zeno Folkertsma
(junior) beiden favoriet in dezelfde
categorie en dus concurrenten van elkaar.
Na de eerste dag 5 rondes gespeeld te
hebben had Wesley al een ruime
voorsprong
op
de
overige
jeugd
opgebouwd. Zeno deed de tweede dag
zijn uiterste best de achterstand die hij
had opgelopen ongedaan te maken, maar Wesley hield stand en ging met
de gouden plak naar huis. Zeno Folkertsma moest genoegen nemen met
de zilveren plak. De bronzen medaille ging naar Arno Bos van MGC
Geldrop.
In de maanden mei/juni en juli volgen nog de N.K.'s "kort", "lang" en
"combi" en is er nog alle kans dat Zeno dit jaar weer zeker 1 van deze
N.K.'s als nummer 1 het podium mag gaan betreden.
Zeno Folkertsma 2e op het podium.

DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD…
Deze rubriek heeft tot verdriet van velen de laatste edities
van “De Stadsomroeper” ontbroken maar Sloten zou Sloten
niet zijn als er geen opmerkelijke verhalen te vertellen zouden
zijn. De redactie werd inmiddels al weer door verschillende
Sleattemers benaderd voor een sterk verhaal. In het eerste
verhaal moet een redactielid het ontgelden; van je familie moet je het
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maar hebben… Het tweede verhaal gaat over een zeer oplettende
Sleattemer vrouw die de misdaad op het spoor kwam.

SCHUREN DOET BEZUREN
Het afgelopen jaar was een bijzonder druk jaar voor Arend Jan en Hanny
Bergsma, ons gewaardeerd redactielid. De oversteek in de Dubbelstraat
van nr. 190 naar 129 van de fam. Bergsma ging niet zonder slag of
stoot.
Er moest grondig verbouwd worden in de voormalige wagenmakerij van
de fam. Ewoldt, maar dat is de handige Arend Jan wel toevertrouwd.
Geweldig veel hulp van vrienden en familie zorgde ervoor dat het
gezinnetje Bergsma nog voor de kerstdagen van 2006 haar intrede kon
nemen in de nieuwe woonstek.
Volgens Anton Sikkes, de broer van Hanny had dit al veel eerder gekund,
getuige onderstaand verhaal. Anton had een belangrijk aandeel gehad in
het schilderswerk van het zeer ingrijpende maar fraai verbouwde pand in
de Dubbelstraat.
“Het verven is mooi werk, alleen voordat je
daar aan toe bent moet je inderdaad eerst
plamuren en schuren. Vele uren schuren en
verven maar het resultaat mag er dan ook zijn
want het is een schitterend mooi geheel
geworden.
Nou is schuren niet mijn favoriete bezigheid,
dus kwam ik op een gegeven ogenblik op het
slimme idee om mijn zus te bellen, met het
verzoek om een aantal kozijnen te schuren,
zodat ik die voor de tweede en dus laatste keer
af kon verven. Rond een uur of tien belde ik
haar bewust, zodat ze goed uitgeslapen mijn
orders kon aanhoren en ook uit kon voeren. De
kamer van Jetty had ik al helemaal klaar.
De kleuren van deze kamer bestaan o.a. uit licht- en donkerblauw. Ik
was daar enkele zaterdagen mee bezig geweest en bijzonder trots op het
resultaat. Op een vrijdagmiddag zou ik verder gaan met de zolderkamer,
maar werd genoodzaakt om mijn planning aan te passen. Toen ik binnen
kwam stond A.J. mij op te wachten met de mededeling dat Hanny mij
iets moest vertellen.
Boven op Jetty haar slaapkamer aangekomen, stond Hanny met een wit
vertrokken gezicht. Ik dacht eerst dat ze ziek was want gezond zag ze er
echt niet uit. Ik vroeg haar dan ook of haar wat mankeerde. Tot mijn
grote verbazing werd haar gezicht toen vuurrood en begon ze te
stotteren, zoals Erben Wennemars voordien nog nooit gedaan had.
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Ik begreep onmiddellijk dat er iets goed fout was gegaan met het
schuren, maar wat, dat was mij nog niet duidelijk, omdat ik haar slecht
kon verstaan.
Toen ze echter op de ramen en vensterbanken wees, hoefde ik geen
verdere uitleg meer. Want wat had mijn uitgeslapen zuster gedaan?
Inderdaad! Ze had het hele raam, de kozijnen en vensterbank, wat ik
HELEMAAL af had gemaakt en waar dus vele uurtjes werk inzaten,
opnieuw geschuurd. Toen ik dat zag begon ook ik te stotteren, werd ook
mijn gezicht vuurrood en kon je, als je dat al niet wist, echt zien dat we
familie waren. Gelukkig voor haar, kon ik me nog een beetje inhouden
omdat er ook andere mensen bij aanwezig waren. Nadat deze mensen
weg waren, heb ik mijn zuster, die schooljuffrouw is, de les eens goed
gelezen. Voor mijn doen, ging dit overigens op een redelijk vriendelijke
manier, doordat mijn boosheid ondertussen al aardig was gezakt.
Mochten er nu nog mensen zijn die zich afvragen waarom het zo lang
geduurd heeft voordat alles klaar was; dan moet dit verhaal dat de lezer
ongetwijfeld duidelijk hebben gemaakt.”

DE VERDWENEN BOOMPJES
Henk van Mierlo wilde zijn tuin aan de Wijckelerweg eens wat opknappen
en liet om het geheel te verfraaien een viertal boompjes planten, die
keurig door een aantal paaltjes en wat band bijeen werden gehouden.
Omdat de verhuizing ook al de nodige energie had gekost besloten Henk
en zijn vrouw maar eens op vakantie te gaan. Ze vonden dat ze dit meer
dan verdiend hadden. Tijdens hun afwezigheid zou dochter Manou op het
huis passen, want je weet het natuurlijk vandaag-de-dag nooit.
Enkele dagen later zagen buurtgenoten dat er een auto met aanhanger
op het erf van de Van Mierlo’s
stopte, waaruit twee mannen
stapten. Deze heren pakten een
schop, groeven de boompjes uit de
grond,
en
legden
de
vier
exemplaren voorzichtig op hun
aanhangwagen. De gaten werden keurig weer toegedicht, waarna de klus
geklaard was. De beide heren vertrokken met onbekende bestemming;
de paaltjes en band, die ter versteviging dienden, als stille getuigen
achterlatend.
Dochter Manou ontdekte, toen zij het huis van haar ouders binnen wilde
gaan, dat er iets niet helemaal pluis was. Het was haar niet ontgaan dat
de boompjes verdwenen waren. Vervolgens ging zij als een ware
Sherlock Holmes de buurt langs of iemand ook iets gezien had van deze
brute roof. Inderdaad bleken hier getuigen van te zijn geweest. Manou
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aarzelde hierna niet om aangifte te doen want dit was wel erg laf om
boompjes te roven terwijl de bewoners op vakantie waren.
Wel had ze schroom om haar ouders te bellen tijdens hun welverdiende
vakantie. Ze zouden zich een rolberoerte schrikken als ze hoorden wat er
aan de Wijckelerweg wel niet allemaal gebeurd was. Na lang wikken en
wegen en enkele nachten zonder slaap, besloot Manou toch maar te
bellen omdat het haar beslist niet lekker zat. Tot haar grote schrik en
ontzetting reageerde vader Henk heel laconiek. Hij zei: “Oh ja, dat moet
het hoveniersbedrijf zijn geweest, die zou de boompjes weer ophalen, die
waren niet naar tevredenheid.” Manou heeft nog een aantal minuten aan
de telefoon gehangen, zonder dat ze nog een woord uit kon brengen.
Onoplettendheid kan Manou niet worden verweten, maar het zat gelukkig
toch anders dan zij en de buurtgenoten van de fam. Van Mierlo dachten.
Bij een volgende vakantie kunnen ze hun huis en haard met een gerust
hart weer aan de zorgen van dochter Manou toe vertrouwen.

Nog even en dan barst het recreatiegeweld weer in volle hevigheid los. De brugwachter
kan weer volop aan de bak en vele Sleattemers zullen weer het nodige geduld moeten
betrachten om de vaartuigen hun waarvegen te kunnen laten vervolgen. Ook de tijd van
gezelligheid in Sloten breekt weer aan. Best iets om naar uit te kijken.
Foto: Gerben Stegenga
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MEMENTO MORI 2006
In onze vorige editie hebben wij de overledenen herdacht, die zo
nauw met ons stadje waren verweven. Compleet was dit
overzicht echter niet omdat bij het uitkomen van het
decembernummer nog een Slotenaar ons door de dood is
ontvallen. Hem willen wij graag in dit nummer gedenken.
Op 22 december 2006 komt er aan het leven van Leendert (Leo)
Rhijnsburger, Heerenwal 66, oud 66 jaar, zeer onverwacht een einde.
Leo Rhijnsburger werd op 25 juni 1940 in Den Haag geboren. Al weer
ruim 20 jaar deelde hij zijn leven met Joke Beumkes in Sloten.
Leo was journalist in hart en nieren en vooral de politiek had zijn grote
interesse. Zo was hij ondermeer een tijd lang persvoorlichter voor “zijn”
partij, de VVD, en daardoor bevriend met oud-politicus en oudCommissaris van de Koningin van Friesland, Hans Wiegel.
Ook in het Sleattemer uitgaansleven liet Leo zich niet onbetuigd. Onder
een borrel ging hij graag met mensen de discussie aan. Zijn interesse
was veelomvattend zodat een gesprek met hem nooit tot doodse
momenten leidde.
Ook was hij een tijdje voorzitter van de Sleattemer VVV. Zo uitte
Rhijnsburger in 1988 felle kritiek op de gemeente toen die meende de
toeristen- en havenbelasting te moeten verhogen. “De toerist die wij
graag lokken wordt door het gemeentebestuur gebruikt als melkkoe”, zo
luidde zijn kritiek. Ook de VVV Gaasterland kreeg van Leo van onder uit
de zak: “Samenwerking ontbreekt, terwijl wij verder het gevoel hebben
dat Gaasterland nog moet wennen dat Sloten ook tot het grondgebied
van de gemeente behoort”, was zijn niets verhullende mening.
Leo gaf destijds ook aan dat er duidelijke promotiemogelijkheden voor
Friesland lagen, na de schaatselfstedentochten van 1985 en 1986. Hij
vond dat daar te weinig mee gedaan werd. Hij zag graag dat de elf
steden van Friesland hun krachten bundelden om tot één attractiepakket
te komen. De VVV-voorzitter drong wel op nauwere samenwerking in de
ZWH van Friesland aan.
In 1991 ging de VVV Sloten op in VVV Gaasterland-Sloten. De wensen
om een eigen VVV-kantoor te houden, nagenoeg dezelfde subsidie te
ontvangen en het leveren van 2 Sleattemer bestuursleden, werden
ingewilligd, waarna Rhijnsburger en de Sleattemer VVV, na de nodige
strijd, akkoord konden gaan om te varen onder de nieuwe vlag.
Leo Rhijnsburger heeft altijd gestreden voor de Sleattemer belangen en
niet nagelaten zijn stem daarin te laten horen.
Ook was Rhijnsburger enige tijd hoofdredacteur van Ondernemend
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Friesland. De laatste jaren deed hij het rustig aan en trok hij zich terug
uit het openbare leven. Samen met Joke genoot hij van het leven en
graag mochten ze op vakantie gaan naar hun favoriete Portugal. Hier
was het ook, waar hij volkomen onverwacht de laatste adem uitblies.
De markante persoonlijkheid, die Leo Rhijnsburger was, zal in Sloten
gemist worden; het stadje waarmee hij zich zeer verbonden voelde.
De crematieplechtigheid werd op vrijdag 5 januari 2007 in crematorium
"Schoterhof', te Nieuweschoot, Heerenveen-Zuid gehouden.

FRIESE NUMMERBEWIJZEN
Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte
nummerbewijzen
(kentekens)
voor
auto's
en
motorfietsen.
(Bevat op dit moment gegevens van 1906-1922, 1929-1930 en 19401941)
Achtergrondinformatie: de originele registers
De Motor- en Rijwielwet van
10 februari 1905 (Staatsblad
van
het
Koninkrijk
der
Nederlanden, no.69) bepaalde o.a. dat auto's en motoren
voorzien moesten worden van
een
nummerbewijs.
Deze
moesten vanaf 1 januari 1906
aangevraagd worden bij de
Commissaris van de Koningin
van de provincie waar men
woonde.
Op de provinciale griffies
werden registers aangelegd
om de uitgegeven nummers
in vast te leggen. De registers
maken, voorzover ze zijn bewaard, deel uit van de archieven van de
respectievelijke Commissarissen van de Koningin. In het archief van de
CdK van Friesland berusten de Friese registers over de periode 19211950 (inventarisnummers 893-896). De registratie over de eerste 15 jaar
is om onbekende redenen verloren gegaan.
Persoonsgebonden
De nummerbewijzen zijn persoonsgebonden en werden in principe 'voor
het leven' aan de houder verstrekt. Bij het aanschaffen van een nieuw
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voertuig (auto of motor)
behield de eigenaar zijn
eigen
nummer.
Wel
konden
nummers
om
allerlei redenen vervallen,
waarna ze opnieuw werden
uitgereikt. In de database
zijn daar vele voorbeelden
van te vinden.
De na 1 januari 1951
uitgereikte kentekens zijn
niet
meer
persoonsgebonden maar horen bij
het voertuig en worden bij
verkoop aan de nieuwe
eigenaar overgedragen.
De uitgaven
Bij het hoofdkantoor van
de ANWB in Den Haag
worden meerdere publicaties bewaard, met daarin, vanaf het begin in
1906 complete lijsten van de uitgegeven nummers.
In de eerste jaren verscheen wekelijks een aflevering onder de titel
"Bekendmaking betreffende afgegeven nummerbewijzen". In alle
provincies werd begonnen met het nummer 1, voorafgegaan door een
provincie-letter. Friesland was na Groningen de tweede provincie en alle
Friese nummerbewijzen beginnen dan ook met een B.
Van 1911 (tot en met 1913) werden de lijsten maandelijks gepubliceerd.
Bovendien verscheen er vrijwel ieder jaar een lijst met alle tot een
bepaalde datum in Nederland uitgegeven nummers. De eerste lijst die
hiervan nog bij de ANWB aanwezig is, is de derde uitgave van 1910.
Vanaf 1914 zijn deze lijsten en de supplementen daarop de enige
uitgaven.
Van alle publicaties zijn de Friese gegevens gekopieerd en de kopieën in
twee banden ingebonden. Deze zijn op de studiezaal van Tresoar te
raadplegen (de signatuur is FRYS 86.74 lijs).
De periode voor 1906
Voor de invoering van de provinciale registratie werden er
rijvergunningen uitgegeven. Het betrof hierbij een centraal landelijk
systeem; op 26 april 1898 werden de eerste nummers uitgegeven. Toen
het systeem in januari 1906 vervangen werd door de provinciale
registratie was men gevorderd tot nummer 2065. Deze Lijst van
volgnummers der vergunningen voor het berijden van rijkswegen is
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gepubliceerd in Het paardloze voertuig: de auto in Nederland een eeuw
geleden door Ariejan Bos e.a. (Deventer 1996), pagina's 271-306.
Aantal gevonden inschrijvingen Sloten: 12
B-415: Durk Brouwer, Sloten. Afgegeven: 21-07-1909
B-458: Eelke Haagsma, Sloten. Afgegeven: 18-03-1910
B-723: N.V. de "Auto", Sloten. Afgegeven: 18-05-1912
B-1035: Jan van Tromp Boomsma, Sloten. Afgegeven: 04-11-1913
B-1392: G. Haitsma Mulier, Sloten. (Afgegeven tussen 1 april 1915 en 1 mei
1916. Vervallen tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.)
B-1392: Gerard Haitsma Mulier, Sloten. Afgegeven: 01-06-1915 (Vervallen 2
januari 1922)
B-2216: J.H.W. Verkouteren, Sloten. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1
november 1920.)
B-3557: G. v.d. Wal, Sloten. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november
1920.)
B-3604: R. v. Dijk, Sloten. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-5398: Jelle Nijdam, Sloten (Bolwerk ). Afgegeven: 16-06-1922
B-5656: N.V. Kaas & Roomboter fabriek Sloten, Sloten. Afgegeven: 01-09-1922
B-14979: Roelof van Dijk, Sloten. Afgegeven: 30-04-1930
Bron: website Tresoar: www2.tresoar.nl/kentekens

NIEUWE LEZERS “DE STADSOMROEPER” 2006
1. I. Sterk, Dijk 42, 1601 GJ ENKHUIZEN
2. K. Terpstra, Jeen Hornstraweg 7, 8563 AJ WIJCKEL
3. M. van Dijk, Wijckelerweg 168/B, 8556 XB SLOTEN
4. P. Visser, Du Tourstraat 26, 8563 AH WIJCKEL
5. J. op de Hoek, Gaestdyk 76, 8522 MZ TJERKGAAST
6. S. Lunter, It Far 39, 8556 AP SLOTEN
7. C. van Dijk, De Trochreed 12, 8522 MH TJERKGAAST
8. R. Hogeterp, Gravinneweg 38, 8604 CB SNEEK
9. P. Verbeek, B.H. Mulierstraat 34, 8556 AG SLOTEN
10. J. Poortema, De Wijting 3, 8754 AE MAKKUM
11. M. van Kalsbeek-IJtsma, Aldewei 19, 9222 NE DRACHTSTERCOMPAGNIE
12. E. Vos/M. de Ridder, Achterom 103, 8556 XR SLOTEN
13. L. Deinum, M. v. Coehoornweg 11, 8563 AD WIJCKEL
14. W. Schotanus, Europalaan 49, 8442 GL HEERENVEEN
15. T. de Vries, Rode Molenstraat 20, 8501 LK JOURE
16. P. van Dijk, Roazebosk 9, 8517 HA SCHARSTERBRUG
17. R. van Dijk/A. Bakker, Kapelstreek 217, 8556 XJ SLOTEN
18. B. Hogeterp, Eeltsjebaes 27, 8501 RA JOURE
19. H. Wijnia/H. de Wolff, B.H. Mulierstraat 32, 8556 AG SLOTEN
20. B. Schotanus, Lyklamawei 28, 8566 JL NIJEMIRDUM
21. R.J.S. Hamburger/dr. Tiesinga, de Schuilplaats 33, 7943 CG MEPPEL
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HEVIGE GEVECHTEN IN SLOTEN
‘Spanjaarden hebben geprobeerd de stad Sloten binnen te dringen’, dit
was hét nieuws in 1588. Een gebeurtenis die eens in de drie jaar nog
wordt nagespeeld met het Historisch Kijkfeest. Sloten wordt 2 juni 2007
weer omgetoverd tot het decor van 4 eeuwen geleden, compleet met

Op 5 juni 2004 werd er in en rondom het Diep hard gevochten
Foto: Gerben Stegenga

stadswachters, vuurspuwers en een valkenier.
Met de voorbereidingen op dit grootse feest is Stichting Historisch Sloten
ondertussen al weer bezig. Zo is het programma voor deze zaterdag
grotendeels al weer rond. Vanaf 11.00 uur is er een gevarieerd
programma opgesteld voor jong en oud in en rondom het centrum van
Sloten. In de avond is een waar grachtenconcert boven het Diep gepland.
‘Maar dit alles kunnen wij ook dit jaar niet mogelijk maken zonder de
hulp van alle vrijwilligers’ aldus voorzitster Pim Hoekstra. Daarom zoekt
de Stichting nog een aantal sterke mannen, lenige jongens, vrolijke
meiden en handige dames. Voelt u zich aangesproken? Neem dan contact
op met Hillie Mous, Tine Klugkist of Pim Hoekstra.
Noteer in ieder geval in uw agenda voor zaterdag 2 juni: Historisch
Kijkfeest Sloten!
"De Stadsomroeper" Sloten, maart 2007

33

"De Stadsomroeper" Sloten, maart 2007

Achter v.l.n.r.: Harm van Bommel, Nellie Leentjes, Gerda v.d. Sloot-Kuiper, Fokje Groenendal-de Vries, Roelie de Graaf-van Dijk,
Sietske de Graaf, Coby Wijnia-de Graaf en Boukje van Dijk-de Graaf. Voor v.l.n.r.: Ynschje Eizema en Anne Hoekstra.

34

MUZIEKVERENIGING “STÊD SLEAT”
HULDIGT TROUWE MUZIKANTEN
Woensdag 3 januari 2007 werden er tien trouwe muzikanten in het
zonnetje gezet op de eerste repetitie van het nieuwe jaar.
Muziekvereniging “Stêd Sleat” is maar een kleine vereniging maar toch
heeft ze een groot aantal leden, waarvan sommige al jaren muzikant
zijn.
Dirigent Durk Krol hield een verhaaltje over de jubilarissen en de
oorkondes en speldjes werden uitgereikt door één van de bestuursleden.
De volgende leden kregen de versierselen van het 25 jaar muzikant zijn:
Nellie Leentjes. Nellie speelt naast sopraansax ook nog eerste klarinet
bij streekharmonie “Concordia” te Balk. Zij speelt sinds de oprichting bij
het korps en is begonnen op klarinet onder andere samen met Coby
Wijnia. Toen het korps onder leiding stond van Andries Kramer is de
harmoniebezetting verdwenen. Nellie is daardoor overgegaan op
sopraansaxofoon die ze destijds samen speelde met de inmiddels
overleden Jan Kraak. Sinds 2001 zit Nellie in het bestuur van het korps
waarin ze momenteel de functie heeft van voorzitter.
Sietske de Graaf. Sietske is bij de oprichting begonnen op altsax.
Samen met o.a. Nellie Leentjes kreeg zij destijds af en toe ‘les’ van ons
huidig erelid Jan Rekers.
Zij is, na een periode te zijn weggeweest, teruggekeerd in Sleat en heeft
het spelen bij het korps weer opgepakt. Momenteel speelt zij weer altsax,
maar haar hart ligt toch bij de tenor. Sietske is enkele jaren actief
geweest in het bestuur van het korps.
Boukje van Dijk-de Graaf. Boukje speelt tenor-sax, maar heeft tevens
vele jaren klarinet gespeeld bij “Concordia” in Balk. De vanuit Balk
afkomstige Boukje is inmiddels al jaren woonachtig in Sleat en getrouwd
met de lokale slager Murk van Dijk. Ook twee van haar kinderen, Sietske
en Minke, zijn net als Boukje zeer trouwe muzikanten.
Coby Wijnia-de Graaf. Coby speelt naast tenor-sax bij muziekvereniging “Stêd Sleat” ook nog eerste klarinet bij streekharmonie “Concordia”
in Balk. In de beginjaren speelde Coby klarinet bij “Stêd Sleat”. Ook zij is
na een periode van weg te zijn geweest, teruggekeerd naar haar
oorspronkelijke muzikale roots.
Haar kinderen Niels en Ellen hebben ook een tijdje bij het korps
gespeeld, maar dit helaas gedag gezegd. Wel is zij omringd door moeder
Roelie en zus Sietske, en afkomstig dus uit een echte muzikale familie.
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Ynschje Eizema. Ynschje is op 10-jarige leeftijd begonnen op de
althoorn bij christelijke muziekvereniging “Crescendo” te Lemmer. Na het
behalen van haar A-diploma is zij overgestapt op de bugel. Tegenwoordig
speelt zij eerste bugel bij muziekvereniging “Stêd Sleat” en bij
christelijke muziekvereniging “Crescendo”. Verder speelt Ynschje trompet
bij het dweilorkest “De Skourreblazers” uit Lemmer. Ook op bestuurlijk
niveau is Ynschje zeer actief. Momenteel is zij al enkele jaren de
‘ponghâlder’ van het korps.
Gerda v.d. Sloot-Kuiper. De kornet is alles voor Gerda. Zij is begonnen
in Akkrum en speelt al sinds de oprichting van muziekvereniging “Stêd
Sleat” bij het korps. Gerda is altijd bijzonder actief. Zo heeft zij jarenlang
een bestuursfunctie vervuld. Ook nu regelt zij zaken voor de mannen van
het oud papier en is daarnaast op allerlei gebied zeer actief voor het
korps.
Fokje Groenendal-de Vries. Fokje is haar muzikale carrière begonnen
bij de christelijke muziekvereniging “Crescendo” op de bugel. Ze heeft
tevens gespeeld in het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest. Na het NJFO is ze
overgestapt op de hoorn. Toen haar zus Christina dirigent werd van het
korps, heeft Fokje zo langzamerhand haar hart verpand aan “Stêd Sleat”.
Fokje heeft enkele jaren de muziekbibliotheek voor haar rekening
genomen.
Harm van Bommel. De uit Brabant afkomstige Harm is begonnen op de
trompet. Hij heeft in Sleat eerst ook nog bugel gespeeld en bij “Big Band
Cue” trompet, maar toen er een plaatsje vrij kwam op de es-bas is Harm
hierop verder gegaan. Harm heeft destijds het penningmeesterschap van
Rekers overgenomen en enkele jaren zitting gehad in het bestuur.
Naast de bovenstaande personen die meer dan 25 jaar muzikant zijn, is
er ook een muzikant die al meer dan 40 jaar musiceert, te weten:
Anne Hoekstra. Anne heeft als muzikant een lange staat van dienst. Hij
is al 46 jaar muzikaal actief. Anne heeft onder andere gespeeld bij onze
buurfanfare “Melodia” uit Wijckel, maar heeft uiteindelijk gekozen voor
het korps van Sleat. De uit Woudsend afkomstige Anne is een trouw lid
die niet te beroerd is voor het korps zijn handen uit de mouwen te
steken.
De langst spelende muzikant is Roelie de Graaf met meer dan 60
dienstjaren.
Roelie de Graaf-van Dijk. Het oudst spelende lid van ons korps is
Roelie de Graaf. Roelie heeft een lange muziekcarrière. Ze speelde onder
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andere bij “Concordia” in Balk en het Frysk Senioren Orkest. Ook Roelie
is sinds de oprichting lid van het korps en weet zich omringd door haar
dochters Coby en Sietske. Roelie wordt gezien als de ‘mem’ van onze
muziekvereniging. Ook Roelie is altijd zeer actief bij het korps betrokken.
Muziekvereniging “Stêd Sleat” kan terugkijken op een hele mooie en
gezellige avond.
Tekst + foto: Ynschje Eizema

GOEDE VOORNEMENS
In de nadagen van 2006 kwamen waarzeggers, sterrenwichelaars,
zieners en andere broodetende profeten als stienkrobben onder een
opgetilde tegel te voorschijn met voorspellingen voor de mensheid in
2007. Ik lees die bespiegelingen graag en niet te vergeten de peilingen.
Tussen het grote aanbod viel mijn oog op een onderzoek uitgevoerd
door Trendbox. Aan 250 personen werd de vraag voorgelegd welke
goede voornemens zij hadden voor dit jaar. Op www.trendbox.nl is de
top 10 terug te vinden. Nummer 1: "meer genieten van eenvoudige
dingen in het leven". Die wens alleen al is een nieuw onderzoek waard
immers, wat is genieten en wat is eenvoudig in deze tijd. De peiling
wijst uit dat de ondervraagden op materieel gebied zijn verzadigd en zij
hoogstwaarschijnlijk daardoor lijden aan stress, depressies en een leeg
gevoel. In en na de Tweede Wereldoorlog hadden wij in Sleat geen last
van die complexen; een tijd volgens Koot en Bie waarin geluk heel
gewoon was. Geen wonder, wij koesterden een perfect ventilerend
‘sekreet’ op discrete afstand van de achterdeur, een vierpits
petroleumstel waarop ’parkes’ konden sudderden tot ze rood aanliepen
en de ‘tobbe’ met stamper voor een kraakheldere was. Seth
Gaaikema gaf in het T.V. programma "De Wandeling" een aardig
voorbeeld van schijnbaar onbelangrijke dingen die het echte geluk
bepalen. Hij kwam op bezoek bij een kennis die bedaard in een pan
zelfgemaakte appelmoes stond te roeren met een houten pollepel. Bij
de aanblik van dat rustige roeren overviel Seth plotseling een gevoel van
groot geluk en ik dacht met hem "dat is het in wezen". Die simpele
handelingen of ervaringen kunnen 't genieten in het leven bepalen en zijn
niet te programmeren. Voor de ondervraagden enkele eenvoudige
aanbevelingen. Het geluid (plok) van een vallende dobber in het water
op een mooie zomerdag, vroeg in de morgen als dauw over de velden
hangt, vogels langzaam ontwaken en de nieuwe dag met aanzwellend
gezang uitbundig prijzen. Schuilen onder het machtige gebladerte van
een plataan terwijl malse regen ruisend nadert.
Jan van der Goot
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SLEATTEMER JELJER HAARSMA NEDERLANDS
SNELSTE BIJ DE JUNIOREN C OP 500 METER
In het weekend van 2-3-4 februari 2007 werden op “De Vechtsebanen” in
Utrecht de Aegon NK 2006/2007 voor de junioren en neo-senioren
gehouden. Ook het Sleattemer ‘reedriderstalint’ Jeljer Haarsma deed
hieraan mee bij de jongens junioren C. De 15-jarige Jeljer was absoluut

Jeljer Haarsma (midden) op het hoogste schavot bij de jongens junioren C tijdens het NK
op “De Vechtsebanen” in Utrecht. Een geweldige prestatie van onze Sleattemer schaatscrack.

geen lijstvulling want hij reed alle Nederlandse junioren in zijn
leeftijdsklasse op de 500m naar de Filistijnen. Jeljer deed het geweldig
door als eerste de kortste afstand te winnen in een tijd van 40.05 sec. Op
de 1.500m moest de jonge Haarsma nog teveel toegeven op zijn naaste
concurrenten om voor de hoofdprijzen in het eindklassement in
aanmerking te komen. Jeljer heeft nog voldoende tijd om aan zijn
zwakkere afstanden te werken maar dat hij enorme sprintcapaciteiten
heeft dat laat zich niet moeilijk raden.
Bij de neo-senioren was Niels Poortema uit Sloten present. Het is al een
prima prestatie als je aan deze kampioenschappen mee mag doen. Niels
kon niet echt potten breken maar zorgde er wel voor dat Sloten opnieuw
op schaatsgebied op de kaart kwam te staan. Het stedeke Sloten
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beschikt de laatste jaren over heel aardig schaatstalent. De familie
Poortema is een belangrijke leverancier wat dit aangaat.
Eindklassement AEGON NK- JONGENS JUNIOREN C
(2-3-4 februari 2007 De Vechtsebanen – Utrecht)
500m 1500m Totaal
1 Jasper Bovenhuis HC2 AS 40.90 (7) 2:00.49 (1) 81.063
2 Maurice Vriend HC2 HN 40.60 (5) 2:01.52 (2) 81.106 0.043
3 Sebastiaan Oranje HC2 DH 40.94 (8) 2:01.71 (3) 81.510 0.447
4 Aron Romeijn HC2 BR 40.71 (6) 2:03.64 (5) 81.923 0.860
5 Jan Wiebe Riemersma HC2 HV 40.25 (3) 2:05.57 (7) 82.106 1.043
12 Jeljer Haarsma HC2 HV 40.05 (1) 2:13.01 (28) 84.386 3.323

Eindklassement AEGON NK- HEREN NEO-SENIOREN
(2-3-4 februari 2007 De Vechtsebanen – Utrecht)
500m 3000m 1500m 5000m Totaal
1 Ben Jongejan HN3 DH 38.93 (11) 3:57.19 (1) 1:54.00 (1) 6:51.86 (1) 157.647
2 Huub van der Wart HN2 DH 37.49 (3) 4:07.53 (12) 1:56.76 (3) 7:07.56 (8) 160.421 2.774
3 Elwin Hulsink HN3 DV 38.81 (10) 4:04.77 (8) 1:57.83 (7) 7:03.79 (7) 161.260 3.613
23 Niels Poortema HN3 HV 39.11 (13) 4:12.23 (18) 2:01.76 (25) 121.734

Op 27 januari jl. deed Jeljer Haarsma in het sportcentrum Kardinge in
Groningen mee aan het NK Supersprint bij de jongens junioren C. Hier
kwam Jeljer ook al uitstekend voor de dag met een 4e plek. Net naast het
podium en dat was natuurlijk heel jammer. De 1e 100m van Jeljer was
beneden zijn niveau maar dat kan een keer gebeuren. Een sporter leert
het meest van de fouten die hij maakt en dat zal met onze Sleattemer
schaatstrots niet anders zijn.
Eindklassement NK Supersprint 27 jan 2007 jongens Junioren C
sportcentrum Kardinge in Groningen
100m 100m 300m 300m Totaal
1. Jan Wiebe Riemersma
2. Bauke Wiersma
3. Wesley Janmaat
4. Jeljer Haarsma
5. Aron Romeijn

10.72
10.68
10.68
11.03
10.82

3
1
1
12
6

10.63
10.66
10.63
10.66
10.59

2
4
2
4
1

25.36
25.50
25.57
25.37
25.55

1
3
5
2
4

25.15
25.38
25.37
25.52
25.66

1
3
2
4
5

71.860
72.220
72.250
72.580
72.620

Op 12 februari jl. werden in ijsstadion Thialf in Heerenveen de
baankampioenschappen bij de jongens junioren C gehouden. Jeljer
Haarsma wist wederom goed te scoren door met brons aan de haal te
gaan. Tevens vestigde Jeljer zowel op de 500m als op de 1.500m een
nieuw persoonlijk record!
Eindklassement Baankampioenschappen 12 februari 2007 jongens Junioren C
IJsstadion Thialf Heerenveen
500m 1500m Totaal
1 Jan Wiebe Riemersma
2 Jeroen Negenman
3 Jeljer Haarsma

RAERD
NES
SLOTEN

39.76
40.83
39.57

2:03.91 (PB)
(PB) 2:04.69 (PB)
(PB) 2:09.51 (PB)

"De Stadsomroeper" Sloten, maart 2007

81.063
82.393
82.740

39

NIEUWS VAN MUZIEKVER. “STÊD SLEAT”
Muziekvereniging “Stêd Sleat” is momenteel druk bezig met de
voorbereiding op het koffieconcert van zondag 1 april 2007 in het
dorpshuis van Tjerkgaast. Hier zal naast het korps ook het jeugdkorps
“Lyts Sleat” optreden. Het concert begint om 16.00 uur en staat onder
leiding van dirigent Durk Krol.
Wat kan men allemaal verwachten deze middag? Muziekvereniging “Stêd
Sleat” gaat in ieder geval haar programma ten gehore brengen wat zij
ook zal spelen tijdens deelname aan het Frysk Fanfare Festival op vrijdag
13 april aanstaande in Heerenveen. In dit programma zitten twee werken
van Jan Bosveld te weten: “Feroaring fan lucht”, geschreven naar een
boek van Rienk van der Velde en een openingswerk “Take-Off” oftewel
“It giet oan!”
Wat de jeugd zal brengen is nog een verrassing. Het zal in ieder geval
een gezellige muzikale middag worden in Tjerkgaast.
Vanaf begin januari tot de voorjaarsvakantie zijn er muzieklessen op
school geweest. De gehele groep 5 van basisschool “De Klinkert” in Sleat
heeft hieraan meegedaan. Onder leiding van Durk Krol hebben zij een
aantal lessen gehad op instrumenten die binnen de fanfare worden
bespeeld. Het geheel werd feestelijk afgesloten met een concert op
vrijdagmiddag, waarbij ook de ouders aanwezig konden zijn. Tot op
heden heeft het muziekvereniging “Stêd Sleat” toch weer vijf nieuwe
leerlingen opgeleverd.
Om geld binnen te krijgen voor de vereniging, doet muziekvereniging
“Stêd Sleat” samen
met
muziekvereniging “Melodia” te
Wijckel mee met de
jeugdsponsoractie
van
de
Poieszsupermarkten.
En
deze
actie
slaat
goed
aan,
want
“Stêd
Sleat”
en
“Melodia” hebben al
héél véél munten
verzameld en staan
bijna bovenaan bij
de
Poiesz-supermarkt
in
Balk.
Vrijdag 9 februari
jl., heeft een aantal
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jeugdleden zelfs een concert geven in de supermarkt en heeft het de
winkelende mensen geholpen met boodschappen inpakken.
Zoals u kunt lezen is muziekvereniging “Stêd Sleat” druk bezig met
verschillende activiteiten en zal het de komende tijd nog drukker worden.
Waar kunt u het korps beluisteren de komende tijd:
Zondag 1 april om 16.00 uur in het Dorpshuis te Tjerkgaast
Vrijdag 13 april om 20.15 uur in De Rinkelbom te Heerenveen
Zaterdag 19 mei om 07.00 uur bij de start van de Oldtimer Alvestêdetocht
Zaterdag 2 juni bij het Historisch Kijkfeest
Zaterdag 30 juni tijdens Sipelsneon

Tot ziens bij onze activiteiten.
Bestuur muziekvereniging “Stêd Sleat”

ATTENTIE ONDERNEMERS
Van de agenda op www.sloten.nl wordt bijna niet tot geen gebruik
gemaakt, op 1 of 2 uitzonderingen na. Deze agenda is juist bedoeld om
b.v. activiteiten van de plaatselijke ondernemers te promoten. Wat is er
nu gemakkelijker en goedkoper om dergelijke zaken door te geven en
deze op de agenda kenbaar te maken.
Het is tenslotte ook in UW belang dat er zoveel mogelijk mensen op af
komen. Opgave van dergelijke zaken kan simpel doorgegeven worden,
schriftelijk, telefonisch of per e-mail via onderstaande gegevens.
Wanneer er wijzigingen c.q. annuleringen op geplaatste agendapunten
zijn, wilt u dan ook zo vriendelijk zijn om die zaken tijdig door te geven.
Afgelopen zomer heeft ondergetekende n.l. meerdere klachten
ontvangen van bezoekers over gewijzigde en/of geannuleerde
activiteiten. Mensen die, soms van ver buiten de gemeente gekomen, tot
de ontdekking kwamen dat hetgeen waarvoor ze naar Sloten reden, niet
doorging. Deze wijzigingen/annuleringen waren niet doorgegeven en
konden dus niet gewijzigd worden op de agenda. Bovengenoemde
website is voor de promotie van Sloten, dus laten wij hem ook zo
gebruiken.
Bij voorbaat vriendelijk dank.
Pieter Albada (webbeheerder)
Achterom 101
8556 XR Sloten.
0514-531227 / 06-30598489
webbeheerder@sloten.nl
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VERVLOGEN VERHALEN?
Het is nog niet eens zo lang geleden. Verhalen in b.v. de rubriek “Door
het sleutelgat gehoord” en natuurlijk de “Wist u datjes”. Samen met u
moeten wij van de redactie de laatste tijd helaas concluderen dat deze
rubrieken al langere tijd onbeschreven gebleven zijn. De redactie komt
bij lange na niet alles aan de weet om dergelijke verhalen te schrijven en
aan tijd ontbreekt het soms ook. Daarom willen we de lezers vragen om
hier weer aan mee te werken, zoals voorheen ook het geval was. Heeft u
kopij die hiervoor in aanmerking komt? Schrijf een (kort) verhaaltje en
lever deze voor de geplande tijd in. Het merendeel van de lezers mist
deze rubrieken. Ook voor de nieuwe leden van ons blad is het erg leuk
om te lezen wat er de laatste tijd gebeurd is. Ook zouden wij graag wat
meer artikelen willen plaatsen die meer op de toekomst gericht zijn. Ook
willen wij graag de rubriek “Prikkers” op onze website weer onder de
aandacht brengen. Hier wordt (bijna) geen gebruik van gemaakt. Kijkt u
eens bij deze rubriek op www.destadsomroeper.nl en lees waar
“Prikkers” voor bedoeld is.
Wij horen graag van u!
Namens de redactie,
Pieter Albada.

WIE IS HET VOETBALBOEK 'TOPSHOTS' KWIJT?
Wie is het voetbalboek 'TOPSHOTS' verloren of kwijtgeraakt? De
'TOPSHOTS' in het boek zijn gespaard bij Crocky en Nibb-it chips en
bevat spelers van alle clubs uit de PPT Telecompetitie. Het boek lag
vorige maand bij Sjouwe en Corrie Leffertstra op de stoep. Als het
boek van jou is, kun je het bij hen ophalen. Het adres is:
Kapelstreek 215 / Telefoon: 531296.
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FERTELBUS 2007
Fertelle, foarlêze:
bern, lyts of grut, se kinne der net genôch fan
krije.
Se
identifisearje
harren
mei
de
haadpersoanen yn in ferhaal en belibje de
aventoeren suver sels.
Troch it fertellen fan ferhalen wurde op
boartlike wize de fantasij, de taalûntwikkeling
en de wurdskat stipe.
Bern binne taalgefoelich. As geregeld foarlêzen en ferteld wurdt, ek yn it
Frysk, komme se yn ‘e kunde mei meartaligens. Bern dy’t meartalich
opgroeie ha it letter gauris minder dreech mei it learen fan frjemde talen.
Se binne fleksibeler en nimme makliker op. Dêrom is it sa wichtich dat in
soad omtinken oan fertellen en foarlêzen jûn wurdt, ek yn ús eigen taal.
De Fertelbus
is in smûk teaterke dêr’t bern genietsje kinne fan ferhalen dy’t troch
skriuwers of oare fertellers brocht wurde. Der is plak foar sa’n 15 bern
tagelyk yn de bus foar in program fan in heal oere. Op ien deidiel (moarn
of middei) is der tiid foar fjouwer kear in program.
De Fertelbus kin
ynhierd wurde foar in deidiel mei in skriuwers- of fertellersprogram. It is
ek mooglik om de moai oanklaaide bus sûnder program te hieren. Dan
kin
pleatslik
soarge
wurde
foar
in
ferteller,
bygelyks
in
bibleteekmeiwurker, ûnderwizer(es), liedster of in bekende persoan út
eigen omjouwing.
De Kosten
foar it gebrûkmeitsjen fan de Fertelbus mei in skriuwer/ferteller, binne
Euro 150,00 per deidiel. Foar Euro 75,00 kin foar in deidiel de Fertelbus
hierd wurde mei allinne in sjauffeur. Dan is it mooglik in program mei
pleatslike fertellers yn te foljen.
De Fertelbus kin foar in pjutteboartersplak stean, foar de Berne-Opfang,
in skoalle, in doarpshûs of in oar gaadlik plak. (Ynformearje nei de
mooglikheden yn de gemeenten.)
Mear ynformaasje?
Freegje by It Fryske Boek nei de mooglikheden of reservearje al fêst op
bygeand formulier en stjoer dat sa gau mooglik, yn alle gefallen 3 wiken
foar de oanfraachdatum nei:
It Fryske Boek, Postbus 1311, 8900 CH Ljouwert.
Tel: 058-2343090. E-mail: j.bottema@fryskeboek.nl
Sjoch ek op www.itfryskeberneboek.nl
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SLOTEN STEMT PROVINCIAAL
Partij:

UITSLAG
UITSLAG
UITSLAG
PS 1999
Perc. PS 2003
Perc. PS 2007
Perc.
113 33,6%
113 28,5%
95 26,0%
C.D.A.
42 12,5%
43 10,9%
45 12,3%
P.v.d.A.
78 23,2%
85 21,5%
47 12,9%
V.V.D.
12
3,6%
11
2,8%
2
0,5%
D'66
59 17,6%
103 26,0%
95 26,0%
F.N.P.
17
5,1%
14
3,5%
32
Chr.Unie *
8,8%
0
0,0%
0
0,0%
4
1,1%
P.v.h.Noorden
12
3,6%
1
0,3%
8
2,2%
Groen Links
1
0,3%
3
0,8%
8
2,2%
Gem.Bel.
0
0,0%
6
1,5%
0
0,0%
L.P.F.
0
0,0%
15
3,8%
24
6,6%
Soc. Partij
2
0,6%
2
0,5%
4
1,1%
Overige
0
0,0%
0
0,0%
1
0,3%
Blanco
336 100,0%
396 100,0%
365 100,0%
Uitgebrachte
stemmen
Opgeroepen
Opkomstperc

571

596
58,8%

596
66,4%

61,2%

* Chr.Unie had in 1999 en 2003 een lijstverbinding met de SGP
Op woensdag 7 maart jl. was “de Poarte” geopend om alle opgeroepenen
voor het stemmen van de Provinciale Staten te ontvangen.
Het opkomstpercentage in het stedeke van 61,2% was aanzienlijk minder
dan bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten (-/- 5,2%),
maar weer hoger dan die van het jaar 1999. Verrassend was in Sloten de
grote winst van de ChristenUnie, want deze partij scoorde maar liefst
5,3% beter dan bij de verkiezingen van vier jaar geleden. Ook de
Socialistische Partij scoorde 2,8% beter dan in 2003.
De PvdA won licht (1,4%), terwijl de FNP precies gelijk bleef.
Grote verliezer in het stedeke was de VVD, die maar liefst 8,6% van haar
stemmen in moest leveren in vergelijking tot de laatste Provinciale
verkiezingen. Misschien was het ontbreken van stemmentrekker Menno
Knot hiervan de grote oorzaak. Menno trok in 2003 maar liefst 55 van de
85 op de VVD uitgebrachte stemmen.
Opvallend was verder dat in Sloten het C.D.A 2,5% stemmenverlies
incasseerde t.o.v. de verkiezingen van 2003. Het CDA en de FNP kregen
met elk 95 evenveel stemmen en waren daarmee de grootste partijen in
Sloten tijdens de Provinciale verkiezingen van 2007.
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Het stichtingsbestuur van de Baaier zoekt een

Beheerder
voor het zwem- en surfcentrum aan het Slotermeer.
De werkzaamheden bestaan globaal uit het gedurende
de zomermaanden schoonhouden van de
toiletaccommodatie, het ledigen van de afvalbakken en
het (als het weer daar aanleiding toe geeft) openen en
sluiten van het gebouw.
De werkzaamheden worden verricht tegen een nader
overeen te komen vergoeding.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd
om contact op te nemen met Feikje van Netten
(tel. 531645) of Cor Schotanus (tel. 531630).

STICHTING KINDEROPVANG
ZW-FRIESLAND ZOEKT GASTOUDER
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland zoekt een gastouder in
Wijckel voor een tweeling van 5 maanden. De opvang is t/m juli 1 dag
(voorkeur dinsdag) per week En daarna 2 á 3 dagen per week.
Start z.s.m.
Heeft u belangstelling? Bel voor meer informatie naar het
gastouderbureau te Witmarsum: 0517-532084.
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SLOTEN TWINTIG JAAR GELEDEN

"De Stadsomroeper" Sloten, maart 2007

46

PROGRAMMA
BOERINNENGROEP
ZUIDWEST-FRYSLÂN
Onze eindexcursie gaat woensdag
25 april 2007 naar het bedrijf van
Tite
en
Gerard
Keurentjes,
Gemaalweg 12 te Rutten. Na dit
bezoek sluiten we het seizoen af. Dit
doen we op de nabij gelegen minicamping onder het genot van een
hapje en een drankje. Om 19.00 uur
verzamelen we ons bij de carpoolplek te Sondel tegenover autohandel
Kraak.
Opgeven t/m 11 april bij Ida (0514581288) of Durkje (0514-604415).
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I N M E M 0 R I A M T E D D I E

Ze was maar klein (schofthoogte nog geen klomp),
maar desondanks een onverschrokken jager
en menig muis schoot schielijk in zijn hol
bij `t zien van zijn gevaarlijke belager.
Ze was beslist zeer zelfbewust van aard
met schijnbaar aangeboren eigen rechten;
voor haar gegrom deint elke kat terug
en slechts een paar keer werd het even vechten.
In huis was het gewoon een lieve hond
die voor elk brokje heel graag mooi ging zitten
en ook al sprong ze wel eens uit de band
dan kon je soms maar amper op haar fitten.
Na dertien jaren werd ze plots'ling ziek
en kreeg ze zelfs geen week meer toegemeten;
een mooie potplant siert haar kleine graf,
want eerlijk Ted, wij gaan je niet vergeten.
Jan Folmer
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