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ZONDER JOU!
De kop van dit artikel klinkt wat melancholisch en dat is het ook een beetje.
Zoals u in ons vorige nummer hebt kunnen lezen is Germ na een relatie van 22 ½ jaar
‘opgestapt’. Dat is erg jammer als u bedenkt wat een ‘waardevolle schat’ Germ was. Een
getalenteerd schrijver met een eigen stijl. Hij was er altijd! En nu moeten we zonder hem
verder.
Germ heeft ons ernorm gestimuleerd en achter de broek gezeten om er voor te zorgen, dat
zijn besluit om te stoppen met het werk van ‘De Stadsomroeper’, niet de ondergang van ons
stadsblad zou betekenen. Germ verrichtte namelijk héél véél werk. Daarom zijn we vorig
jaar begonnen met een zoektocht naar nieuwe medewerkers. Vele handen maken licht werk
niet waar? We hadden niet durven dromen dat dit zo voorspoedig zou verlopen. Hieruit
kunnen we concluderen dat ‘De Stadsomroeper’ een gewaardeerd medium is voor
Sleattemers en Oud-Sleattemers. Daarom kunnen wij nu met trots onze nieuwe,
enthousiaste, personele bezetting aan u voorstellen. De redactie bestaat uit:
Eindredacteur:Atsje Boersma, bestuurs secretaris,
Hanny Bergsma, voorzitter,
Corrie Leffertstra, penningmeester en
Pieter Albada, technisch medewerker, ICT
Vaste rubriekschrijvers zijn:
‘Hjir en hjoed’ en ‘Toeristische info’ Klaartje Lubach; ‘Bedrijvigheidjes’ Aly de Boer;
‘Sleattermer Nijs en Nijs om útens’ Menno Knot en Hilde de Haan; Yn petear mei… Hilde
de Haan; foto’s ‘Sleat eartiids en Sleat hjoed-de-dei’ en foto’s ‘Pake Sleattemer ferline’
Wietse Müller, ‘In Amerijke’ Patrick de Vries, ‘Door het sleutelgat gehoord’ agent 007 en
‘Ik jou de pinne troch oan’ wordt geschreven door ‘nieuwe’ inwoners van Sleat.
Germ scheef in het vorige nummer: “nieuwe gezichten, nieuwe ideeën, kunnen
alleen maar verfrissend werken”. Wij zijn in ieder geval vol goede moed aan de slag
gegaan en zie hier het resultaat!
Germ, namens de redacties en ik denk ook namens alle abonnees, bedankt voor je mateloze
inzet, voor je stimulans aan ons om door te zetten en voor je hulp en advies ten bate van
deze eerste editie ‘zonder jou’.
Wie nu denkt dat Germ lekker geniet van zijn ‘vrije tijd’ heeft het mis want in het kader
van 25 jaar ‘Stadsomroeper’ wordt er hard door hem gewerkt aan de uitgave van een
jubileumboek. Hierover leest u meer elders in dit blad.
CL
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HJIR EN HJOED
Berne:
? desimber ‘08 Indy Sanne, dochter fan
Ronald G.Kramer en Sandra F.D.van Essen, M. van Coehoornstr.27
08 jannewaris Tjibbe Elger, soan fan
Tom en Sjoukje Kusters-Hoekstra, Burg.G.Haitsma Mulierstr. 37.
13 jannewaris Daniël Symon, soan fan
Ludwig en Jellie de Vries-Breimer, Burg. G.Haitsma Mulierstr.47.
20 jannewaris Silke Marieke, dochter fan
Sipco Reekers en Monique Ammerlaan, Dubbelstraat 208.
27 febrewaris, dochter van
Anno Oenema en Femmy Risselada, Bolwerk NZ 202
Om útens:
30 desimber ‘08 Femke, dochter fan
Remko en Johanna Hornman-de Boer, Wouw (NB)
4 maart ’09 Ids, soan fan Ellen leentjes en Evert v.d.Meer yn Grins
Stoarn:
08 jannewaris Anneke Visser, 42 jier,Burg. G.Haitsma Mulierstraat 2c
15 jannewaris Leendert van Hoeven, 79 jier, It Far 37.
18 jannewaris Wiebe Kroes, 80 jier, It Far 42.
Om utens:
12 desimber Klaas Auke Berend Zandstra, 64 jier, It Hearrenfean.
Ferhuze yn ‘e stêd:
Sita Buurstra, Laura en Alisa Stekelenburg nei Bolwerk NZ 201.
Nij ynkommen:
Boukje Vreman, Wijckelerweg 184.
Ofreizge:
Antje Martine Swart, Breedstraat 140 nei Ychtenerbrêge.

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 of troch
bygelyks in bertekaartsje te stjoeren.
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BESTEL NU HET JUBILEUMBOEK
VAN DE “DE STADSOMROEPER”
De oude redactie van “De Stadsomroeper” is momenteel druk bezig, ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het stadsblad dit jaar, een
jubileumboek samen te stellen.
Verschijning: ca. december 2009
Als u dit boek nu bestelt, kost het 22,50 euro per exemplaar.
Dit aanbod geldt tot 1 mei as.
Bij verschijning van het boek zal de prijs straks 25,00 euro bedragen.
De verzendkosten bedragen 3,50 euro per boek.
Inwoners van Tjerkgaast, Wijckel, Sondel, Balk en Sloten hoeven GEEN
verzendkosten te betalen:
Maak dus het verschuldigde bedrag (incl. evt. verzendkosten)
over op:
Banknummer:

3052.54.154

Ten name van:

redactie Stadsomroeper - Sloten

Onder vermelding van:

“Jubileumboek”

Vergeet niet uw adres te vermelden bij uw betaling.
Voor vragen kunt u terecht bij:
Telefoon: 0514-531296 (Corrie Leffertstra)
of per e-mail bij: g.stegenga@planet.nl

Foar in oersicht fan wat der yn de stêd te rêden is,
ferwize we jo nei de agenda op:
www.sloten.nl
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APRIL: ELFSTEDENFEESTMAAND IN SLOTEN!
Dit jaar bestaat de Friese Elfsteden Vereniging 100 jaar. Reden voor
de Friese Elfsteden Vereniging voor een groot feest. In april is
Sloten aan de beurt en is dan ook een maand lang het podium van
een prachtig feestprogramma.
De eerste officiële Elfstedentocht vond plaats op 2 januari 1909. Daarvoor
was al een lange traditie ontstaan om - zodra het mogelijk was- de elf steden
van Friesland op de schaats in één dag te bezoeken. Omdat 2009 het
officiële 100-jarige jubileum van de vereniging is, wordt dit jaar feest
gevierd. Het wordt een heel spektakel, iedere maand staat een andere stad
in de belangstelling. Het hele jaar een grote belevenis voor het publiek.
Sloten werkt mee aan dit bijzondere feest. Een werkgroep is op dit moment
al volop bezig om verschillende activiteiten te organiseren die in het teken
staan van de tocht der tochten. Niet alleen op sportief gebied, maar ook op
cultureel terrein staat er veel op stapel. De sfeer is: saamhorigheid,
gezelligheid en heroïek.
De hele maand april is feestelijk; de activiteiten worden rondom de
weekenden geconcentreerd, zijn voor iedereen toegankelijk (publiek), zowel
voor jong en oud. De gemeenten Gaasterlan-Sleat en Skarsterlân
ondersteunen dit feestgebeuren.

Datum
3 april
16.00 uur

Aktiviteiten
Feestelijke officiële openingsceremonie bij de
katholieke kerk
Door de gemeentebesturen van Gaasterlân-Sleat en
Skarsterlân, met de schutterij en sketch rondom historie
Sloten.
Aansluitend vertoning historische elfstedenfilm.

4 en 5 april
gehele dag

Culturele Elfstedentocht Een cultureel evenement:
“Snot voor de Kop” met elf dichters, kunstenaars en
muzikanten die cultuur van de elf steden laten proeven,
tevens museumweekend.

11 april
gehele dag

Skeelerwedstrijd: De acht fan Sleat
zowel toertocht als wedstrijd van 11 km. rondom Sloten,
Wijckel en Tjerkgaast, door Ijsclub Sloten en IJWC i.s.m.
KNSB, afsluiting: ereronde voor de winnaars in arreslee

18 april

Podium op De Lytse Jerden
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14.00 uur
matineevoorstelling door Syb
15.45 – 16.15 compilatie kindermusical m.m.v. CBS De Klinkert
uur
Winter & Simmertime Muziekfeest met o.a. Syb van
18 april
der Ploeg, het rayonhoofdenkoor en Anneke Douma
‘s avonds
(20.00-23.30 uur).
Oecomenische openlucht kerkdienst
19 april;
‘s ochtends
muziekconcours met koren en korpsen uit de
omgeving
‘s middags
25 april
‘s avonds
29 april
‘s avonds

30 april
‘s middags

30 april vanaf
16.00 uur

Uitvoering elfstedenmusical
‘It sil heve!’ door Les Rigolaux in de Mallemok.
De Nacht van Sloten
alle horeca in het centrum is open, optreden shantykoren
en dweilorkesten, vanaf 22.30 uur in de feesttent op het
evenemententerrein:
afsluiting met artiest .... ?? en Daylight Superband.
Koninginnedag;
’s Middags een zeskamp voor jong en oud, alles in
historische stijl, winters aangekleed, o.a. een
kluunonderdeel, deelnemers in passende, historische,
kledij. Dit is dus een soort Kijkfeest voor de bezoekers
van de stad.
Een feestelijke afsluiting van Koninginnedag en de
feestmaand april. Vertrek vanuit Sloten met een skûtsje
voorop: iedereen die een boot heeft kan meevaren, via
het Slotermeer naar Balk en over de Luts om op de
Wyldemerk de fakkel van het elfstedenfeest over te
dragen aan de volgende stad: Stavoren.

Gehele maand Expositie in Museum Stedhus Sleat in teken van het
100-jarig jubileum: thema ‘Sterke verhalen’ vgl. met
thema culturele weekend. D.m.v. o.a. archiefbeelden.
Exposities in Gemeentekantoren van Balk en Joure:
waarbij de elfsteden-schilderijen van Hansje la Busquet
en schilderijen van Evert van Hemert worden
geëxposeerd.
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IN AMERIJKE
In deze rubriek zijn wij eventjes (‘in amerijke’) te gast bij een
(oud-)Sleattemer. Hij/zij vertelt over wat hem/haar bezighoudt,
zodat wij als Sleattemers wat meer over elkaar komen te weten.
Deze keer zijn we te gast bij Sibbel Haarsma, 20 jaar. Hij woont nu in
Groningen en studeert daar Rechten aan de Rijksuniversiteit. Onder het
genot van een glaasje Optimel stelde ik hem de volgende vragen.
Sibbel, om meteen met de deur in huis te vallen: wat zijn je hobby’s?
Ik ga graag op stap met vrienden, ik golf graag en daarnaast mag ik
graag een potje pokeren.
Golfen dus! Hoe ben je daar zo bij gekomen?
Mijn vader (Fred Haarsma), die al een poosje golft, vroeg mij een keer
mee. Ik ben de hele dag met hem mee geweest op de green en dacht
toen gelijk al: “Dit wil ik ook!”
Toch zullen de meeste mensen golf niet zien als een sport voor jonge
jongens zoals jou. Het heeft meer het imago van elitaire sport, vooral
bedoeld voor mensen die na hun pensioen niets hebben te doen. Ben jij
het hiermee eens?
De meeste mensen op de golfbaan zijn inderdaad ouder dan ik. Maar dat
het elitair is, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Golfvereniging
‘Gaasterland’, waar ik bij zit, is een open vereniging waar iedereen lid
van kan worden. Eigenlijk zijn het hele normale, gewone mensen die er
lid van zijn. Misschien komt het ook wel omdat we er hier in Friesland te
nuchter zijn voor al dat elitaire gedoe.
Wat vind je zo mooi aan golf?
Golf is een individuele sport, waarbij het belangrijk is om uiterst
geconcentreerd te zijn en te blijven. Je moet je kop erbij houden.
Daarnaast is het erg competitief. De combinatie hiervan maakt het voor
mij een erg interessante sport. Daarnaast houd ik van het individuele: ik
kan trainen wanneer en hoe vaak ik maar wil, zonder afhankelijk te zijn
van anderen.
Een andere hobby van jou is pokeren, zie je daar het mentale, waar je
het zonet over had, in terug?
Ja zeker. Er zijn veel mensen die poker vooral zien als geluksspel, maar
er zit ook een grote mate van ‘behendigheid’ in. Om het spel zo goed
mogelijk te spelen moet je je kop er ook bijhouden. Wel leuk om te

“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2009

7

vertellen is trouwens dat ik binnenkort met een paar
vrienden de “Sleattemer Poker Tour” (SPT) opzet.
Wat houdt dat precies in?
Het is onze variant op de WPT (World Poker Tour),
een soort pokercompetitie. Het gaat hierbij niet om
grof geld, maar gewoon om de eer. Toch moet er wel
een mooie prijs komen om te winnen, pokeren
zonder geld is niets aan.
Over ‘zonder geld’ gesproken: ben jij de typische
‘arme student’?
Ja helaas wel! Om toch een beetje geld over te
houden neem ik altijd zo veel mogelijk van thuis mee, zoals brood,
koekjes, broodbeleg en natuurlijk koffiepads! Gelukkig krijg ik weer bijna
studiefinanciering!
Wat vind je het grootste voordeel van op jezelf wonen?
Dat je zelf kunt doen en laten wat je wilt. Bijvoorbeeld pas om tien uur
eten zonder dat mem om zes uur al roept: “Aan tafel!”. Aan het heen- en
weergereis heb ik ook geen zin, dus wat dat betreft is het ideaal.
Uitgaan is ook één van je hobby’s: ga je vaak uit in Groningen, en
verschilt dat erg met hier?
Gemiddeld één keer per week. Er is een groot verschil: er zijn véél meer
kroegen, het is er altijd druk èn je kunt er elke dag op stap als je dat zou
willen!
Je studeert rechten, bevalt de studie wat?
Ja heel erg goed. Het meeste van de studie is gewoon erg interessant en
veelzijdig. Om later in de advocatuur te gaan moet je een goede
redenaar zijn en teksten goed kunnen analyseren. Allemaal aspecten die
ook in mijn studie naar voren komen.
Sibbel, bedankt voor je medewerking!
Geen dank! Wil je een biertje?
Nee, dank je!
PdV
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DE SLEATTEMER KAAIEN 
Op vrijdag 12 december, van het vorig jaar, heeft genoemd
vrouwenkoor zich weer laten horen tijdens de kerstmarkten in Lemmer
en Balk. ’s Middags om 16.00 uur was het koor paraat op het plein nabij
de NH. kerk te Lemmer en vanaf ’s avonds 19.00 uur werd er volop
gezongen in Balk op de lange Van Swinderenstraat. Het was deze middag
en avond bijzonder koud, maar de vuurkorven brandden volop en als er
dan door het koor o.a. gezongen werd: “Midden in de winternacht” was
het net of de gevoelstemperatuur van die winterdag ineens minder koud
geworden was. In Balk werd er nog een spontaan optreden verzorgd in
samenwerking met het koor van de St.Ludgeruskerk uit deze plaats. Op
zaterdag 20 december jl. vond de traditionele Kerst-inn weer plaats in
het centrum van onze eigen stad. Maar ditmaal was de locatie natuurlijk
bijzonder mooi aangekleed in verband met de prachtige ijsbaan en de
besneeuwde gevels langs het Diep.

Op de Voorstreek, naast het witte bruggetje en onder de prachtige
besneeuwde lantaarn, zong het koor de aloude en bekende kerstliederen
o.l.v. onze dirigent Margriet Lemmens. Muzikale begeleiding was er van
accordeonist Jan Veeneman van shantykoor “Tegenwind” uit
Idskenhuizen. Een mooiere locatie om te zingen had de organisatie voor
“De Sleattemer Kaaien” niet kunnen bedenken. Op zaterdag 31 januari jl.
hebben we ’s avonds een gastoptreden verzorgd bij shantykoor
“Tegenwind”. Het concert werd gehouden in dorpshuis “De Stjelp” te
Idskenhuizen. Er werden diverse zeemansliederen, afwisselend in het
Fries, Nederlands en Engels, gezongen. Als koor kunnen we terug zien op
leuke, gezellige en vooral muzikale optredens. “Tegenwind” staat o.l.v.
dirigent Lucky en wordt begeleid door de accordeonisten Lenie Breed en
Jan Veeneman. Tevens was er nog een optreden van de
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trekharmonicagroep “’t Spul”. Na afloop van het concert was het o.l.v. de
muzikanten nog lang onrustig in “De Stjelp”.
KLW

UILEN EN SLOTEN
Uilen en Sloten… ze passen er mooi tussen maar zie ze eigenlijk nooit
omdat het nachtdieren zijn. Vorig jaar tipte een stadsgenoot mij om een
foto te maken van 2 uiltjes die in een boom aan het Bolwerk nabij de
rondweg zaten. 2 Uiltjes op klaarlichte dag, dat was bijzonder toch?
Dit jaar tikt Jacob Haarsma mij op de schouder. “Kijk”, vertelde Jacob,
“Nu zitten er slechts 7 of 8 maar kortgeleden telde ik er zelf 12 !” De
laatste verhelen die ik hoorde was dat er waarschijnlijk wel 20 in de
bomen bivakkeren. Sommige zelf zo dichtbij de mens dat je ze bijna zo
van de tak zou kunnen plukken. Dat doen we maar niet en laten we de
fauna voor wat die is maar bijzonder is het wel.

Tekst en foto: Pieter
Albada
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MUSEUM STEDHÛS SLEAT INFORMEERT
Korte terugblik
Tentoonstelling van John Postma
Het museum organiseerde in 2008 één tijdelijke
tentoonstelling in De Secretarie:
‘John Postma, schilderijen’.
Na een korte voorbereidingstijd waarin gezocht werd naar invulling voor
de expositieruimte werd John Postma, kunstschilder te Sloten, bereid
gevonden om zijn werk in Museum Stedhûs Sleat te exposeren. De
tentoonstelling was vanaf 1 april t/m 31 oktober 2008 in het museum te
zien.
In de tentoonstelling stond het thema ‘Reisimpressies’centraal, want John
Postma’s schilderijen weerspiegelen deels zijn fantasiewereld en deels
indrukken die hij heeft opgedaan tijdens de vele reizen die hij maakt naar
verre landen en afgelegen gebieden. Vreemde culturen, niet westerse
architectuurvormen, de leefomstandigheden in de derde wereld, het zijn
onderwerpen die veelvuldig in zijn werk voorkomen. Door aandacht te
besteden aan John Postma’s schilderijen in het museum werd de toerist
duidelijk gemaakt, dat Sloten naast zijn interessante culturele erfgoed en
historie ook een levende gemeenschap is, die zich openstelt voor andere
culturen en leefwerelden. De schilderijenexpositie vulde de bestaande
collectie bijzonder mooi aan. Immers, de Laterna Magica expositie op de
zolder laat veel toverlantaarns zien. Plaatjes van sprookjes en verhalen
die in vroegere tijden getoond en verteld werden aan een klein publiek.
De expositie van John Postma’s doeken had een zelfde soort functie. De
expositie gaf de bezoeker soms een realistisch, anderzijds een
droombeeld van de werkelijkheid in verre landen.
Publieksactiviteiten
Het museum was tijdens het Nationaal Museumweekend (5 en 6 april),
op Open Monumentendag (13 september), en op Sipelsneon gratis
toegankelijk. Tijdens het Nationaal Museumweekend konden bezoekers
en bezoekertjes een kunstig portret laten knippen of een zoötroop maken
of een glasplaatje beschilderen. Het museumweekend werd bezocht door
113 mensen, Open Monumentendag leverde 156 bezoekers op en tijdens
Sipelsneon werden er 208 bezoekers geteld.
Tot en met 31 oktober 2008 werden er in totaal 4.786 bezoekers geteld;
het is een lichte stijging vergeleken met de periode 1 januari 2007 t/m
31 oktober 2007, toen er 4.535 bezoekers werden genoteerd. In de
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winterperiode werden tijdens de openstelling vanwege de
toneelopvoeringen van Tryater nog eens 5000 extra bezoekers in het
museum geteld.
Bij elkaar mocht Museum Stedhûs Sleat dus ongeveer 10.000 bezoekers
over de cultuurhistorie en de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in de
omgeving informeren. Qua bezoekersaantallen was 2008 een geslaagd
museumjaar voor Museum Stedhûs Sleat!
‘De betovering van Elfstedenstad Sloten’
Museum Stedhûs Sleat heeft deelgenomen aan de ontvangst van de
Elfstedentochtgangers tijdens de Tryateropvoeringen van december 2008
en januari jl. Het museum was tijdens de voorstellingen van Tryater van
14-17 uur geopend. Bezoekers konden in de expositieruimte genieten
van een fraai winters fotopanorama van Sloten. Ze namen bij het
huiswaarts keren een nieuwjaarskaartje en een stempeltje op hun
elfstedenkaart mee ter herinnering aan hun bezoek aan het museum. Het
museum heeft dankzij deze winteropstelling 5000 extra bezoekers mogen
noteren! Bovendien zijn er veel leuke reacties in het gastenboek van het
museum opgetekend.
We hopen dat deze bezoekers tijdens het nieuwe seizoen ook de
tentoonstelling ‘De betovering van Elfstedenstad Sloten’ gaan bezoeken.
Deze tentoonstelling is samengesteld uit foto’s en verhalen over de
beleving van de Elfstedentocht (op de schaats) en zal vanaf 1 april te
bezichtigen zijn.
In het weekend van 4 en 5 april, tevens Museumweekend, is er aandacht
in het museum voor de kunstpresentatie van het cultureel evenement
‘Met het snot voor de kop’. Vanaf april zijn ook de Luistertochten door
Sloten en omgeving operationeel. Bij aangenaam fiets- en wandelweer
beslist een aanrader! De historie komt door het beluisteren van de
verhalen op de route weer tot leven.
Op 5 februari 2009 heeft in Museum Stedhûs Sleat de eerste
‘Winterjounenocht’ lezing plaatsgevonden. Deze lezing werd verzorgd
door ijs-en schaatsliefhebber Hedman Bylsma uit Drachten. De lezing
werd bezocht door ongeveer 30 belangstellende toehoorders, Het werd
een heel ‘noflike’ avond, waarbij de spreker door middel van veel
winterbeelden zijn verhaal over ‘Iis en riden’ illustreerde met talrijke
anekdotes en zo nu en dan ook de ijshistorie van Sloten te berde bracht.
Van de lezing van Hedman Bylsma werd het volgende verslag gemaakt:
‘Op tongersdeitejûn 5 febrewaris ha sa’n 30 oanwêzigen yn it Museum in
soad heard én sjoen oer iis en riden. Yn it ramt fan it ‘Winterjûnenocht’
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dwaalde Hedman Bylsma fan Drachten mei syn laptop en syn beamer
troch de histoarje fan it reedriden. Nostalgyske plaatsjes fan doe
waarden ôfwiksele mei hjoeddeiske sitewaasjes: fan Adam Hurdrider
oant en mei de iispommeranten fan no. Oanienwei hie de sprekker each
foar ferrassende details dy’t sjen lieten dat it riden in wichtich part is fan
de Fryske kultuer en histoarje. Hy fertelde oer de earste redens en de
earste organisatoaren fan riderijen. Sa toande er in adfertinsje fan in
hurdriderij op it Slotervar yn jannewaris 1841 en de earste riderij fan de
‘IJsclub Sloten’ yn 1864.
Bylsma brocht ús wer yn de kunde mei it krúslings riden fan eartiids en
fernijde ús mei de kwalike aspekten fan it spekferriden. It iene momint
wiene wy te gast op de iisbanen fan alear om efkes letter te bedarjen yn
de wrâld fan de baanfagers, de kistwurken, de kriten en de
iiswegensintrales op it bûteniis. Ungemurken reizgen wy troch hiel
Fryslân en murken dat sels strjitnammebuordsjes, grêfstiennen en oare
oantsjuttings ús ynformaasje jaan kinne oer in ûnderwerp dat Friezen
doe en no yn ‘e besnijing hie en hâldt. Der foelen fansels ek Sleattemer
nammen lykas fan reedmakker Jisk Zuiderhof dy’t foar de oarloch yn syn
smidse eigen redens produsearre. Mar in tel letter wie de de man dy´t
foar ús stie al wer by in langebaanôffalriderij yn Sleat yn desimber 1962.
No en dan wie der in nijsgjirrige wikselwurking mei de seal, want Durk
Schotanus koe de sprekker noch in tige apart detail fertelle oer dat
barren yn 1962.
De gast fan dizze tige slagge jûn sammelt elk boek dat oer iis en riden
útkommen is út de hiele wrâld en dat binne der ûnderwilens al mear as
5000. Sels skreau er ek ferskate boeken oer it riden. Yn streken út 1999
hat bygelyks als ûndertitel ‘Tachtig jaar Bond van IJsclubs in twee
eeuwen Friese schaatssport’ en Koning Thialf wie yn 2004 it
jubileumboek fan de romrofte ‘Koninklijke IJsvereniging Thialf’ út it
Hearrenfean. Sûnt in jier of wat giet Bylsma by allerhanne ferienings del
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mei syn ferhalen en syn bylden en faaks is it net de lêste kear west dat
er te gast yn Sleat wie’’.
Op maandagavond 16 maart zal de volgende winteravondlezing zijn. Dan
komt schrijver Hylke Speerstra vertellen over zijn boek de ‘Kâlde
krústocht’
In 2010 zal Museum Stedhûs Sleat de wisselexpositie wijden aan de
historie van het adellijk geslacht Van Harinxma thoe Slooten. Inmiddels
zijn de eerste contacten gelegd ter samenstelling van een werkgroep die
deze wisselexpositie gaat voorbereiden. We gaan er van uit dat er in het
zomerseizoen van 2010 veel bijzondere zaken over de cultuurhistorie van
Sloten naar voren kunnen worden gebracht!
Tot ziens in /Oant sjen yn Museum Stedhûs Sleat!
drs. Hieke G. Joustra, directeur
Museum Stedhûs Sleat
Heerenwal 48, 8556 XW Sloten.
Telefoon: (0514) 53 15 41
www.museumsloten.nl
info@museumstedhussleat.nl

Praktijk overdracht H. Douma , Wijckel.
Dokter Douma yn Wikel hâldt op mei syn wurk. M.y.f. 1 april 2009 sil
dokter A.J. van der Veen syn praktyk oer nimme.
De praktyk giet gewoan troch op itselde plak en mei deselde minsken
(mefrou Dreteler-Rademaker en “de praktijk- ondersteuner’ en de
assistintes) en op deselde wize.
Wolle jo ôfskie nimme fan dokter Douma en/of yn de kunde komme mei
dokter van der Veen dan kin dat op 27 maart fan 16.00 oant 18.00 oere
by Badmeester Keimpe yn Balk ( by it strân fan de Sleattemermar).
AB-V
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IJSCLUB “DE EENDRACHT” SLOTEN.
Freed 12 desimber wie yn “De Koepoort” de Algemene Vergadering fan
de IIsklup.
Foar it skoft hie men it saaklike part.
Nei it skoft wie der in moaie kwis.
Wie heeft de meeste kennis van de schaatssport?
De grutte winner mei 14 fragen goed wie Arie Wiebren Verhoeff.
De preemje wie foar Sint de Boer. Hy hie 11 fragen goed beantwurde.
De prizen foar de winner wiene:” eeuwige roem” en in royale rollade
de preemje wie in droege woarst fan slachter van Dijk.
Meidielings:
As de iisbaan sterk genôch is, hinget de flagge fan de iisklup by
pankoekhûs
“De Koepoort” en by de iisbaan.
Nije leden kinne harren opjaan by E. Bouwstra, tel: 531782.

Priksleewedstrijd.
Op maandagavond 29 december organiseerde IJsclub “De Eendracht” een
priksleewedstrijd voor mannen en vrouwen vanaf 16 jaar op de
Kunstijsbaan van Tryater. Het werd een boeiende vertoning, waarbij de
armspieren flink werk moesten verrichten.
De uitslag werd:
Vrouwen:
1. Anja Holland
Mannen: 1. Erik Wondergem
2. Wietske Borger
2. Johan de Jong
3. Sietske de Graaf
3. Atte Hornstra
De pechvogelprijs ging naar Karst Jan Leegstra.
Het Bestuur.
De opbringst fan de kollekte foar de Stifting Multiple Sclerose wie
€ 880,-. In moai bedrach. Kollektanten en stipers tige betanke!
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DE TEATRALE 11-STÊDENTOCHT,
IN BARRE EN BIZARRE TOCHT
Fietsen, wandelen, roeien enz. via allerlei manieren kun je de:
“De Tocht der tochten” doen. Maar per bus langs diverse
theatervoorstellingen door onze provincie, is toch wel heel bijzonder. Zo
kon men van 20 december 2008 t/m 17 januari 2009 de barre en bizarre
tocht maken.
De start en finish waren aan de Zwettehaven in Leeuwarden. De gehele
“theatervoorstelling” duurde 12 uren en werd door velen als zeer
bijzonder ervaren, vooral omdat tijdens deze periode ook de temperatuur
geregeld onder nul was.

In Sloten kon men de oorlogsjaren beleven in wintertijd. Een prachtige
voorstelling in ons mooie oude stadje o.l.v. de regisseurs Guido Kleene
en Jellie Schippers. Eén van de toneelspelers was onze eigen Sleattemer
Patrick de Vries van de Menno van Coehoornstraat.
Diverse inwoners hebben deze tocht mee mogen maken.
KLW
Hulde aan de ijsmeesters en al die vrijwilligers!!

NIEUWS VAN MUZIEKVERENIGING STÊD SLEAT
Afgelopen zaterdag 31 januari jl., was er veel enthousiasme bij de
deelnemers aan de workshop “Meespelen binnen één dag met het orkest”
georganiseerd door Muziekvereniging Stêd Sleat. Een dertiental
deelnemers had zich aangemeld om kennis te maken met de
grondbeginselen van de blaasmuziek en het slagwerk. Onder leiding van
de workshopleiders Michel Drijver, welke de blazers (de bugels,
trompetten en trombones ) voor zijn rekening nam en Simon Willems,
welke de slagwerkers voor zijn rekening nam, werd er enthousiast

“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2009

17

geoefend. ’s Morgens werden de grondbeginselen uitgelegd en moest er
natuurlijk geoefend worden. En ’s middags werd er natuurlijk ook weer
geoefend, maar er werd ook gerepeteerd met het korps Stêd Sleat. Aan
het einde van de middag was er een heus concert gegeven met zowel de
workshopdeelnemers en de muzikanten van Stêd Sleat. Er werden een
tweetal nummers uitgevoerd en wel Monbassa Beat en het eerste deel uit
de Easy Pop Suite. Het publiek was zeer enthousiast over dit mini
concertje. Na afloop van de workshop hebben een achttal deelnemers
zich al aangemeld voor een aantal proeflessen. Al met al een zéér
geslaagde workshop, welke hopelijk in de toekomst nog vaker zal
plaatsvinden.
Inmiddels zijn de proeflessen op de basisschool De Klinkert ook
begonnen. Onder leiding van dirigent Durk Krol krijgen de zestien
kinderen uit groep vijf een aantal weken les in het bespelen van een
instrument. Deze proeflessen worden afgesloten met een concert welke
plaats zal vinden tijdens het voorjaarsconcert van zondag 29 maart
aanstaande. Muziekvereniging Stêd Sleat zal dus op zondagmiddag
29 maart aanstaande
een concert geven in de
Grutte Tsjerke van Sleat.
Wat kun je allemaal
verwachten op deze
middag. Het korps
brengt het grote werk
The Land of Wind en
Water van Jan de Haan
ten gehore. Verder staat
er een mars op het
programma en een
Ouverture. Tevens zal
Lyts Sleat onder leiding
van Marianne van der
Heide een aantal nummers ten gehore brengen. Verder zullen de leerlingen van de proeflessen ook nog hun kunnen vertonen. Tijdens de pauze is er weer de
traditionele verloting. De aanvang van deze muzikale middag is om 15.30
uur. Op zondag 19 april is er nog een heel muziekspektakel in het Sloten
in het kader van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke
Elfstedenvereniging. Tijdens dit spektakel zullen verschillende muziekverenigingen uit de gemeentes Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân een
optreden verzorgen. Natuurlijk is Stêd Sleat ook hier van de partij. Zoals
u kunt lezen zijn de muzikanten van Muziekvereniging Stêd Sleat de
komende maanden lekker druk bezig met muziek maken.

YE
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JACOB VISSER NAM AFSCHEID
VAN IJSWEGENCENTRALE SLOTEN
Op vrijdag 16 januari jl. hield "Stichting IJswegencentrale Sloten" in
Pannenkoekhuis "De Koepoort" te Sloten in aanwezigheid van 18
personen (inclusief het bestuur) haar jaarvergadering.
Hot item in deze vergadering was natuurlijk de vraag waarom de
Sleattemer IJ.W.C. geen banen op haar traject had uitgezet in deze korte
winter, terwijl er door een aantal schaatsers op het Slotermeer en het
Var werd geschaatst.
IJsmeester Durk Schotanus zei dat de ijscontrole op oudejaarsdag hem
tegenviel. “Ik ha mei Gosse Haga it iis op west en yn ‘e East fan ‘e mar
net mear as 7 à 8 cm metten. It wetter nei de Mar wie net fertroud. Ik
ha maatregels troffen by de wettersuvering en bin der fan oertsjûge dat
der gjin banen útset wurde koene. Wol leine de takken klear foar as de
sitewaasje oars wurde soe. Dy takken binne no op ûnferklearbere wize
ferdwûn”, aldus de teleurgestelde Sleattemer ijsmeester.
Henk Brouwer had graag groen licht van de ijsmeester gezien op de
Sleattemer ijswegen, maar heeft begrip voor de uitleg van de ijsmeester.
Wel vindt hij het een moeilijk verhaal om het publiek duidelijk te maken
dat er niet op het open water geschaatst kon worden.
IJsmeester Schotanus zei vervolgens het eveneens te betreuren en
voegde er aan toe dat als de ijswegen worden vrijgegeven, er overal
onbezorgd door kinderen en volwassenen geschaatst moet kunnen
worden en niet slechts op enkele trajecten van het buitenijs.
Gerben Stegenga zei dat niet moet worden vergeten, dat als de banen
worden vrijgegeven, er veel gastschaatsers uit alle delen van het land
kunnen worden verwacht want via internet is een ieder in “no time” op
de hoogte van de betrouwbaarheid van het ijs in Friesland. Dat geeft
volgens hem veel extra druk op een nog vrij onbetrouwbare ijsvloer.
Atte Hornstra merkte nog op dat iedereen het zelf maar moet weten
wanneer ze bezig zijn om op de Sleattemer ijswegen hun rondjes te
draaien. “In elts is ferantwurdlik foar himsels en moat de
konsekweensjes dan ek mar ûnder eagen sjen”, aldus Hornstra.
De aanwezige ijsmeester van ver. “De Friesche Elf Steden” en voorzitter
van “De Friesche IJsbond” Jan Oostenbrug was duidelijk omtrent deze
kwestie: “Eins hat it de lêste wiken hast net iens winter west. We ha twa
nachten froast hân. Dôchs wolle de lju sa graach op it bûtenwetter ride;
it is krekt as tinke se: ‘Dit is de lêste winter; as it dôchs net oars kin, lit
ús dan mar fersûpe.’ As der ien rydt, dan folgje der mear. Setst in boerd
by in wek mei “gefaarlik” dan gean se tsien meter fierder it iis op. Dêr
stiet ommers gjin boerd; dan sil it dêr ek net gefaarlik wêze. In minsk
wurdt dan in “ongeleid projectiel”.
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Stichting IJswegencentrale Sloten nam deze avond afscheid van
bestuurslid Jacob Visser. Jacob zat sinds 19 januari 2001 in het bestuur.
Tijdens de laatste bestuursvergadering in november maakte hij bekend
geen hernieuwde bestuursperiode te ambiëren.
Voorzitter Haga sprak de scheidende Visser toe: “It spyt ús tige datsto dit
beslút nommen hast. Troch dyn wrakke knibbels is it foar dy net mear
weilein om lange einen rinnende ôf te lizzen. Wy respektearje dyn beslút
om der in punt efter te setten. Do hast ús wol witte litten om mei alle
saken, dy’t ús IJ.W.C. oanbelangje, mei helpe te wollen. Dêr binne wy
hartstikkene wiis mei. As tank foar dyn ynset wolle wy dy ek noch wat
oanbiede. Wy hoopje dat it nei’t sin is.” Met een klaterend applaus nam
Visser twee boeken van de voorzitter in ontvangst. “Met geveegde kont”
fan Klaas Jansma en “De voorbije vloot” fan Hylke Speerstra.
Visser bedankte het bestuur voor deze presentjes.
Voorzitter Haga zei voorts dat het bestuur bezig is om het aantal leden
weer op vijf te brengen en dat er gesprekken zijn gevoerd met enkele
kandidaten maar dat dit tot nu toe niet het gewenste resultaat heeft
opgeleverd.
Jan Oostenbrug, ijsmeester van ver. “De Friesche Elf Steden” en
voorzitter van “De Friesche IJsbond” was voor deze avond uitgenodigd
om zijn ijsbelevenissen aan de Sleattemer schaatsliefhebbers uit de
doeken te doen: “It âld-rayonhaad Sjirk Velstra hat der foar soarge dat ik
by de iisklup fan Aldtsjerk kommen bin. Sûnt in tal jierren bin ik foarsitter
fan dizze klup dy’t al bestiet fanôf 1865. It is in klup mei in rike tradysje.
Sa wurdt de jiergearkomste noch altyd hâlden by ljochtskynmoanne. Dit
datearret noch út ‘e tiid dat der noch gjin ferljochting wie. Sa koene de
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lju feilich nei de gearkomste gean mar ek in bytsje yn ’t ljocht wer
thúskomme.
Sels mocht ik ek graach hurdride. Ik soarge der altyd foar dat ik net te
let fuort wie. We moatte ús ek net daliks ûntmoedigje litte as der gjin iis
is. Fan 1830-1838 wie ’t ek nea winter; dat sa bysûnder is it net wat we
de lêste jierren meimeitsje.
Yn Aldtsjerk ha we noch net sa lang in lâniisbaan. We ha koartlyn aardich
yn ‘e belangstelling stien mei de earste koartebaanwedstriid yn Fryslân.
Dat hat ús in protte publisiteit opsmiten. As der iis is, binne de lju folle
sosjaler en aardiger. It is net te ferklearjen. Dat sit him neffens my yn ‘e
genen. We moatte it iis op as it kin; dat sit yn ús.
Der moat in goed oerlis komme mei it Wetterskip. Ik ha juster noch praat
mei dykgraaf Van Erkelens en deputearre Tineke Schokker. Ik nim de
notysjes fan alle rayonhaden mei dy’t oanjaan koene wat de ynfloed op it
iis west hat mei it iepensetten fan ‘e sluzen dizze winter. It is fansels fan
belang dat de boezem op it streekpeil stiet en sels in bytsje leger. We
besykje fansels alles út te sluten wat de iisgroei negatyf beynfloedzje kin.
Ien ding moat dúdlik wêze: it moat wol frieze.
Ik ha in protte gedonder hân troch’t de krante skreau dat ik it belied fan
it Wetterskip stypje soe; dat hat my frijwat lulke maltsjes en
tillefoantsjes oplevere.
It kin fansels net dat der mei sokke winters net registrearre toertochten
organisearre wurde, lyk as yn Earnewâld. De IJ.W.C., KNSB en gemeente
moatte der yn kend wurde. Dy moatte it iens wêze. En dat sjochst ek
noch sa’n malloat de alvestêdetocht riden mei in sjoernalist dy’t mei him
mei giet. Dat jout my in ûnheimysk gefoel.
Fansels learst’ fan sa’n winter ek wer. Moatst ek net ferjitte dat it 12 jier
lyn is dat it goed winter west hat. It waar is regeljend; we moatte gjin
risiko nimme. De alvestêdetocht is in fenomeen. It is hast in myte, foaral
foar lju bûten Fryslân. Dêrom bin ik wol ris bang dat dit fenomeen
ûnbehearskber wurdt.
Der komme, tink ik, wol 2.500 sjoernalisten op ôf. It kin noch wol ris sa
barre dat de tocht om ‘e kjeld ôfblaast wurdt. Moatst net ferjitte dat de
gemiddelde leeftyd fan de alvestêderider op dit stuit fan it boujier 1946
is. Dat hâldt noch al wat risiko yn. We binne de Fjouwerdaachse fan
Nijmegen noch net fergetten.
We ha 83 EHBO-posten en der wurde klaai-, yt- en drinkadvizen jûn. Wy
sille der yn elts gefal alles oan dwaan om goed beslein op ‘t iis te
kommen. It moat fansels ek net in makje wurde.
Mar ik bin der fan oertsjûge dat de Tocht komt. We hingje oan elkoar fan
ekstremen. By eintsjebeslút hoege we mar 14 dagen ‘echt’ winter.
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Sûnder IJ.W.C. gjin alvestêdetocht. De IJ.W.C. moat har goedkarring
jaan, lyk as de boargemaster.
Op dit stuit ha we 31.000 leden. Fan dat tal kinne der 16.000 de tocht
ride. Dat betsjut dat der elts jier 8.000 riders ynlotte wurde. De oare
8.000 kinne net ride.
De lju dy’t ride binne ferplichte by ynskriuwing in hantekening te setten.
Dêrmei wurdt it bestjoer frijwarre fan alle skea. Der stiet in tsjûge by;
dus it bart by it folle ferstân. Ek de rayonhaden en harren assistinten ha
ôfrûne jier tekenje moatten foar de taken dêr’t sy foar frege binne. Ek
frijwilligerswurk jout ferplichtings. It bestjoer fan feriening De Friesche Elf
Steden lit dêrtroch sjen der alles oan dien te hawwen om de organisaasje
op peil te krijen. Sa wurdt it frijwarre fan claims ensfh.
Ek foar de ekonomy is it goed dat der in alvestêdetocht komt. De 11x11aktiviteiten, dy't hâlden wurde yn dit jubileumjier, binne in geweldige
promoasje foar Fryslân. Eltse moanne stiet der ien fan de alve stêden
sintraal. Yn de krisis fan hjoed-de-dei kin dat wol ris geweldich útpakke.
Dêrmei wurdt Fryslân prima op ‘e kaart set. Wol moatte we der omtinke
dat we Fryslân net ferkwânsele mei alderhande saken dy’t hjir net pasje.
We moatte súnich op ús provinsje wêze.
Ek de oanbieding fan de leskiste oan ‘e skoalbern fan Sleat op 31 oktober
is moai beteard. We ha wurk fan it iis mar belibje der ek in protte wille
oan. We sitte der foar de rekreanten; dat sprekt my ek mear oan as de
profs.
It iisbarren is in prachtige ferdivedaasje. We moatte gelokkich wêze om
yn sa’n lân te wenjen. Ek de moaie iisferhalen kin ik my tige mei
fermeitsje. As jonge besikest as earste op it iis te stean. Dan sjochst ek
folslein gjin gefaar.
Dêrom bin ik bliid mei lju as jim om my hinne, dy’t besykje de riderij op
it bûteniis yn goede banen te lieden”, aldus een enthousiast verhalende
Jan Oostenbrug tot slot.
Als dank voor zijn komst en zijn verhaal bood voorzitter Haga dhr.
Oostenbrug een envelop met inhoud aan.
Gerben Stegenga, secretaris IJ.W.C. Sloten
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IT GIE OAN!
Het blijft natuurlijk een rotstreek! Eten was al schaars in die tijd en nu
had er ook nog iemand mee geknoeid. Suiker in de erwtensoep, hoe durf
je! Gelukkig dat ze die streek hier in Sloten achterwege hebben gelaten
tijdens de “Bar en Bizarre Tocht” van Toneelgezelschap Tryater. Want
wat is er veel erwtensoep doorheen gegaan tijdens de theatrale “Tocht
der Tochten”. Elke voorstelling weer stonden meerdere vrijwilligers weer
klaar om de snert op te dienen voor zoveel toeschouwers. En het waren
nog al wat voorstellingen, drie per dag, drie weken lang.
Voor ons als spelers een hele uitdaging. Hoe hou je een toneelstuk dat je
zo vaak achtereen speelt voor jezelf spannend en uitdagend, zonder dat
het de intentie van het origineel verliest? Nu zult u denken: “Als het
publiek het maar leuk vindt toch?”, dat is waar, maar als de spelers zelf
ongeïnspireerd hun stuk doen is er voor het publiek ook weinig aan. Wat
dat betreft hadden wij ook niet moeilijk publiek: het kon in Sloten even
bijpraten en opwarmen, na die uren al in de bussen te hebben gezeten
en op stoeltjes naar voorstellingen te moeten kijken. Wat dat betreft
(zoals ook in een krant stond vermeld) was er in Sloten geen toneelstuk,
maar is Sloten een toneelstuk.
Die laatste zin is natuurlijk pure promotie voor onze stad. Onze stad
kwam geen aandacht tekort in de regionale, maar ook landelijke media.
Mensen keken hun ogen uit, zagen de mooie gevels, maar ook
daarachter! Het was mogelijk om bij sommige mensen in huis te stappen
en eens te kijken hoe die mensen wonen. Voor ons als nieuwsgierige
Sleattemers natuurlijk ook een buitenkans om eens te kijken bij “dy en
dy”. Kortom, onze stad begon te leven.
Het “hoofdpodium” was de kunststof ijsbaan die rond het houten
bruggetje was geplaatst. Schaatsen was erg leuk op deze baan, als de
schaatsen maar vlijmscherp waren! IJsmeester Gosse Haga hield de baan
in perfecte staat zodat wij elke dag weer een spetterende show konden
geven. Hij deed dat zo goed zelfs, dat ik door het sleutelgat heb gehoord
dat Gosse meteen na de laatste voorstellingsdag alweer in Groningen als
ijsmeester moest fungeren bij de kunstijsbaan. Een vaste aanstelling als
“kunstijsmeester” Gosse?
Het publiek heeft soms letterlijk moeten afzien tijdens deze tocht. Vooral
op de voorlaatste speeldag begon het aardig te regenen. Daarvoor was
het toch vooral koud geweest. Maar niet buiten zoals veel mensen zullen
denken, maar in de loodsen in Harlingen. Hier schijnt het barkoud te zijn
geweest. Voor mij als speler was het soms ook afzien. Vooral toen koning
Winter zich aardig liet zien en er zelfs rondjes op het Slotermeer konden
worden verreden. Daar sta je dan op een kunstijsbaantje van maar een
paar meter. Gelukkig verdwijnt deze teleurstelling al gauw als je weer in
je rol zit.
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En voor de mensen die nu nog niet weten wat ze hebben gemist toen ze
overwinterden in een of ander zon- of sneeuwzeker oord: in Sloten had
je ook sneeuwzekerheid. En snertzekerheid.
PdV

PAKES SLEATTEMER FERLINE
zangvereniging ASAF
Nei oanlieding fan de foto fan Zangvereniging Asaf krigen we 5 reaksjes.
In skriuwen fan Jan Stilma en fan noch 4 oaren.
Hja tinke te witten, wa ’t op de minsken binne dy ’t op de foto steane.
Ik ha de nammen sa ’t hja se troch jûn hawwe, hjirûnder sammele.

1. Jurjen Klijnstra of Minne van Dijk – 2. Evert of Minne van Dijk 3. Ibe Zuiderhof – 4. Janke Bles de Jong ( Mej. De Jong dochter van
Minne de Jong) – 5. Tjeerd Hottinga (?) – 6. Albert Zuiderhof 7……….. 8. Pietje Haagsma ( Pieter Haagsma) of Jan Hofman 9 ………. 10. ……….. 11. Anna Hofman ( Antje – dochter van Tjeerd
Hofman) – 12. Trijntje Zandstra - Wijngaarden ( van Tjerk) – 13. Juff. F.
de Jong – 14. Richtje Hottinga (of mevr. Van Dijk – Lyklema) – 15.
Klaske van Dijk – 16. Jacob van Dijk – 17. Liesbeth Haagsma Poepjes
(dochter van Jan en Afke) – 18. De Jong (?) – 19. Romkje Leffertstra 20. Kee Verbeek – 21.Joukje Nijdam –22. Meine Hottinga (Dirigent ) 23. Mej. Jet de Jong (dochter van Tjeerd de Jong) – 24. Anna Delfsma of
Janke Bakker – 25.
Aaltje van Netten Poepjes (dochter van Jouke en
Hinke) – 26. Hofman ? – 27. Anna Hofman (vrouw Hottinga ?) – 28.
Antje Klijnstra (dochter van Bokke Klijnstra) – 29. Anna de Vreeze van
Dijk of Vetje van der Hei – 30. Aaltje Zuiderhof of Pietje Zuiderhof 31. Aaltje Sjoerdsma Poepjes (van Jan en Afke Poepjes).
----------------Sa ’t jo sjogge, misse der noch in pear nammen. Ek binne minsken it net
altyd iens oer wa’t it no krekt is. Witte jo dochs noch ien, dan….
Graach jo reaksjes nei ús redaksje:
Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten. Tel.; 531775
Of maile nei: info@destadsomroeper.nl
AB-V
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In het september 2008 nummer van De Stadsomroeper viel mijn oog op
een groepsfoto waarop ik mijn moeder herkende. Het gaat hier om
nummer 12 van deze foto.
Mijn moeder is geboren in Sloten op 29 februari 1920 (let wel
schrikkeljaar) en zou volgens die telling nu 22 jaar oud zijn, terwijl ik
geboren ben op 15 juni 1950. In leeftijd ben ik dan ouder dan mijn
natuurlijke biologische moeder. Direct na de geboorte van mijn moeder is
dit gecorrigeerd naar 28 februari 1920. Mijn moeder is nu inmiddels 88
jaar oud en redelijk gezond. Ze woont inmiddels in Lemmer in een
aanleunwoning bij het Zorgcentrum Suderigge. Haar naam is: Trijntje
Stilma geboren Smit. Mijn moeder is de nog langst levende dochter uit
het bakkergezin Andries Smit. Later is deze bakkerij voortgezet door Piet
Smit, de jongste zoon. Deze bakkerij was gelegen aan de Voorstreek nr.
114 . De bakkerij bestaat niet meer; het is een woonhuis geworden. Vele
leuke anekdotes zijn hierover te vertellen. Mijn moeder is na de 2e
wereldoorlog in 1947 getrouwd met Anne Stilma uit Woudsend. Ze zijn
gaan wonen in de Dubbelstraat op nr.128 (voor zover mij bekend) bijna
tegenover de in de die tijd zo bekende fietswinkel Wiebe Brouwer +
vader. Ook hiervan zijn mij vele verhalen via mijn vader (melkboer in die
tijd met een bakfiets) bekend. In de Dubbelstraat hebben wij als gezin
(met de kinderen Annie en ondergetekende) gewoond tot augustus 1960.
Mijn vader kreeg in de jaren 1958 t.e.m. 1960 rugproblemen (dag in dag
uit met een bakfiets zuivel venten) en moest daardoor naar een andere
baan gaan zoeken. Dat lukte door conciërge te worden aan de Technische
School in Lemmer (ook vele anekdotes).
Vanaf augustus 1960 is het gehele gezin Stilma naar Lemmer
verhuisd naar de Wiepke Hofstraat nr. 8 in het toentertijd
uitbreidingsplan Rienplan. Door de uitbreidingsplannen van Suderige is
het woningblok met 3 woningen direct naast Het Baken in 1988/89
gesloopt. Op deze plaats is een vleugel van het Zorgcentrum Suderige
gekomen. Op dezelfde plaats als het voormalige woonhuis van de familie
Stilma woont nu mijn moeder. Het gezin Stilma werd in 1962 nog
uitgebreid met een dochter, Wiesje genaamd.
Met vriendelijke groet,
Wil Stilma, oudste zoon van Anne Stilma en Trijntje Stilma - Smit.
Wilhelminastraat 27,
8561 AA Balk.
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Germ Breimer út Sint Nyk stjoerde ús dizze foto
fan De School met de Bijbel.
De foto is in 1957 makke.
Graach jo reaksjes nei ús redaksje:
Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten. Tel.: 531775
Of maile nei: info@destadsomroeper.nl

RIANNE BERGSMA IN DE PRIJZEN BIJ
WEDSTRIJD HORECA VAKSCHOOL.
Rianne Bergsma zit in Heerenveen op de SBO
(Scholengemeenschap voor Beroepsopleidend Onderwijs),
VMBO klas 4 in afdeling Horeca, Toerisme en Voeding.
Samen met 4 andere leerlingen heeft Rianne op 6 februari op
OSG Piter Jelles Nijlân in Leeuwarden meegedaan aan een
vakwedstrijd tegen 4 andere scholen:
OSG Singelland uit Drachten, gastheer OSG Piter Jelles uit Leeuwarden,
Dr. Nassau-college uit Assen en RSG Wolfsbos uit Hoogeveen. De groep
bestond uit twee koks, twee (banket)- bakkers en een gastvrouw (voor
SBO Heerenveen was dit Rianne) De twee bakkers maakten in de
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bakkerij diverse luxe broodjes en krentenbollen, terwijl de twee koks een
4 gangen-menu moesten klaarmaken voor een deskundige jury,
bestaande uit vakmensen uit het bedrijfsleven en de Nederlandse
Bakkerij Ondernemers Vereniging (NBOV). Het menu bestond uit een
voorgerecht: een ‘fantasie van zalm en mosselen’ met toast en
boter, gevolgd door een heldere bouillon met stokbrood. Het
hoofdgerecht bestond uit twee lamskoteletten van het rack met
aardappelgratin, sperzieboontjes en broccoli. Het nagerecht: een
bavarois, gemaakt van vanille, mokka of een ander smaakje, met tot slot
een kop koffie. De gastvrouwen verzorgden de menukaarten, wezen de
gasten hun plaatsen en zorgden voor het opdienen van de maaltijd. De
jury beoordeelde de leerlingen op hun werkwijze, hygiëne en het
complete eindproduct. Het einddoel: wie mag zich kampioen van NoordNederland noemen. Bij de prijsuitreiking bleek dat er bij de bakkers
een derde prijs was voor SBO-leerling Siemone Eijlers uit Lemmer,
tweede prijs gastvrouw was voor Rianne, en de eerste prijs voor het
gehele team (gerekend over alle onderdelen) was voor de SBO in
Heerenveen.
AB

GROETNIS ÚT IT FAR
In een kleine gemeenschap als Sloten kent iedereen elkaar. Althans bijna
iedereen. Vaak vanaf de geboorte, maar meestal al vanaf de lagere
school. Dat is benijdenswaardig, want je beste vrienden ken je over het
algemeen van jongs af aan. Een enkele nieuwkomer kan zich meestal wel
snel in zo’n hechte groep voegen, maar wat gebeurt er als er plotseling
een nieuwe wijk op het groene land verrijst, waar 42 gezinnen zich
vestigen. Een enkeling bekend, maar de overgrote meerderheid
onbekend en bovendien de Friese taal niet machtig.
De redactie van De Stadsomroeper leek het een goed idee om via deze
rubriek de wijk maar eens ‘open te breken’. Aan ons de eer om het spits
af te bijten.
Marijke en Niek Potma, It Far 19. Inderdaad, naast Jos en Geeske. Dat
zeggen we dan ook meestal als iemand uit de ‘binnenstad’ vraagt waar
we wonen. Beide geboren en getogen in Leeuwarden, dus absoluut van
Friese afkomst. De schooljeugd bracht ons echter niet meer dan het
bekende dialect van ‘douwe en stouwe’. Het Fries verstaan we
uitstekend, maar spreken roept toch steeds wat gêne bij ons op. Dat is
jammer en het wordt ook nooit beter, zijn we bang. Elke keer als we een
voorzichtige poging doen schakelen de meest Fries sprekenden al
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snel en beleefd over op het Nederlands. We blijven het proberen! We
hebben twee dochters, Els en Loes, die hun partners en werk in
respectievelijk Tilburg en Amsterdam hebben gevonden. Hoewel ze maar
kort in Leeuwarden hebben gewoond zijn beiden trots op het feit dat ze
van Friese afkomst zijn. Na hun geboorte zijn we al snel naar het Drentse
land vertrokken. Niek was van daaruit jaren werkzaam als technisch
directeur bij het Nieuwsblad van het Noorden in Groningen. In die
periode gaf de begeleiding van de nieuwbouw van de drukkerijen van het
Nieuwsblad en de
Leeuwarder Courant
(het zusterbedrijf) de
eerste aanleiding om na
de afronding van deze
projecten door te gaan
als bedrijfsadviseur in
de grafische industrie.
De opdracht van het
krantenconcern
Wegener om de
nieuwbouw van de
Haagse Courant in
Leidschendam te
begeleiden, vormde de
aanleiding om ons weer in het Heitelân te vestigen. De oorspronkelijke
wens om ergens in de buurt van de geboortestreek van onze grootouders
te gaan wonen (Workum) bleek niet uitvoerbaar vanwege de dagelijkse
trip naar Den Haag. Sloten lag daarbij meer voor de hand. Dat zo’n
onbenulligheid ons in de meest aantrekkelijke stad van Friesland zou
brengen, kunnen we onze voorouders helaas niet meer vertellen. Vanaf
het eerste jaar (1999) heeft Marijke zich op het vrijwilligerswerk gestort.
Eén dag per week helpt ze de kinderen op de katholieke basisschool van
Balk, waar een jeugdvriend (wij hebben ze dus ook!) de scepter zwaait.
Aanmelding voor het zangkoor van de kerk aldaar volgde snel en
inmiddels is haar zangstem ook bij de Sleattemer Kaaien te horen. Na
enkele activiteiten dichter in de buurt, is Niek sinds twee jaar weer een
kilometer-vreter geworden. Elke dag naar Amsterdam en/of Rotterdam
waar hij leiding geeft aan de beide drukkerijen van PCM uitgevers. Op de
Telegraaf na, komen alle landelijke kranten (NRC, Volkskrant, Trouw, AD,
Het Parool) uit deze drukkerijen en heeft u dus, als het goed is, dagelijks
een product van hem in handen. Aan hobby’s geen gebrek. Naast het
zingen schildert Marijke de laatste tijd dat het een lieve lust is. Als
achternicht van Jopie Huisman is er toch wat in haar genen blijven
hangen. Tijdens deze rustperioden zit Niek tegenover haar, schrijvend
aan zijn tweede roman. Vóór alles is de watersport wel de belangrijkste
vrije tijdsbeoefening. Ook in vaste vorm overigens. Niek heeft drie
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Elfstedenkruisjes in een kistje liggen. We hopen dat deze rubriek onze
wijk niet Far away, maar juist een beetje dichterbij brengt en zullen
enthousiast de pen aan een van onze buurtgenoten doorgeven.
Oant sjen!
Marijke en Niek

BEDRIJVIGHEID
Postagentschap verhuisd.
Per 1 januari 2009 is “Het Postkantoor” gevestigd in de Attentsupermarkt van Johannes en Annie van der Goot.
Zowel binnen als buiten is voor een ieder duidelijk zichtbaar dat u hier
met uw poststukken terecht kunt.
De service bestaat uit:
Versturen en ophalen van pakketten.
Versturen van brieven en aangetekende post.
Verkoop van postzegels, briefkaarten en
adreswijzigingen.
Verkoop van busabonnementen en
strippenkaarten.
Er zullen geen financiële transacties zijn.
De winkel is geopend van 8.30 uur tot 18.00 uur, tussen de middag
gesloten van 12.30 uur tot 13.30 uur.´s Woensdagsmiddags gesloten,
behalve in de maanden juni, juli en augustus.
Familie Van der Goot heeft er in toegestemd dit bedrijf bij hun zaak te
betrekken om de postservice voor Sloten te behouden.Ze moeten wel
wennen aan het gebeuren. Het neemt veel tijd in beslag. In het
hoogseizoen hebben ze veel drukte om en rond de kassa en zal het
“wegen en meten” tussendoor moeten gebeuren.
De Slotenaren zijn blij dat TNT Post in Sloten weer onderdak heeft
gekregen.
AdeB-M.
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VERSLAG CLUBSTRIID 2009 VAN ROCK SOLID 2
Hallo allemaal,
Hier een verslag van de clubstriid die heeft plaatsgevonden op vrijdag 6
februari j.l. Na een teleurstellende laatste plaats van vorig jaar was
iedereen extra fanatiek om te winnen. Het was een spannende strijd
tussen de verschillende jeugdclubs uit de zuidwesthoek. De Jaarlijkse
clubstriid, met als tema “de ark van noach”, begon om 7.30 in de “lytse
tsjerke “.

Het begon met echte warming up om de spieren op te warmen
Hierna werden de verschillende opdrachten uitgedeeld aan de zes teams.
De opdrachten varieerden van het uitzoeken van gegevens van skutje
schippers, het verzorgen van een echt diner, het samenstellen van een
muzikaal trio en het verzamelen van scheeps artikelen (inclusief schipper
A.Pander) . Ook was er een extra opdracht welke was het ophalen van
zoveel mogelijk lege statiegeld flessen. Hiervan ging de opbrengst naar
het goede doel en we hadden een opbrengst van 70 euro!!!!!. Toen was
het wachten op de uitslag en waren er snacks en werd er bingo gespeeld.
Na een uur kwamen er toen plotseling twee van de organisatoren met
een enorme wisselbeker en een taart binnen die bekende maakten dat
we hadden gewonnen en was het feest natuurlijk kompleet. We kunnen
dus terug kijken op een zeer geslaagde avond welke we volgend jaar
zeker zullen proberen te evenaren.
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(SCHADE) JAARWISSELING 2008-2009
Complimenten aan de burgers en de jongeren die na het afsteken van
het vuurwerk de vuurwerkresten gelijk of een dag daarna hebben
opgeruimd. Hierdoor lag er minder afval op straat en dit heeft de
gemeenschap veel geld bespaard. Ook de complimenten aan een aantal
Dorps- en Plaatselijke Belangen voor het organiseren van festiviteiten
tijdens de jaarwisseling van gezellige bijeenkomsten voor hun
dorpsgenoten waar jong en oud de jaarwisseling konden vieren.
De jaarwisseling is in de Gemeente Gaasterlân-Sleat rustig verlopen en
waardoor ook minder schade als gevolg van vernielingen is ontstaan.
Voor en tijdens de jaarwisseling zijn 16 kom- en verkeersborden door
vuurwerk vernield, vorig jaar nog 53 stuks. Helaas nog te veel. De
schade aan borden bedraagt alleen al € 2275,- daar komen de manuren
en klein materiaal nog bij. Opvallend was dat de meeste verkeersborden al een aantal dagen voor de jaarwisseling door vuurwerk waren
vernield. De schade welke nu bekend is bedraagt voor de Gemeente
Gaasterlân-Sleat al €10.247,75. Een fors bedrag en voor dit bedrag
kunnen ook veel ander leuke dingen gedaan worden in onze gemeente.
In Bakhuizen waren er op diverse locaties brandbaar afval op straat in
brand gestoken hierdoor is schade aan het wegdek ontstaan. De politie
heeft nog een caravan vol met autobanden en ander brandbaar materiaal
onderschept. Verder leverden de restanten op het wegdek gevaar op
voor weggebruikers en moesten deze afgevoerd worden. Het opruimen,
schoonmaken en afvoeren heeft voor de nodige kosten gezorgd. Verder
werden in Bakhuizen een kombord en aantal verkeersborden vernield.
Totale schade € 2012,75
Ondanks het feit dat Dorpsbelang Wijckel van alles had georganiseerd
werden er op de weg, tegenover de kerk, brandbulten aangestoken.
Gevolg schade aan de klinkerbestrating. Verbrande autobanden zorgden
voor zeer vuile wegen en daardoor voor veel overlast voor de burgers.
Waarschijnlijk is met zwaar vuurwerk een ruit van het bushokje
opgeblazen. Ook op de hoek bij de Bargebek was een brandbult met als
gevolg schade aan het wegdek. Verder zijn er enkele verkeersborden
vernield, Totale schade € 3842,-Vorig jaar ging nog het één en ander mis in Oudemirdum, branden,
witkalken, vernielingen, maar dit jaar is alles goed verlopen. Plaatselijk
Belang Oudemirdum had rond het dorphuis verschillende festiviteiten
georganiseerd. Geweldig zoals, met name, de jongelui zich hebben
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gedragen. Zij hebben van de jaarwisseling één groot feest gemaakt
zonder vernielingen of overlast.
In Elahuizen werd net buiten de bebouwde kom op het wegdek van de
Wâldwei brand gesticht. Gevolg schade aan het asfalt. De kosten van
opruimen en herstel wegdek bedragen € 1668,75. De kosten van Oudega
zijn de stortkosten van de restanten van een brandbult.
Dorpsbelang Nijemirdum had van alles georganiseerd en gelukkig is er
niets vernield. Ook in Sloten hebben we geen schade geconstateerd. In
Balk, Rijs en Sondel zijn nog enkele kom- en verkeersborden vernield. In
Harich zijn kosten gemaakt voor het opruimen van de restanten van een
brandbult.
Onderstaand een overzicht van de totale kosten uitgesplitst over de
verschillende dorpen en stad.
Opruimen/schoonmaken/herstellen etc.
Bakhuizen
2012,75
Balk
614,50
Harich
174,25
Oudega
845,00
Sloten
geen
Wijckel
3842,00
Oudemirdum
195,00
Rijs
425,00
Nijemirdum
geen
Sondel
470,50
Elahuizen
1668,75
-------Totaal
€ 10247,75
Waarschijnlijk wordt het totaal bedrag nog hoger omdat de ervaring leert
dat er de komende weken nog een aantal schade posten aan het licht
zullen komen. Zoals al eerder genoemd toch nog en groot bedrag, vooral
ook omdat het schade betreft van vernielingen en branden wat
voorkomen had kunnen worden. Daarnaast worden er ook kosten
gemaakt om te voorkomen dat zaken worden vernield. Zo worden de
glascontainers, bushokjes en afvalcontainers voor de jaarwisseling
weggehaald en na afloop weer teruggeplaatst. Ook hier zijn kosten mee
gemoeid.
De positieve trend is echter gezet, minder schade dan vorig jaar en laten
we hopen dat we met zijn allen deze trend voort kunnen zetten. Inzet
voor de komende jaarwisseling zou dan ook moeten zijn: 2009-2010 een
feest VOOR IEDEREEN zonder schade voor de gemeenschap.
Gemeente Gaasterlân-Sleat, K. Knobbe, Contactfunctionaris
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BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING
“SLOTEN”
Op 11 februari jl. werd in Taveerne ’t Bolwerk aan de Voorstreek tijdens
de jaarvergadering, het feit herdacht, dat het 80 jaar geleden was, dat er
een uitvaartvereniging in Sloten was opgericht. In 2004 werd er uitvoerig
stil gestaan bij het 75-jarig bestaan, maar dit jubileum werd tijdens deze
vergadering letterlijk en figuurlijk in kleine kring gevierd.
Klaartje Lubach, secretaris

GAASTERLAND PROMOTION,
SCHAKEL IN HET TOERISME
Januari is met een letterlijk frisse start begonnen. De media, de
11-steden Tryater-voorstelling, het schaatsen en de temperatuur
deed ons weer ‘smelten’. De ‘elfstedenkoorts' sloeg weer toe.
Jammer genoeg zette het winterweer niet door, maar zette òns
wel weer aan het denken. Hoe speel ik ‘in’ op de seizoenen. Het
Toeristisch informatiepunt Gaasterland PromotIon, gevestigd in
informatiecentrum Mar en Klif te Oudemirdum, gooit voortaan ook
buiten het hoogseizoen op de zaterdagen de deuren wagenwijd
open!
Publiciteit
In samenwerking met Fryslân Marketing, een provinciale toeristische
overkoepelende organisatie en de gemeente Gaasterlân-Sleat hebben wij
ons op de Vakantiebeurs in Utrecht laten zien. De Friesland-stand, was
helemaal in de sfeer van (100 jaar) de Elfstedentocht. Tijdens deze beurs
werd er naast de VVV Fryslân-gids, ook een nieuw uitgebrachte:
“Elfsteden arrangementengids” actief uit gedeeld, waarin o.a. ook een
arrangement over Sloten in opgenomen is. Ook op onze website staat dit
arrangement vermeld onder de rubriek: arrangementen.
Op Boot Holland in het WTC te Leeuwarden, welke gehouden werd van 611 febr. jl., waren wij i.s.m. de gemeente in een stand
vertegenwoordigd. De VVV Fryslân-gids is een Toeristische gids van heel
Fryslân. Uiteindelijk streven wij er naar om ook een toeristische gids van
ons eigen gebeid te laten maken. Belangrijk is dat deze gids ook op
beurzen kan komen te liggen om de (buitenlandse) gast te interesseren
voor onze gemeente. Ook de al aanwezige gast zou dit magazine als
leidraad voor de vakantie kunnen gebruiken. De gids moet voorzien in
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een compleet aanbod van de toeristisch recreatieve branche. Er zijn
momenteel gesprekken gaande met de gemeente hierover.
In 2009 extra open!
Bezoekerscentrum Mar en Klif te Oudemirdum, tevens het hoofdkantoor
van Gaasterland PromotIon, heeft besloten om de openingstijden te
verruimen in 2009, het gaat vooralsnog om een proef, maar we hopen
uiteraard dit voort te kunnen zetten in 2010.
Tot 1 april en na 1 november 2009 voortaan iedere zaterdag open
van 11.00 uur tot 16.00 uur! Vanaf 1 april t/m 1 november
dagelijks geopend, behalve de feestdagen!
Daarbuiten is Gaasterland PromotIon telefonisch en via email
info@gaasterlandpromotion.nl bereikbaar. Ook hebben we op onze
website www.gaasterlandpromotion.nl een evenementenkalender en daar
staan ook alle evenementen op, die betrekking hebben op Sloten.(Voor
zover bij ons bekent en doorgegeven!) Wij hopen, dat agentschap
museum Stedhûs Sleat, agentschap Balk bij de fa. Haantjes en Mar en
Klif te Oudemirdum weer veel bezoekers in 2009 mogen verwelkomen.
KLW

SENSOOR FRYSLAN:
voorheen S.O.S. Telefonische Hulpdienst
Friesland:voor een gesprek van mens tot mens.
Kent u dat gevoel van je hart eens willen luchten, behoefte hebben aan
iemand die echt naar je luistert. Sensoor Fryslân is er voor iedereen die
behoefte heeft aan een gesprek. De gesprekken zijn anoniem en
vertrouwelijk. Je kunt vanuit je eigen vertrouwde omgeving bellen op het
moment dat jij daar behoefte aan hebt. De vrijwilligers die je aan de
telefoon krijgt, hebben voor dit werk een uitgebreide training gekregen.
In 2007 hebben we bijna 14.000 gesprekken gevoerd. Dat is een
gemiddelde van ± 40 gesprekken per dag. De onderwerpen die tijdens de
gesprekken naar voren komen zijn zeer uiteenlopend: eenzaamheid,
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rouwverwerking, relationele problemen, gezondheid, seksueel geweld,
neerslachtigheid. Mensen die te maken hebben (gehad) met huiselijk
geweld, kunnen wij doorverwijzen naar een informatielijn over huiselijk
geweld. Geschoolde vrijwilligers nemen de telefoon op. Het zijn mensen
die zich met hart en ziel in willen zetten voor anderen, door middel van
een gesprek van mens tot mens. Op basis van gelijkwaardigheid. Geen
betutteling, geen ongevraagde adviezen. De beller wordt in zijn of haar
waarde gelaten: het belangrijkste is dat de beller zijn of haar verhaal
kwijt kan, stoom kan afblazen, positieve en respectvolle aandacht krijgt.
De vrijwilliger heeft en neemt de tijd voor de beller. En juist dat is in de
huidige tijd van haast en efficiency zo uniek. Anonimiteit en
geheimhouding zijn bijzondere kenmerken van het werk bij Sensoor
Fryslân. De beller en telefonist zijn anoniem zodat een vertrouwelijk
anoniem gesprek gegarandeerd is.
Wilt u een gesprek van mens tot mens? Onze hulplijn is 24 uur per dag,
7 dagen per week te bereiken op het nummer: 058-2132000
Sensoor Fryslân, echte aandacht.
Heb je ruimte in je:
• Hart
• Hoofd
• Agenda
Wordt dan vrijwilliger bij Sensoor Fryslân:.
Vrijwilligers vinden en binden heeft voor ons allemaal de hoogste
prioriteit, want om 24 uur per dag bezetting te hebben vraagt nogal wat
menskracht en inzet. Iedereen met enige levenservaring die
belangstelling heeft voor andere mensen, en die wekelijks voldoende tijd
heeft kan zich aanmelden als vrijwilliger. U kunt bellen met Sensoor
Fryslân via telefoonnummer 058 - 212 03 43 (maandag tot en met
vrijdag). Bekijk ook eens onze website http://www.fryslan.sensoor.nl.
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VOORAANKONDIGING JAARMARKT
"SIPELSNEON" SLOTEN
Ook dit jaar organiseert de feestcommissie de jaarlijkse 'Sipelsneon'.
De jaarmarkt wordt gehouden op zaterdag 27 juni 2009 van 10.00 tot
17.00 uur.
De prijs voor een huurkraam bedraagt € 37,50
de grondprijs is € 5,- per meter
Tevens is vereniging 'De Krukas' dit jaar aanwezig met vele activiteiten
en bezienswaardigheden zoals oude tractoren, stationaire motoren,
woonwagens, sleepboten en een oude dorsmachine.
Ter afsluiting is er wederom het tuinfeest met live muziek.
Voor aanmeldingen of verdere informatie kunt u contact opnemen met:
sipelsneon@gmail.com
of Mw. H. Risselada, Dubbelstraat 190, 8556 XG te Sloten

THOR NIEUWS
Omdat onze jeugdafdeling erg snel groeit, zijn wij op zoek naar:
Jongen / Meisje vanaf 15 jaar, die vrijwillig of tegen een kleine
vergoeding wil helpen
met het begeleiden van de jeugd.
De gymlessen zijn op vrijdagmiddag van 16 -17 uur groep 1 t/m 3.
van 17- 18 uur groep 4 en ouder
Heb je interesse neem contact op met:
Marijke Haga
Tel. 531582

Namens het Bestuur THOR
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VOLLEYBALVERENIGING VV SLEAT 28 JAAR
De volleybalvereniging V.V. SLEAT is opgericht op 10
oktober 1980. Toen gymzaal De Foarmeling in Sloten is
gebouwd, mochten de boksclub o.l.v.Stan Peeters en de
volleybalvereniging gebruik maken van de gymzaal.
Het volleybalteam bestond toen uit: Julius Lolkema, Sippy
Reekers, Hendrik de Jong, Johannes v/d Goot, Jaap Lubach, Hielke
Roosjen, Jaring Huitema, Dory Verhoeff, Henk Leentjes en natuurlijk
Auke en Arend-Jan Bergsma. De laatste twee hebben mij geholpen om
een beetje inzicht te krijgen in hoe het allemaal is ontstaan.
Het is dus begonnen met een herenteam. Later zijn er een damesteam,
een jeugdteam en een nevobo team bij gekomen. Destijds heeft Hannie
Bergsma, de vrouw van Arend - Jan, de dames voor een lange tijd
getraind. In de loop van de tijd zijn er meerdere trainers/sters geweest:
Karin van Houten, Ilse Kunst ( Breimer ), Tiny Spoelstra, Arend-Jan,
Beimin Spoelstra, Germ Visser, Ronald v/d Goot en Jelte v/d Meer. De
laatste jaren was Walter de Vries de trainer, die dit ook met veel inzet
deed.
Deze volleybalvereniging draait dus al 28 jaar! Op dit moment bestaat hij
nog maar uit één recreatieteam. Dit team bestaat uit 15 leden. Dit zijn
Tineke v/d Goot, Hinke de Vries, Loes Bijlsma, Feikje van Netten, Geertje
Reekers, Vera de Vries, Rolien de Wolff, Margreet Wiersma, Hanna
Oenema, Yneke Kramer, Beitske Winia, Sjoerdtje Riemersma, Marja
Haringsma, Meta Bosma en Marieke Gijzen (tevens trainster van ons
team). Niet al onze dames kunnen alle wedstrijden mee spelen. Dit is
eigenlijk wel jammer. Het komt erop neer dat we elk jaar weer moeten
bekijken, of we wel genoeg wedstrijdspelers hebben. We kunnen dus
best een paar leden gebruiken die wel beschikbaar zijn voor de
wedstrijden. Wij trainen serieus, maar hebben ook veel lol en plezier.
Maar …. tijdens de wedstrijden zetten wij ons voor de volle 100 procent
in. Trainen doen wij op dinsdagavond in gymzaal de Foarmeling om
19.30 uur. Dus mocht je het leuk vinden, kom gerust kijken, of doe mee.
Wij zijn een team van jong en oud. Wil je geen wedstrijden spelen? Dat
kan ook.
Onze huidige trainster is Marieke Gijzen-Leenstra uit Sondel. Zij traint
ons omdat ze zelf geblesseerd is. Marieke wil zelf graag wedstrijden
spelen. Dus mocht je ervaring hebben als trainer/ster van een
volleybalteam en voel je je geroepen, dan is dit je kans. Ik denk dat ik
jullie een beetje heb laten kennis maken met volleybalvereniging Sloten;
over hoe het reilt en zeilt in ons team. En laten we hopen dat de
vereniging blijft voort bestaan de komende jaren.Met vriendelijke groet,
Meta Bosma.
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Tennisvereniging
Sleat bestaat 15 jaar
Tennisvereniging Sleat, opgericht op
vrijdag 1 april 1994, is na 15 jaar
nog steeds actief en dat willen we
door middel van de Stadsomroeper
graag aan iedereen laten weten.
Opgericht en in stand gehouden
door veel enthousias-telingen.
Bij de openingsceremonie op 7 mei
1994 vuurden Wolter van het Meer en
Swan Hurkmans met medewerking van de Stadsschutterij twee
openingsschoten af. De bedoeling was dat beide schoten dwars door het
speciaal voor de opening gespannen logo (ontworpen door René Kuijl en
uitgewerkt door Jelle Folkertsma) heen zouden gaan. Het eerste schot ging
goed, het tweede schot vloog echter, ondanks of dankzij de nauwkeurige
aanwijzingen van Stadsomroeper Pieter Haringsma, dwars door het hek.Een
goed begin.

Op de allereerste presentielijst van de ledenvergadering staan namen die
nog steeds op de presentielijsten staan. We hebben trouwe leden dus,
zeer trouwe leden.
Mede dank zij een 7-tal tennissers uit Tjerkgaast bestaat de vereniging
momenteel uit 50 mannen en vrouwen. De familie de Boer krikte het
ledental altijd aardig op, maar met het verstrijken van de jaren vliegen
de kinderen ook daar de deur, en zo ook onze tennisvereniging, uit.
Wat doen wij zoal.
- Op maandagochtend is er damesochtend.
- Op woensdagavond is er tossavond.
- In maart of april starten we met een openingstoernooi.
- In september sluiten we het seizoen af met een barbecue wedstrijd.
- In de zomer kan iedereen zich inschrijven voor tennisles om de
techniek wat bij te schaven.
Wat hebben wij zoal.
- Wij hebben twee dynatop banen waarop vrijwel altijd gespeeld kan
worden.
- Er is baanverlichting zodat bij het vallen van de duisternis gewoon
doorgetennist kan worden.
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En is er na het lezen van bovenstaande nu al iemand die denkt
“dat ik wil ook, deze zomer heerlijk tennissen”, dat kan. Een
telefoontje (531721) of mailtje (jamvanroosmalen@planet.nl)
naar Jos van Roosmalen en het komt allemaal goed.
Het is de bedoeling dat wij in de toekomst wat meer van ons laten horen
in de Stadsomroeper. Blijf ons volgen!

RESTAURATIE WATERPOORTEN SLOTEN.
De werkgroep Sloten, ideale stad en heeft samen met de eigenaar van de
waterpoorten, de stichting Behoud Monumenten Gaasterlân-Sleat (BMG), opdracht
gegeven aan architectenbureau Jelle de Jong om een bouwkundig onderzoek te
verrichten naar de situatie van de waterpoorten, de keermuren en de bruggen in
Sloten.
Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de provincie Fryslân en deze
aanvraag is gehonoreerd. De werkzaamheden, die verricht moeten
worden zijn:
•
De fundering van de aanloop naar
de poorten wordt verbeterd. Hiertoe
worden de gemetselde treden en
dekken deels verwijderd. Het dek
en de treden worden gefundeerd
door het aanbrengen van stalen
buispalen waarover een betondek
wordt gestort. Ter plaatse van de
Lemsterpoort aan de Wyckeler zijde
worden de keermuren aan de
nieuwe fundering bevestigd.
•
Het ankerwerk demonteren,
behandelen en terug plaatsen.
•
Metselwerk herstellen en het
voegwerk restaureren. Om het
metselwerk op maaiveldhoogte te
kunnen herstellen worden de muren tot 500mm onder het
maaiveld vrij gegraven. Het waterpeil rond de poorten tijdelijk
500mm verlagen zodat op de waterlijn het metsel en
voegwerk gecontroleerd en hersteld kan worden.
•
Hekwerken tijdelijk demonteren, behandelen, compleet maken
en terug plaatsen.
•
Schilderen hekwerken en ankers.
•
Waterafvoer achter de keermuur rond de molen verbeteren
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Daar de huidige situatie van met name de waterpoorten slecht is, is er bij
de gemeente op aangedrongen om snel tot restauratie over te gaan. De
waterpoorten zijn een belangrijke visitekaartje van de stad Sloten en
dienen er dan ook prima bij te liggen.
Inmiddels heeft de gemeente zich bereid verklaard om geld voor de
restauratie beschikbaar te stellen. De stichting BMG is nu druk doende
om het resterende geld, via verschillende restauratiefondsen bij elkaar te
krijgen. Zoals het er nu uit ziet kan na het zomerseizoen van 2009 met
de restauratie van de waterpoorten, bruggen en keermuren begonnen
worden. Voor Sloten is dit een noodzakelijk gebeuren wil men de stad in
haar historisch perspectief laten floreren.
MK

YN PETEAR MEI …..
….. GERBEN STEGENGA
In ons decembernummer hebt u kunnen lezen, dat
Gerben Stegenga een punt zet achter zijn
activiteiten als redactielid van de Stadsomroeper.
Na bijna 23 jaar hing Gerben zijn pen en computer,
althans voor wat de Stadsomroeper betreft, aan de wilgen. Zo door de
jaren heen schreef hij talloze artikelen, verhalen, verslagen, Memento
Mori’s, smeuïge “sleutelgaatjes”, pake’s Sleattemer ferline’s etc. Ook was
hij de drijvende kracht achter de rubriek Yn Petear Mei …, welke
jarenlang één van de meest gewaardeerde rubrieken in de
Stadsomroeper was. In deze rubriek kwamen met name de wat oudere
Sleattemers aan het woord om hun levensverhaal te vertellen.
Nu Gerben afscheid heeft genomen van de Stadsomroeper, heeft de
redactie gemeend om nog éénmaal een Yn Petear Mei …..te moeten
houden en deze keer één, waarin Gerben nu voor de verandering zelf
eens “onder verhoor” gaat om zijn verhaal te doen.
Hiervoor werd ondergetekende, die een aantal jaren, samen met Gerben,
deze rubriek bij toerbeurt verzorgde, gevraagd. Gewapend met de
“blikken dominee”, het bandrecordertje, waarmee Gerben er al die jaren
op uit trok om de gesprekken vast te leggen, meldde ik mij onlangs op
de Heerenwal 65 voor het “petear”.
Voor Gerben had het allemaal niet gehoeven, gezien zijn eerste
opmerkingen, maar éénmaal voor het blok gezet, stak hij toch van wal.
“Toen ik hoorde, dat de redactie het plan had opgevat om mij als
hoofdpersoon in Yn Petear Mei … te bombarderen, was ik hier eigenlijk
helemaal niet zo gelukkig mee. Zelf heb ik talloze malen anderen zo’n
verhoor afgenomen, dat ging mij meestentijds wel goed af, maar dit is
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toch anders. Nu moet je over jezelf vertellen en dat vind ik minder
gemakkelijk. Ik luister liever naar iemand z’n verhalen. Bovendien houd
ik er niet zo van om op de voorgrond te treden, maar afijn, nu het toch
zo ver is, begin ik dan ook maar met de opening, die ik zelf zo vaak heb
gemaakt.
Ik ben geboren op 1 januari 1954, op de Lindengracht hier in Sloten. Mijn
ouders (mijn vader kwam van oorsprong van Nijemirdum en mijn
moeder van Idskenhuizen; ze vestigden zich zo’n beetje in het midden),
woonden toen in het huisje, dat nu 2e woning is, tussen Rudie Leegstra
en Geert van der Berg en Nellie Leentjes. We waren thuis met z’n
achten; mijn ouders, mijn zussen Tineke, Teatske en Nannie, mijn broer
Lammert, en mijn jongere zusje Rimke en ik. Aanvankelijk hadden mijn
ouders ook een zoontje, die Gerben heette. Deze is op 4-jarige leeftijd
verdronken in Het Diep, bij hen voor de woning. Toen ik nadien geboren
werd, ben ik naar hem vernoemd. Ook mijn jongere zusje Rimke is
vernoemd naar een dochtertje, dat zij aanvankelijk hadden en die kwam
te overlijden toen zij anderhalf jaar oud was.”
“Toen ik twee jaar was, zijn wij verhuisd naar de Spanjaardsdijk. Hier
ben ik opgegroeid en heb ik tot mijn dertigste
levensjaar gewoond. Mijn vader was destijds
boerenarbeider en heeft later ook nog hier in
Sloten op de fabriek gewerkt. Op z’n 56-ste
ging hij bij DE in Joure aan de slag. Daar
heeft hij met heel veel plezier gewerkt tot aan
zijn pensioen. Hij is in 1987, toen hij 80 jaar
was, overleden. Ook mijn broer Lammert is
een aantal jaren terug overleden. Mijn
moeder, die onlangs 90 jaar is geworden,
woont nu in een aanleun-woning bij
Doniahiem in Sint Nicolaasga en twee van
mijn zussen wonen in Lemmer, één in Joure
en één in Nijemirdum, dus allemaal nog dicht
in de buurt. Ik ben zelf altijd in Sloten blijven
wonen.”
“Hier in Sloten heb ik de lagere school
doorlopen en daarna ben ik naar
de MULO in Balk gegaan, alwaar ik mijn diploma B, de wiskundekant, heb
gehaald. Vervolgens heb ik nog 2 jaar in Sneek op school gezeten, waar
ik mijn HAVO diploma heb gehaald. Toen ik met dit diploma van school
kwam, wist ik nog niet wat ik eigenlijk wilde gaan doen. Wel was mij
duidelijk, dat ik eigenlijk niet verder wilde leren. Dat leren had ik allemaal
wel zo’n beetje gezien en bovendien was verder studeren in die tijd
minder gebruikelijk. Ik was toen 18 jaar en zat eigenlijk op een oproep
voor de keuring voor militaire dienst te wachten en in afwachting hierop,
kon ik, mede op voorspraak van mijn vader toen tijdelijk aan de slag op
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het kantoor van DE in Joure. Die keuringsoproep kwam echter maar niet,
terwijl leeftijdgenoten die al lang hadden gekregen. Daarom ben ik toen
maar eens op het stadhuis gaan informeren hoe dit nu eigenlijk zat. Van
Milgen was daar toen ambtenaar ter secretarie en hij ontdekte, dat er
hier of daar een foutje was gemaakt en dat men mij vergeten had op te
roepen. Snel werd dit foutje hersteld en werd ik alsnog gekeurd. Ik werd
afgekeurd omdat, zoals ik van tevoren eigenlijk ook al wist, mijn
gezichtsvermogen niet al te goed was.”
“Bij DE zag men het met mij kennelijk wél zitten, want toen ze daar
hoorden, dat ik niet in dienst hoefde, kon ik daar een vaste betrekking
krijgen op de afdeling logistiek, DETREX heette dat later. Op deze
afdeling heb ik altijd naar volle tevredenheid gewerkt, tot het moment,
dat men bij DE weer eens ging reorganiseren. In eerste instantie bleven
we nog wel in dienst bij DE toen onze afdeling werd gedetacheerd bij het
bedrijf PAX, maar nu drie jaar geleden werd onze afdeling in zijn geheel
afgestoten en overgenomen door PAX. We bleven wel werken voor DE,
maar nu onder de vlag van PAX. Erg jammer, want DE is altijd een prima
werkgever geweest en de verandering zorgde zowel op het financiële vlak
als op het gebied van secondaire arbeidsvoorwaarden voor een forse
aderlating. Niettemin ben ik wel bij het bedrijf blijven werken, want ja, je
was al blij, dat je je werk kon behouden en om iets anders te gaan
zoeken, daar ben je op mijn leeftijd ook niet direct meer aan toe.”
“Omdat mijn gezichtsvermogen, zoals bij de keuring voor militaire dienst
ook al naar voren was gekomen, bepaald niet optimaal was, heb ik de
mogelijkheid onbenut gelaten en eigenlijk ook nooit echt de behoefte
gevoeld om een rijbewijs te halen. Vanaf het begin, dat ik bij DE kwam te
werken, ben ik van april tot eind september altijd op de fiets naar het
werk gegaan. Buiten die tijd reed ik wel eens met iemand mee of ging ik
met de bus. Vanaf 1997 ga ik echter elke dag, dus zowel ’s zomers als ’s
winters en ongeacht het weer, op de fiets naar mijn werk. Twee jaar
geleden, begin maart, kwam er even een kinkje in de kabel, toen ik,
onderweg naar mijn werk, in Scharsterbrug, hard onderuit ging op een
stukje weg, dat door opvriezing spekglad was geworden. Ik heb hierbij
een blessure aan mijn knie opgelopen, die mij een tijdje van de fiets
heeft gehouden. Zo gauw het echter weer enigszins mogelijk was, ben ik
weer op de fiets gestapt, want het fietsen hoort er voor mij bij. Je krijgt
op die manier een goed stuk lichaamsbeweging en je hebt ook de tijd om
je kop even leeg te maken van het werk en/of bepaalde zaken even te
overdenken.”
“In mijn jeugd was buiten schooltijd het voetbal nummer één. We waren
altijd aan het voetballen in de weide bij de Mallemok; tussen de bomen
maakten we de goals. Met onder anderen Dicky Alting, Jacob Haarsma,
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Gurbe Deinum, Andries “wurst” de Jong, Thomas Oenema en Cor
Schotanus heb ik daar heel wat afgevoetbald. Ook het veldje bij de
katholieke kerk was zo nu en dan ons speelveld en weer later voetbalden
we op het veldje achter mijn ouderlijke woning aan de Spanjaardsdijk,
daar waar nu de woningen van de Menno van Coehoornstraat staan. Op
de grond er naast was men toen bezig met de aanleg van het èchte
voetbalveld. In Sloten was toen wel een voetbalclub, maar die had nog
geen eigen terrein, men voetbalde op het veld in het Wijckeler bos. Er
waren in die tijd nog geen welpenelftallen en geen D-tjes, E-tjes of F-jes
zoals nu. Het voetballen in competitieverband begon pas bij de B’s. Mijn
echte voetbaldebuut had ik bij de B’s, toen ik net 11 jaar was. Het was
bij de groep van de lichting van Sippie Reekers, Hylke Jan de Jong, Herre
Risselada en Luppie en Gurbe Deinum. Men had een speler te weinig en
hoewel ik eigenlijk nog te jong was en niet mee mocht spelen, werd ik
gevraagd om mee te doen. Ik had toen nog niet eens voetbalschoenen
en speelde op de oude zwarte gympies, die mijn moeder altijd had
gedragen bij het schaatsen. Niks waard natuurlijk, spekglad en ik kon het
kwalijk op de been houden.”
“Het jeugdvoetbal kwam hier
in Sloten in die tijd echter wel
van de grond en Jan (tûke
Mukko) Smit was onze eerste
trainer. Later in de B’s en A’s
hebben we Jacob Poepjes en
Julius Lolkema ook nog als
trainer gehad. De eerste jaren
in de B’s was geen succes; we
waren allemaal van die
broekjes van 12 en 13 jaar en
moesten het opnemen tegen
elftallen waar jongens van 15
en 16 jaar in speelden. Het
waren in onze ogen allemaal van die reuzen waar we tegen moesten
spelen. We kregen klap op klap. Naderhand ging het wat beter en toen ik
in de A’s kwam, hadden wij een hele goede lichting met onder anderen
Jacob Haarsma, de gebroeders Van der Werf, Henk Stegenga, Willem de
Poel, Klaas IJkema en Popke Haga als keeper.”
“Ik kon redelijk goed voetballen en toen ik 18 jaar was, kwam ik bij het
eerste elftal van de vv Sleat. Dat waren tijden met ups en downs. Het
eerste jaar degradeerden we, maar het seizoen daarop werden we onder
leiding van trainer Henk Zoetendal kampioen en kwamen in de 2e klasse
van de FVB. Ook heb ik nog getraind onder Gerrit Weide en Gerard
Wielaert, de vader van de huidige Ajax-speler. We hadden in die jaren
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een prachtig team met onder anderen Feike Oenema, Gosse Haga, Jan
Sikke Poortema, Evert van Dijk, Herre Bakker, Gurbe, Luppie en Ferry
Deinum en later Atte Hornstra en Arend Jan Bergsma.”
“Toen ik 24 of 25 jaar was kreeg ik te kampen met vervelende
blessures, bovendien raakte ik overspannen en was het gedaan met mijn
voetbalcarrière in het eerste. Ik voetbalde naderhand zo nu en dan nog
wel eens in het 2e of 3e elftal, maar ben toen toch maar gestopt met het
actief beoefenen van het voetbal. Ik ben toen nog wel zo’n 7 jaar trainer
geweest van de A- en B-junioren, in eerste instantie samen met Dicky
Alting en later alleen. Daarnaast floot ik wel wedstrijden en trad zo nu
en dan op als grensrechter. Ook ben ik nog een aantal jaren leider
geweest van het eerste elftal, dat toen trainde onder leiding van Feike
Oenema. In die tijd was ik ook bestuurslid van de voetbalclub geworden
en deze functie heb ik naar ik meen zo’n 5 jaar gedaan. Later ben ik nog
zo’n 8 jaar voorzitter van de kantinecommissie van de club geweest. Nu
kom ik eigenlijk nooit meer op het voetbalveld; het blijft er een beetje
bij. Mijn vrije tijd heeft wat een andere invulling gekregen. Toch draag ik
de club nog steeds een warm hart toe”
Terugkerend naar zijn wat jongere jeugd, vertelt Gerben verder: “Mijn
kameraden uit die tijd waren onder anderen Bote Schotanus, Pieter
Roffel, Tjits Rijpkema, en Jacob Haarsma. We deden, naast het voetballen, wat alle jongens in die tijd deden. Zo nu en dan trokken wij als
“christelijken” ten strijde tegen de “openbaren” en soms gingen we,
ge wapend met stokken en ander oorlogsmateriaal, samen met de
“openbaren” ten strijde tegen de Wikelers. Er viel zo nu en dan wel eens
een klap, maar het bleef meestentijds bij wat dreigementen en gescheld
over en weer. ’s Zomers gingen we onder anderen te zwem- men in het
Slotermeer bij het land van Watze Tromp of aan de kant van de Lange
Jerden. Ook ging ik met Bote zo nu en dan te vissen. Beide activiteiten
waren voor mij nooit echte hoogtepunten, want omdat ik nogal een
gevoelige huidje had, kwam ik vaak zwaar roodverbrand van het
zwemmen terug en van het vissen werd ik regelmatig beroerd, om- dat
ik niet over de schittering van de zon op het water kon. Ik werd dan
duizelig en misselijk. Dit had waarschijnlijk te maken met mijn slechte
ogen.”
“De herfst en de winter waren voor mij wat dat betreft beter. In het
najaar waren we altijd met een hele ploeg aan het “piksjitten”, soms op
het Bolwerk achter slagerij Van Dijk en ook wel bij de Katholieke kerk. Er
kwamen dan centen op de pik, dit maakte je extra fel en het ging er
soms heel fanatiek aan toe. ’s Winters, wanneer het sterk ijs was, gingen
we met de hele ploeg te schaatsen en als de dooi dan in viel en het
voorjaar kwam, gingen we het veld in om te “skoskesetten”. Uiteraard
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ging dit ook wel eens mis en met name Bote Schotanus was hierin niet al
te gelukkig. Hij haalde regelmatig een nat pak en omdat hij niet met
natte kleren thuis mocht komen, gebeurde het nog al eens, dat Bote met
mij mee naar huis ging om bij ons bij de kachel z’n kleren te drogen,
zodat hij nadien “veilig” thuis kon komen.”
Veel Sleattemers hebben de watersport hoog in het vaandel staan. Zij
hebben een zeil-, roei of motorboot. Gerben is nooit een echte
watersportliefhebber geweest, zoals hij zelf vertelt.
“Nee, een echte watersporter ben ik nooit geweest. Dit komt
waarschijnlijk ook voort uit het feit, dat dit thuis niet werd gestimuleerd.
We werden thuis zelfs wat bang gemaakt voor het water, ongetwijfeld
een gevolg van hetgeen er destijds met mijn broer Gerben was gebeurd.
Mijn watersportbelevenissen zijn beperkt gebleven tot die enkele keren,
dat ik met omke Jaap (Dijkstra) mee geweest ben op zijn BM-er. Ik
herinner mij nog die keer, dat ik bij hem aan boord stapte en in al mijn
onschuld met mijn schoenen op het smetteloos gelakte voordek van z’n
boot stapte. Dit was kennelijk een soort heiligschennis, want hij
onthaalde mij op een woordenstroom, welke niet in de Dikke Van Dale
terug te vinden is. Het was wel logisch dat-ie zo reageerde want hij was
bijzonder gesteld op zijn BM-er die hij dan ook tot in de perfectie
onderhield. En ik er in mijn onnozelheid zo maar met smerige schoenen
opstappen; dat kon natuurlijk ook niet. We hebben overigens die middag
prachtig gezeild.
“Tot mijn dertigste ben ik thuis blijven wonen op de Spanjaardsdijk.
Toen, in 1985, deed zich de mogelijkheid voor om dit huis aan de
Heerenwal te kopen. Jacob Haarsma maakte mij er op attent. Hij had
gehoord, dat Bennie Gijzen, die er destijds woonde, de woning wel wilde
verkopen. Toen ik Bennie hierover kort daarna benaderde, wilde die er
aanvankelijk niets van weten, maar enkele dagen later kwam hij melden,
dat hij de woning toch wel kwijt wilde. Jacob Haarsma gaf bouwkundig
het groene licht en de koop was toen snel rond. Toen ik in het begin hier
aan de Heerenwal woonde, benauwde het mij allemaal wel een beetje. Ik
was de ruimte aan de Spanjaardsdijk gewend met het vrije uitzicht over
de weilanden en zicht op de Lytse Mar. Hier op de Heerenwal zat alles zo
dicht op elkaar en de passanten liepen pal voor je ramen langs; ja wát,
ze gluurden soms naar binnen alsof je in een museum woonde.
Langzamerhand raakte ik hieraan echter wel gewend en vond ik het zelfs
wel gezellig. Tot het begin van de jaren negentig woonde ik hier alleen
op de Heerenwal. Toen kwam Jannie in mijn vrijgezellenleven en in 1994
ben ik met haar getrouwd. Samen wonen we hier nu al weer 15 jaar en
het bevalt ons beiden hier nog prima.”
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Zo door de jaren heen heeft Gerben in de diverse verenigingen heel wat
functies bekleed. Een beknopte opsomming van zijn “palmares”:
• secretaris van de FNP van de afd. Sleat (tot aan de gem.
herindeling in 1984);
• bestuurslid van de vv. Sleat
• voorzitter van de kantinecommissie van de vv. Sleat
• redactielid van de Sipel – het voetbalkrantje van vv. Sleat
• 7 jaar diaken van de Sow-kerk, later Protestantse Gemeente
• 8 jaar secretaris van Plaatselijk Belang
• secretaris van de stichting Zwem- en Surfgelegenheid De Baaier
• 10 jaar sportverslaggever bij de lok. omroep Gaasterlân
• secretaris vanaf 1991 van de IJswegencentrale (tot heden)
• en last but not least - 23 jaar redactielid van de Stadsomroeper.
In vrijwel al deze functies werd een beroep gedaan op “schrijfvermogens”
van Gerben, een gave, welke hij te volle heeft benut. Gerben hierover:
“Ja, hoe komt zo iets. Ik denk, dat het mee ingegeven is door het feit,
dat ik een kantoorfunctie had bij DE, waarin het schrijven mijn dagelijkse
bezigheid was. In het begin gebeurde dit met pen of typemachine, maar
naderhand deed de computer zijn intrede. Als eenmaal bekend wordt, dat
je wat handigheid hebt in dat soort werk, dan wordt er in zo’n kleine
gemeenschap als Sloten al gauw een beroep op je gedaan. Ik vond dit
ook helemaal niet erg. Ik was in het begin nog vrij man en had er wel de
tijd voor. Bovendien vond en vind ik overigens nog steeds, dat het een
prima zaak is om je in te zetten voor de gemeenschap waarin je leeft en
ik deed het werk dan ook met alle liefde.”
“Zoals gezegd, deed ik in het begin het schrijfwerk nog met de
typemachine, maar halverwege de jaren tachtig kon ik via via in het bezit
komen van mijn eerste PC, een MSX-computer. Vergeleken met de
huidige computers een ding uit het stenen tijdperk, maar voor die tijd
een prima tekstverwerker. Menig uurtje heb ik achter die machine
doorgebracht en daar heb ik de grondbeginselen van het
computergebruik geleerd. Door het gebruik van de computer op mijn
werk en het zelf thuis vogelen met de computer, heb ik mij zelf het PCgebruik redelijk eigen gemaakt. Dit kwam uiteraard bij de diverse
functies uitstekend van pas.”
“Vooral als ik nu terug kijk op mijn tijd als redactielid van de
Stadsomroeper, wordt duidelijk wat voor veranderingen het
computergebruik allemaal te weeg heeft gebracht. Ik heb hierover ook al
wat geschreven in de laatste editie.
Toen ik in 1985 werd gevraagd voor de Stadsomroeper, werd alle kopij
nog handgeschreven en in het gunstigste geval getypt, aangeleverd. Het
materiaal ging vervolgens naar Coby de Graaf, die op een typemachine
van de fabriek alles op stencil zette. De stencilvellen werden vervolgens
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door Cor Schotanus meegenomen naar het gemeentehuis in Balk om
daar te worden afgedrukt op de stencilmachine. Vervolgens ging het hele
pakket weer mee terug naar Sloten, alwaar alles op volgorde werd
gelegd, gevouwen en geniet. In een later stadium, toen het
stencilapparaat uit de mode raakte, kwam het fotokopiëren. De
binnengekomen kopij werd toen allemaal getypt en op een speciaal door
Arend Jan Bergsma vervaardigde lichtbak met glasplaat door Hanny
Bergsma en Corrie Leffertstra op maat gesneden en op A5 formaat
geplakt. Hier en daar werden nog wat plaatjes bij geplakt en zo werd het
uiteindelijk gefotokopieerd. De losse bladen werden vervolgens op de
vrijdagavond in een lokaal van de school door de “nietploeg” verder
verwerkt. Deze nietploeg werd zo door de jaren heen onder anderen
bemand door o.a. Klaas Tromp, Lilly Vlugter, Geartsje Breimer, Germ en
Cornelia Visser, Klaske Roffel, Anne van der Goot, Pier Krol en Joop de
Vries. Weer later werd er niet meer gefotokopieerd, maar gingen
geplakte bladen al rechtstreeks naar de drukker en werden er zo nu en
dan zelfs bladzijden met foto’s toegevoegd. Door de voortschrijdende
mogelijkheden van de computer werd het hierna mogelijk om de kopij
digitaal aangeleverd te krijgen en te verwerken, een enkel geschreven
artikeltje daargelaten. De gehele lay-out, inclusief het invoegen van
plaatjes en foto’s kon ik vervolgens via de PC doen. Het geheel werd
hierna op een CD-rom gezet en deze CD-rom ging hierop naar de
drukker, die het geheel gedrukt, gevouwen en geniet aanleverde.”
“Ik stel het hier nu wel allemaal heel simpel, maar één en ander neemt
natuurlijk wel veel tijd. Het bewerken en de lay-out van het blad nam de
laatste jaren veel van mijn vrije tijd in beslag. Ik ben daar zelf ook mede
schuldig aan geweest, want onbewust en misschien ook wel een beetje
bewust, nam ik zo een heleboel werk op mijn nek. Tegen de tijd, dat
alles zo’n beetje klaar moest zijn, was het toch elke keer weer stressen
om alles op tijd gereed te hebben. Mede hierdoor is het redactiewerk, dat
ik juist het leukste vond, zoals gesprekken voeren voor deze rubriek,
waarin je de verhalen hoorde van oudere Sleattemers, naar de
achtergrond geraakt. Wat heb ik destijds bijvoorbeeld genoten van mijn
gesprek met Age de Jong. Een hele avond lang zat ik bij hem om te
luisteren naar zijn prachtige verhalen over hoe het hier vroeger in Sloten
reilde en zeilde. Die man was een geweldige verteller. Juist dat soort
zaken spreken mij ontzettend aan.
Aan Jannie ben ik veel dank verschuldigd omdat zij mij de ruimte gaf met
verschillende zaken bezig te zijn. Dan zat ik weer eens in mijn uppie
boven achter de PC; zo gezellig was dat niet altijd. De privé-zaken
kwamen hierdoor wel meer dan eens op de tweede plaats.”
De interesse van Gerben voor Sloten en zijn inwoners blijkt ook uit het
feit, dat Gerben alles verzamelt wat in de loop der jaren over Sloten
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en/of zijn inwoners is verschenen in de kranten en tijdschriften. Gerben
hierover:
“Ik verzamel zelf sinds 1987 ook alles wat in de media verschijnt over
Sloten en zijn inwoners. Ik heb inmiddels ruim 10 plakboeken vol,
variërend van rouwadvertenties tot sportverslagen, van winkelopeningen
tot ongevallen. Ook voor oude foto’s, ansichtkaarten, notulenboeken en
dergelijke heb ik een warme interesse, als het maar over Sloten gaat.”
(Dus lezers, mocht u nog iets hebben in die richting – Gerben houdt zich
warm aanbevolen).
Iemand, die aan de weg
timmert = lees: schrijft, zoals
Gerben dat doet, loopt ook wel
eens het risico om bepaalde
mensen op de tenen te trappen.
Heb je ooit vervelende reacties
gehad van mensen, die bv. in
de rubriek Het Sleutelgat ten
tonele werden gevoerd of
organisaties, die door een
artikel van Ben Tegengas, het
synoniem, waaronder Gerben
wel eens placht te schrijven, de
spiegel werden voorgehouden?
Gerben hierover: “Ik ben mij er
terdege van bewust, dat ik in mijn “schrijversloopbaan” de mogelijkheden
heb gehad om zo nu en dan even te prikkelen richting bepaalde
organisaties of personen. Ik heb dit een enkele keer bewust en mogelijk
ook wel eens onbewust gedaan. Ik heb echter nooit de bedoeling gehad
om mensen te kwetsen, zo steek ik niet in elkaar. Ik heb wel eens
iemand te kijk gezet, maar altijd op een “nette” manier, nooit met de
intentie om iemand echt onderuit te schoffelen of publiek te kijk te
zetten. Bij mijn weten is dit in al die jaren ook nooit echt gebeurd.
Uiteraard hou je altijd mensen, die commentaar hebben op je werk, maar
ik troost mij dan maar met de gedachte, dat dit commentaar
meestentijds komt van mensen, die zelf altijd aan de zijlijn staan.”
Gevraagd naar zijn plannen voor de toekomst, besluit Gerben:
“ Ik heb niet de intentie om vanaf nu achter de geraniums te gaan
zitten. Zoals ik ook reeds in het voorwoord in het decembernummer van
de Stadsomroeper schreef, geeft mijn besluit om te stoppen als
redactielid mij een wat dubbel gevoel. Als ik zie hoe, met alle respect, de
eerste exemplaren van de Stadsomroeper waren en hoe het blad er
uiterlijk en inhoudelijk nu uit ziet, dan ben ik best een beetje trots op
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het feit, dat ik zo lang redactielid van het blad heb mogen zijn. Ik heb al
die jaren met veel plezier aan het blad gewerkt, maar het geeft mij
anderzijds ook wel het fijne gevoel, dat ik alles nu wat meer van afstand
kan bekijken. Geen gestress meer met deadlines en dergelijke. Het zou
mij eigenlijk ook het gevoel moeten geven, dat ik nu tijd “over” zou
moeten hebben, maar die illusie heb ik niet. Wel hoop ik nu eindelijk
eens toe te komen aan dingen, die zijn blijven liggen. Ik doel dan niet op
doe-het-zelf klusjes in en om de woning, want daar ben ik helemaal niet
goed in; ik ben a-technisch en heb twee linker handen. Jannie is in veel
kluswerk veel handiger dan mij. Nee, ik hoop, dat ik nu toe kom aan
zaken zoals het omschonen van mijn verzamelarchieven, het sorteren
van en bewerken van vakantiefoto’s en foto’s van Sloten op de computer
en dergelijke. Helemaal zonder werk zal ik nooit komen te zitten. Zo
liggen er inmiddels plannen om een soort jubileumboek te maken met
daarin onder anderen verhalen met (soms inmiddels al overleden)
Sleattemers, zoals die in de loop der jaren in de Stadsomroeper zijn
gepubliceerd, te bundelen. Hoe dit allemaal gestalte zal gaan krijgen,
weet ik nog niet, maar het lijkt mij prachtig om hieraan mee te kunnen
en mogen werken. Dus helemaal een punt achter mijn schrijfactiviteiten,
zoals ik in het decembernummer meldde, zal het hoogstwaarschijnlijk
niet worden.”
"Meldde Gerben in het begin van zijn verhaal, dat hij niet zo'n verteller
was, niets bleek minder waar. Hetgeen hierboven staat vermeld, is
slechts een fractie van datgene, wat die avond allemaal over de tafel is
gegaan. Omwille van de tijd en de ruimte in de Stadsomroeper, wordt
hierbij echter volstaan. Rest mij nog, en ik weet vrijwel zeker, dat ik
hierbij spreek namens alle lezers van de Stadsomroeper, om Gerben
langs deze weg te bedanken voor al het werk, dat hij voor ons blad heeft
verricht en de vele fijne uurtjes leesplezier, welke hij de lezers heeft
bezorgd. Vanaf hier wens ik Gerben en "zijn" Jannie alle goeds en ik
hoop, dat zij mogen genieten van de vrije tijd, welke Gerben, nu de
Stadsomroeper geen beslag meer legt op vele van zijn uurtjes, vast wel
over zal houden. Gerben, nogmaals dank en hulde!!!!!!!!"
Jaap Lubach

VERKIEZINGEN SPORTMAN/VROUW MET EEN
FEESTELIJK TINTJE
Meer dan 150 belangstellenden kwamen zaterdagmiddag 17 januari jl. naar
it Haske in Balk waar naast de sportverkiezing van 2008 ook een reünie voor
alle oud-genomineerden werd georganiseerd. De sportcommissie had deze
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georganiseerd omdat het dit jaar de twintigste keer was dat de verkiezingen
plaatsvonden. Alle aanwezigen zagen dat midgetgolfer Zeno Folkertsma uit
Sloten en line-dancer Etty Visser uit Rijs werden gekozen tot sporters van
het jaar 2008.
Heel verassend was het overigens niet dat Zeno Folkertsma werd
uitgeroepen tot sportman van het jaar in Gaasterlân-Sleat want hij was de
enige genomineerde. De prijs kon hem dan ook niet meer ontgaan. Van zijn
uitstekende sportprestaties in 2008 heeft u het afgelopen jaar de diverse
verslagen kunnen lezen in de stadsomroeper.
Etty Visser uit Rijs (voorheen Wyckel) was de beste vrouwelijke sporter uit
de gemeente. Zij was dit jaar de beste line-dancer van Nederland en van de
Benelux. En ook op het EK ging ze er met goud vandoor, waardoor ze aan
het WK in het Duitse Kalkar mag deelnemen. Allemaal uitstekende prestaties
voor een welverdiende prijs.
Sloten heeft in de afgelopen twintig jaar meer sporters van het jaar geleverd.
De eerste dame die de sportprijs in ontvangst nam, was Siska Lubach als
damster. Destijds nam zij als een schoolmeisje de prijs in ontvangst. De
uitreiking daarvan viel nog te bewonderen op oude videobeelden die
gedurende de middag waren te bezichtigen. Zij heeft haar sport volledig de
rug toegekeerd.
Krachtsporter Hans Lolkema werd zelfs twee keer de beste. Misschien dat hij
in de toekomst nog een keer genomineerd wordt want hij is nog steeds actief
in zijn sport. Zeno Folkertsma werd ook twee keer de beste, een keer tweede
en een keer derde. Zeno kan vanwege zijn verhuizing naar Groningen niet
meer genomineerd worden in de toekomst want de sporters moeten
woonachtig zijn in de gemeente. Dat is één van de regels die door de
commissie is opgesteld. Uiteraard blijven we als redactie zijn sportloopbaan
wel volgen.
Walter de Vries werd met zijn skûtsjeploeg twee jaar geleden sportman van
het jaar. En ook de overleden Gerlof Swart is met zijn sport pronkrijden te
bewonderen aan de ‘wal of fame’ in het gemeentehuis op de tweede
verdieping.
Alle winnaars en winnaressen van de afgelopen twintig jaar zijn daar door
een professionele fotograaf met een attribuut van hun sport prachtig
geportretteerd en hangen daar aan de muur om te worden bezichtigd. Een
aantal winnaars ontbreekt nog maar dat rijtje zal ongetwijfeld nog worden
aangevuld. Een mooie, blijvende herinnering aan sporters die onze gemeente
op een positieve manier voor het voetlicht hebben gebracht. Zeer zeker een
bezoekje waard.
HB-S
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VERKEERSMAATREGELEN I.V.M. SKEELERWEDSTRIJD SLOTEN,
11 APRIL 2009
In april 2009 worden in het kader van het 100-jarig jubileum van de
Elfstedenvereniging diverse activiteiten in en rondom Sloten georganiseerd. Één
van deze activiteiten betreft een skeelertoertocht en –wedstrijd die wordt
gehouden op zaterdag 11 april aanstaande, aanvang respectievelijk 10:00 uur
en 13:30 uur.
De wedstrijd die ’s middags wordt verreden is een landelijke, door de Skate
Bond Nederland (SKB) en de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB)
georganiseerde wedstrijd. Om deze wedstrijd ordelijk en veilig te doen verlopen,
zullen een aantal wegen worden afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Dit
betekent ondermeer dat de route Wijckel-Sloten-Tjerkgaast en een deel van de
verbinding tussen Wijckel en Balk voor korte tijd zal worden afgesloten. Op de
bijgevoegde kaart kunt u zien wat het wedstrijdparcours is en welke wegen zijn
afgesloten.
Deze afsluiting vindt plaats van 12:30 tot uiterlijk 16:30 uur. Gedurende de
afsluiting wordt het verkeer tussen Wijckel en Spannenburg middels borden
omgeleid over de provinciale wegen via Balk en Woudsend (N359 + N924
Sudderseewei en N354 Strjitwei).
Langzaam verkeer kan gedurende de wedstrijd wel gebruik maken van het
fietspad of trottoir. Tevens blijft het hele gebied bereikbaar voor hulpdiensten.
Mocht u vragen hebben over de wedstrijd of de tijdelijke afsluiting, dan kunt u
contact opnemen met de beleidsmedewerker verkeer, de heer K.J. Veenstra
(di. en vr. 0514-608166) of b.g.g. de heer J.Rietberg (0514-608141).
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STRESS
Jan heeft, op weg naar zijn kantoor,
als motto: “Tijd is geld”
Zelfs de rotondes neemt hij snel;
Zijn auto kreunt en helt.

Piet gaat per racefiets naar zijn werk
En sleurt door elke bocht,
Met Pinkstermaandag in zijn bol,
De ELFSTEDENTOCHT.
E
N
Klaas ging als stressig winkelman
uiteindelijk met pensioen
en loopt nu daaglijks met zijn Dog
wat haastig door ’t plantsoen.
Jan Folmer

P.S. Jan, Piet en Klaas staat in de volksmond
voor Jan en alleman oftewel, voor iedereen.
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