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FAN DE REDAKSJE
Dit nummer van ‘De Stadsomroeper’ wordt huis aan
huis in Sloten bezorgd. Bent u nog geen abonnee en
besluit u, na het lezen van ons Stadsblad, hiertoe over
te gaan dan bent u van harte welkom. Op de eerste
pagina kunt u alles lezen m.b.t. het abonnement.
We merken vooral aan de ‘seniorenlezers’ dat zij het fijn vinden om in
gedachten terug te keren naar hun kindertijd die zij in Sloten
doorbrachten. Hoewel mijn roots niet in Sloten liggen, voel ik mij al
jaren verbonden met het stadje en zijn inwoners. Het lezen van “De
Stadsomroeper” draagt zijn steentje daar o.a. aan bij. We kunnen mee
kijken in een stukje leven van een ander. Bijvoorbeeld in de verhalen
van de rubriek “Yn petear mei” of in een “In Memoriam”. We kunnen
lezen hoe het onze sportieve stadsgenoten vergaat en zien dat het niet
alleen draait om lichamelijke- maar ook geestelijke conditie. “De
Stadsomroeper” is een medium(pje) waarin mensen elkaar (weer)
vinden of waarin je een oproep kunt plaatsen om iets of iemand te
vinden. Het laat oud-inwoners aan het woord, zoals dit keer Rinse
Hoekstra die ons verrast met een prachtig verhaal en herinneringen uit
een lang vervlogen tijd of Geurt v.d Brink, die een serie foto’s over de
realisering van de brug heeft ingestuurd. Ik hoop overigens dat ze in
goede volgorde zijn geplaatst. We zijn dan ook altijd erg blij met alle
inzendingen en reacties van lezers. Dat niet iedereen direct in de
schrijfwoordelijke ‘pen’ kruipt hebben we gemerkt met de nieuwe rubriek
“De klassefoto”. Waarin we proberen ook de ‘oudere-jongere’ lezers aan
het woord te laten. We wagen nog een poging en anders over 20 jaar
nog maar eens. Of zullen we dan alleen nog digitaal communiceren? We
zien wel. Voorlopig hebben wij ons stadsblad en in 2012 een reünie (pag
34) waarin we van mond tot mond herinneringen op kunnen halen en
elkaar kunnen omhelzen, wel zo leuk!
FAN KNEPPELJE NEI KEPPELJE
U heeft als het goed is allemaal een uitgebreide uitleg gekregen van
plaatselijk belang over de 60 jarige herdenking van “Kneppelfreed” een
dag die belangrijk is geweest voor de verbetering van de positie van de
Friese taal. Ook Sloten heeft in deze zijn steentje bijgedragen door te
‘flagjen foar taal’. Zo heeft u tussen 2 en 15 november, op diverse
plaatsen in de stad, vlaggen zien wapperen met de tekst: “Dêr’t de
linebeammen drôgje”. Deze tekst komt uit een prachtig Fries gedicht
(blz. 9) waarin Folkert Verbeek zijn liefde en gevoelens uitspreekt over
ús lytse stedsje Sleat.
De redactie wenst u veel leesplezier toe, fijne kerstdagen en een
voorspoedig 2012.
C.L
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HJIR EN HJOED
Berne:
23 septimber, Hessel, soan fan Gerrit Knot en
Hendrika Risselada, Dûbelstrjitte 190
01 oktober, Wout, soan fan Anno Oenema en
Femmy Risselada, Bolwerk NZ 202
Berne om utens:
26 augustus, Brent Durk, soan fan Sonja Mulder, Wâldsein
03 oktober, Mart Lennaert, soan fan Anna en Henrique de VeltenHoekstra, Skarsterbrêge
04 oktober, Rutger Tjitte soan fan Hendrik en Hiske Wijnia-de Wolff,
Tsjerkgaast
Sa lang troud:
05 novimber, Gosse en Klaske Haga - Draaijer, 40 jier, It Far 41
Stoarn:
24 septimber, Jouke de Vreeze, 76 jier, Menno van Coehoornstrjitte 1
10 novimber, Anjetta Anna Rozema-Holtman, 69 jier, It Far 29
Stoarn om útens:
2 desimber, Anne van der Sluis, 85 jier, wenne sûnt 1951 yn Saskatoon
yn Kanada.
Ferhúze yn 'e stêd:
Fetze Schotanus jr. nei 't Buitenland 32
Nij ynkommen:
Ane Veldman, Varleane 1
Femke R. de Vries, Burg.
Mulierstrj. 30

G.Haitsma

Ofreizge:
Geeske Schotanus nei Wikel
Nynke Hornstra nei Swol
Hawwe jo ynformaasje dy ’t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei,
jou dy dan efkes troch oan ‘e redaksje. Allinnich op dy wize slagje wy
deryn om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy ’t Sleat
oanbelangje. Bern dy ’t om utens berne wurde, sille allinnich yn dizze
rubryk pleatst wurde as dat efkes troch de âlders(of pake en beppe)
trochjûn wurdt of troch bygelyks in bertekaartsje te stjoeren.
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IN MEMEMORIAM JOUKE DE VREEZE
Rudie Schotanus van de redactie belde me laatst op en vroeg of ik een
stukje wilde schrijven over het leven van mijn pake. Natuurlijk doe ik dat
maar het is wel moeilijk om het leven van pake te beschrijven omdat ik
zelf hiervan maar een gedeelte heb meegemaakt.
Jouke de Vreeze was de heit van Martinus (Tinus) en pake van Marjan,
Ria en Jouke. Pake, geboren op 24 oktober 1934 in Sloten, was de zoon
van Martinus de Vreeze en Akke Melchers. Samen met zijn broer en
zussen groeide hij op in Sloten. Later trouwde hij met mijn beppe, Maria
Anna Rosalia Visser (Miep). Ze kregen een zoon, Tinus. Pake werkte tot
zijn pensioen bij Douwe Egberts in Joure en ook daarna bleven ze in
Sloten wonen.
Pake en beppe hadden samen een grote passie voor Friese paarden.
Hiermee bezochten ze vele concoursen. Pake geleidde de paarden dan
voor. Vanuit ons schip (van Tinus en Yke de Vreeze, red.) hadden we
uitzicht op de boerderij van pake en beppe aan de Wyckelerweg. We
zagen ze meestal wel aankomen met de paarden als ze aan het oefenen
waren voor de concoursen. Beppe op de sjees en pake dan hard
meerennen, de paarden aan het hoofdstel vasthoudend. Dat is ook een
beeld dat mij goed is bijgebleven van vroeger. Pake in zijn witte kleding,
bij de zwarte Friese paarden, een mooi gezicht. En wij als kinderen
erachter aan proberen te rennen.
Op de boerderij hebben ze met veel plezier gewoond, de paarden
stonden achter in de schuur. Er stonden soms wel zeven paarden achter
in de boerderij. Een boerderij met een prachtige opkamer en authentieke
kelder.
Dat hij na het overlijden van beppe de laatste paarden weg moest doen,
viel hem zwaar. Hij kon het lichamelijk niet meer opbrengen en zo moest
hij elke keer weer een stukje inleveren.
Reuma maakte het voor hem moeilijk om de deur uit te gaan maar hij
gaf het boodschappen doen bijvoorbeeld niet uit handen want dat was
zijn sociaal uitje.
Hij mocht graag over vroeger vertellen. Hij woonde met veel plezier aan
de Menno van Coehoornstraat en genoot van het vrije uitzicht naar het
water toe. Hij bleef het liefst in Sloten wonen omdat hij zich daar thuis
voelde. Met uitzicht naar het land waar vroeger de paarden renden.
Marjan Poelstra- de Vreeze
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IN MEMORIAM JETTY HOLTMAN
Op 10 november 2011 is, na een kort ziekbed, ons ontvallen Jetty
Holtman op 69-jarige leeftijd, echtgenote van Kor Rozema. De familie
Rozema woont ruim 10 jaar op It Far en Jetty heeft hier met veel
enthousiasme in haar mooie tuin gewerkt
Wij wensen Kor, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.
JL

IN MEMORIAM 2011
Het afgelopen jaar waren er in onze
gemeenschap en buiten onze stadsgrenzen
ook mensen die met, pijn, verdriet en afscheid
nemen werden geconfronteerd. Dierbare
geliefden, van wie ze zo hielden, ontvielen hen
en ook ons na een langdurig lijden, kort ziek
zijn, of heel plotseling. Omdat zij allen een
eigen plekje in ons hart en in ons stadje
innamen, ieder op zijn of haar eigen wijze,
willen wij hen in het decembernummer van
“De Stadsomroeper” met het noemen van
hun namen, gedenken.
OVERLEDEN TE SLOTEN
25 maart, Meindert van der Wielen, Dubbelstraat 196, 91 jaar
24 september, Jouke de Vreeze, Menno van Coehoornstraat 1, 76 jaar
10 november, Anjetta Anna Rozema-Holtman, It Far 29, 69 jaar
OVERLEDEN ‘OM UTENS’
10 oktober 2010, Fedde van Dijk , Vollenhove, 82 jaar
23 februari, Catharina Brouwer-Nijholt, Joure ,80 jaar
02 maart, Anna Roos van der Werf-Visser, 74 jaar
05 maart, Wiebe Bouke (Broer) Hofman, Zwolle, 90 jaar
29 april Dirkje Haagsma- Hofstra, St. Nicolaasga, 82 jaar
12 mei Pieter Poelman, Balk ,89 jaar
? Klaske Overwijk-Folmer, Leeuwarden, 84 jaar
9 augustus Roelofje de Vries-Koopmans, Sneek, 91 jaar
9 augustus Tjerk Anne Hendrik (Henk) Spoelstra, Purmerend, 42 jaar
2 december Anne van der Sluis, Saskatoon, Canada, 85 jaar
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GEBOREN IN SLOTEN
Naast de verdrietige verliezen die te betreuren waren, werd er gelukkig
ook weer nieuw leven geboren het afgelopen jaar. Dat zit voorlopig weer
goed met de voortgang en de nieuwe aanwas in ons stadje. Zo werden
er vorig jaar vijf kinderen geboren terwijl dit jaar de teller bleef steken
bij acht! Op de bijgaande foto’s zijn de ‘nije lytse Sleattemers’ in volle
glorie te bewonderen. Alle ouders nogmaals van harte gefeliciteerd.
foto links:

13 december
2010,
Thiemen, z.v.
Harry en Dirkje
Alting-Mous,
Dubbelstraat
136

Foto rechts:

18 december 2010,
Kyenna Malin, d.v.Wolfgang en
Suphannika Meijer, Bolwerk ZZ
69
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Foto links:

03 februari, Fenna,
d.v. Remco en
Tjitske van den
Brink- Breimer,
Schoolstraat 167 a

Foto rechts:

19 april, Jelmer Jan, z.v. Jasper en
Tanja Meijer- Reekers, Menno van
Coehoornstraat 29

Foto links:

2 juni, Arend, z.v.
Franke Bangma en
Jeltsje Breimer,
Wyckelerweg 181
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foto links:

13 augustus,
Ruben, z.v.
Menno van
Grootheest
en Sjoukje
Oenema,
Bolwerk ZZ
78a

foto rechts:

23 september, Hessel, z.v.
Gerrrit Knot en Henderika
Risselada, Dubbelstraat 190

Foto links:

01 oktober, Wout, z.v. Anno
Oenema en Femmy Risselada,
Bolwerk NZ 202
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SLEAT: WETTERPOARTEN DREAME
Dêr’t de wetterpoarten dreame fan in lang ferfleine tiid
en de bolwurken noch tsjûgje fan in ieuwenlange striid,
Dêr’t de linebeammen drôgje oan ’t âlde stille djip,
Dêr’t antike gevels pronkje dêr is’t plak dat’k nea ferjit.
Yn dyn stille strjitten haw ik boarte mei myn hoepel en myn top,
hinkele of toutsjedûnse wille hân mei wein en pop.
As jongfeinten en jongfammen ha wy dimmen, of beret,
by de berch of ’t moleparkje de earste leafdesstappen set.
Yn d’ omearming fan dy wâlen stie it leave âldershûs
En dyn beammekrâns om’t bolwurk hoede ús by stoarmgerûs.
Ynleaf stedsje tusken marren as in pearel set yn’t it grien
fan de greiden der om hinne, sa as do is der mar ien.
O, lyts stedsje, grut yn skientme fan histoarje och sa ryk,
do ferlearst ek troch de tiden in bulte fan dyn romantyk.
Lit de minsken dy dochs hoedzje noed stean foar dyn ryk besit,
dan joust ús en ek de neiteam foar de takomst rynsk ûnthjit.
Folkert Verbeek

“De Stadsomroeper” Sloten, december 2011

9

GROETNIS UT IT FAR
In de zomer van 2007 zijn wij in Sloten op It Far nr. 17 komen wonen.
Daarvoor woonden wij in Boijl aan de rand van het Nationaal Park Drents
Friese Wold, een 6000 hectare groot natuurgebied op de grens van
Friesland en Drenthe. Hoewel wij daar met veel plezier met onze drie
zonen woonden, hebben wij toch besloten om, nadat de kinderen op
zichzelf waren gaan wonen, te verhuizen naar Sloten. De woon - werk
afstand naar Sneek, waar Tineke haar eigen bedrijf Spa Wellness Sneek
runt, werd teveel van het goede. Ook Gerrit runt een eigen onderneming,
de technische groothandel VEAM met de hoofdvestiging in Heerenveen.
Wij hebben heel bewust voor Sloten gekozen. Zodoende hielden we al
een paar jaar de woningmarkt rond de Friese meren in de gaten. Na
verschillende woningen en de naaste omgeving ervan te hebben
bekeken, kwamen wij tot de conclusie dat Sloten onze voorkeur genoot.
De woon - werk afstand naar Sneek en Heerenveen is naast de goede
wegen prima te noemen. Wij houden van de natuur en het water. De ruil
van de bossen en heide voor het wonen aan het water en een ruim zicht
over de velden was voor ons geen moeilijke beslissing. Wij genieten hier
volop van het wonen, de omgeving, het wisselende landschap van de
Zuidwesthoek, het water en het varen met onze sloep. Wij ervaren de
bewoners van Sloten als vriendelijk en open. In It Far heerst een goede
sfeer. Over en weer kan er altijd een beroep op elkaar worden gedaan en
als er iets georganiseerd wordt, hebben we het erg gezellig met elkaar.
Wij zijn de trotse opa en oma van drie kleinkinderen met de vierde op
komst. We kunnen erg van ze genieten en zijn blij dat ze allemaal
gezond zijn.
Met onze bedrijven zijn wij erg druk.
Het gaat in de markt nu eenmaal niet
vanzelf en om goed te kunnen
presteren en je met je bedrijf te
kunnen onderscheiden zul je er veel
energie in moeten steken. Wij doen dit
met veel plezier en hebben op beide
bedrijven fijne en gemotiveerde teams
die er samen met ons voor gaan om er
een succes van te maken. Dat geeft
weer energie en houdt het leuk om er
ook samen met elkaar mee bezig te
zijn.
Wij hopen nog lang in Sloten te
kunnen genieten van wat het leven ons
biedt.
Tineke en Gerrit Feenstra
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JAAROVERZICHT 2011:
COMMISSIE KERKRONDLEIDING 2011
Het seizoen begon op 3 mei
onder
prachtige
weersomstandigheden wat deed
hopen op een mooie, zonnige
periode met een overvloed aan
vakantie houdende bezoekers.
Dit is dus zwaar tegen gevallen!
Het is onnodig te herinneren aan
de zeer natte, regenachtige
zomer welke achter ons ligt
omdat deze nog lang in ons
geheugen zal blijven liggen.
’t Was niet best!
Hierin ligt waarschijnlijk ook de
reden dat we dit jaar belangrijk minder bezoekers mochten ontvangen
dan vorig jaar het geval was.
Kregen we in 2010 nog een record aantal gasten van 13.025 binnen onze
historische kerkmuren, dit jaar bleef de teller steken op 9.975 wat een
flinke slok op een borrel genoemd mag worden. Hierbij mag echter nog
wel een flink aantal gasten worden opgeteld welke op zondag de kerk
bezocht hebben maar waarvan geen notering gemaakt is maar dan nog
scheelt het zo’n slordige 2.500 personen. En dat is best veel!
Het merkwaardige feit doet zich echter wel voor dat de bruto inkomsten
slechts 600 euro lager zijn geweest dan vorig jaar, dus heeft men in feite
per hoofd meer gedoneerd in de collectebus!
Dit jaar bleek eens te meer hoeveel gebruik er gemaakt wordt van de
gelegenheid een lichtje op te steken in een rustig, stil moment want
dank zij de fam. Postma staat er nu een tweede lichtjestafel.
Ook wordt veel gebruik gemaakt van het voorbedenboek, dit blijkt in een
behoefte te voorzien en het is vaak ontroerend om te lezen wat er onder
de mensen leeft.
Ook het gastenboek wordt veelvuldig gebruikt en hieruit blijkt dat onze
bezoekers werkelijk uit alle windstreken van de wereld komen wat ook
blijkt uit de voor ons vaak onleesbare lettertekens zoals Chinees,
Arabisch en Russisch.
De natte zomer betekent echter niet dat dit een slecht seizoen geweest
is, het was alleen anders dan anders. De inzet van alle gidsen heeft er
beslist niet onder geleden. Alle diensten werden met veel inzet gedaan.
De variabele openingstijden hebben aangetoond dat vooral tussen 11.00
uur en 13.00 uur veel bezoek verwacht mag worden terwijl er na 16.00
“De Stadsomroeper” Sloten, december 2011
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uur
een
belangrijke
vermindering
optreedt
in
het
aantal
belangstellenden.
De grote zangavond op zaterdag 2 juli mag weer een succes genoemd
worden, zeker door de optredens van de beide organisten/dirigenten en
de twee Urker koren. Ook de kerk was behoorlijk gevuld. Deze avonden
lijken een traditie te worden en ook in 2012 zal zeker weer contact
opgenomen worden met onze Urker vrienden. Fijn dat zij elk jaar weer
geheel belangeloos voor ons optreden terwijl de collecteopbrengst wel
voor ons doel – onderhoud van de historische kerk – besteed mag
worden! Toch altijd een mooie € 350, - !!
Terugkijkend, mogen we toch met dankbaarheid omkijken naar een goed
en mooi jaar waarin we velen hebben mogen tonen hoe mooi onze oude
kerk is en hoe belangrijk het is om dit prachtige gebouw voor het
nageslacht te bewaren.
VEEL DANK AAN ALLE MEDEWERKERS VOOR HUN ENORME INZET

BRUGPASSANTEN 2011.
Het aantal passanten t.o.v. vorig jaar is beduidend minder (+/-1500),
maar gezien het weer in augustus, was dit wel te verwachten.
Het mooie voor- en najaar hebben het gemiddelde weer wat opgekrikt.
Vr. groet,
Douwe Kraak en Jaap Deen.

MUSEUM STEDHÛS SLEAT
De zomer is weer voorbij, iedereen zit weer
binnen, en het museum is ook weer in
winterslaap.
Het is een goed seizoen geweest. Veel bezoekers kwamen langs om het
museum te bezoeken en wat meer te weten te komen over de stad, om
fietskaarten aan te schaffen, of een 11-stedentochtstempel te halen (en
dan gauw weer verder fietsen, lopen, of rijden)
Opvallend was dat dit jaar – het eerste jaar dat het museum zelfstandig
draaide, dat wil zeggen niet langer onder de vleugels van Museum
Willem van Haren in Heerenveen – het enthousiasme van de Slotenaren
voor het museum aanmerkelijk groter is. Zou dat ook te maken hebben
met de schilderijtjes die de kinderen hebben gemaakt naar aanleiding
van de tentoonstelling met werken van Gert de Winter, en die in heel
Sloten te zien waren? Bedankt kinderen, het was prachtig werk!
“De Stadsomroeper” Sloten, december 2011
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We maken ook graag van de gelegenheid gebruik om iedereen die zich
voor het museum heeft ingezet te bedanken:
 de vrijwilligers die het zomerarrangement mogelijk maken
 de gastvrouwen die de ontvangsten voor hun rekening namen
 de rondleiders, onder wie stadsomroeper Pieter Haringsma die
onze stad steeds weer met veel humor en uitstraling
presenteert
 de tentoonstellingswerkgroep die dit jaar voor het eerst heeft
gedraaid
 de leerkrachten van de basisscholen uit Sloten, Wijckel en
Sondel die de kinderen meenamen naar de tentoonstelling
 de bezorgers van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 de technische vrijwilligers
 de schoonmakers
 de invalsters bij de balie.
Ook onze partners in en om de stad willen we van harte bedanken:
 de gemeente Gaasterlân Sleat die de praam gratis ter
beschikking heeft gesteld
 jachthaven de Lemsterpoort voor de gratis ligplaats
 garage Siebrand Mous voor de eerste gratis volle tank benzine
 Kees van de Kooij van Technisch watersportbedrijf uit Woudsend
voor het sponsoren van de buitenboordmotor
 de horecabedrijven die altijd klaarstaan en samen dingen willen
doen
 de kerk en de molen voor de enthousiaste en soepele
samenwerking
 Gert de Winter die als exposerend kunstenaar ook de wanden en
de belichting van de ruimte voor zijn rekening heeft genomen,
en dan nog …
 De redactie van de Stadsomroeper die ons altijd waarschuwt dat
er weer een bijdrage wordt verwacht en die dan keurig plaatst.
Nogmaals allemaal zeer bedankt. We hopen dat we volgend jaar weer op
jullie mogen rekenen!
En ten slotte willen we de baliedames in vaste dienst bedanken voor hun
inzet en betrokkenheid: Klaske Visser, Gonny Hornstra, en dit keer met
name Aly de Boer, die op 31 oktober officieel voor het laatst aan de balie
zat. Aly had behalve het baliewerk als taak het verzorgen en
catalogiseren van de collectie, en zij heeft dat al die tijd met grote
toewijding en toenemende deskundigheid gedaan. Wij kijken met veel
plezier terug op de jarenlange samenwerking. Dankjewel Aly!
Hieronder volgen dan traditiegetrouw nog de cijfers van het aflopen jaar.
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Een kleine 3000 bezoekers wisten de weg naar het museum te
vinden, waaronder veel kinderen uit Sloten, Wijckel en Sondel,
die met hun klassen de tentoonstelling hebben gezocht.
Er zijn in de raadszaal van het museum zeven huwelijken
gesloten. Dat is opvallend minder dan andere jaren. Iemand enig
idee hoe dat komt?
We hebben 28 personen ontvangen, die voor het merendeel ook
een stadswandeling hebben gemaakt met stadsomroeper Pieter
Haringsma.
In de zomer heeft 12 maal het arrangementen met rondvaart
plaatsgevonden.
We wensen iedereen fijne feestdagen en
gezellige wintermaanden, en hopen vanaf 1
april weer veel gasten te mogen begroeten.
Heb je al eerder iets te vieren, denk dan eens
aan de mogelijkheid om – ook in de winter! een groepsbezoek met rondleiding aan het
museum te boeken.
Margriet Agricola
Bestuur Museum Stedhûs Sleat

OUDE FILMS OVER SLOTEN IN HET MUSEUM
Op zondagmiddag 22 januari a.s.14.30 uur worden in het museum de
films vertoond die Hendrik Spoelstra in de jaren 60 heeft gemaakt van
de geschiedenis van Sloten en van de vele winkeltjes in de stad.
Toegang: € 2,50
Voor vrienden van het museum gratis
Let op: je kunt ook ter plekke Vriend
worden voor € 10,- per jaar.

Wil je zeker zijn van een plaatsje, reserveer dan via
info@museumstedhussleat.nl
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SEIZOEN 2011 CAMPING DE JERDEN
We kijken weer terug op een heel gezellig en leuk seizoen. We mochten
weer ‘oude’ gasten, maar ook zeer veel nieuwe gasten verwelkomen die
met veel plezier op de camping gestaan hebben. Opvallend hierbij is dat
veel nieuwe gasten nog nooit in Friesland geweest waren en zeer
enthousiast huiswaarts keerden. Vooral de natuur (omgeving), de
gastvrijheid van Friesland en de gezelligheid van de diverse steden en
dorpen hebben menigeen zeer kunnen waarderen.
Helaas liet het weer ons wat in de steek tijdens de maanden juli en
augustus, maar wij mochten in
deze omgeving en vooral in Sloten
niet klagen over het weer; in de
rest van Nederland was het veel
slechter met de weersgesteldheid.
Tijdens
de
wat
mindere
weersmomenten hebben we extra
leuke activiteiten voor jong en oud
georganiseerd. De evenementenhal
werd daarvoor gezellig ingericht;
van een muziek- tot dansavond en
natuurlijk niet te vergeten de
jaarlijkse barbecue, waar onze gasten gesmuld hebben van het heerlijke
vlees van slagerij Van Dijk. Ons animatieteam heeft de kinderen
vermaakt met spelen, karaoke en niet te vergeten de excursie naar de
boerderij van Jan de Boer uit Tjerkgaast. Hier hebben zowel de kinderen
als de ouders een kijkje in de keuken kunnen nemen van een
melkveebedrijf. Op onze website: www.campingdejerden.nl hebben we
een foto-impressie geplaatst en kunt u zelf zien hoe de ouders en
kinderen genoten van dit bijzondere uitstapje. Ook de familie De Boer
genoot met volle teugen van de grote belangstelling en beantwoordden
met veel plezier alle vragen die gesteld werden. Al met al een groot
succes.
Op maandag 1 augustus jl. hebben we een ballonvaart kunnen
organiseren. Het was prachtig mooi weer en er gingen twee ballonnen de
lucht in: één van de Mediamarkt en één van de Beemster kaas.
Nagezwaaid door de campinggasten en andere belangstellenden gingen
14 gasten en medewerkers van ons bedrijf de lucht in om het mooie
Gaasterland vanuit de lucht te bewonderen. Na een tocht van bijna een
uur zijn we uiteindelijk op een weiland in Koudum geland. Na afloop
ontving een ieder een certificaat met daarop de vluchtgegevens. Een
geweldige ervaring voor een ieder.
Verder heeft de Honda Goldwingclub ons twee keer bezocht en ook deze
groep heeft weer volop genoten van hun samenzijn bij ons op de
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camping. Ook de Karel Doormangroep (scouting) uit Amersfoort hebben
een hele fijne tijd bij ons gehad (zie de foto-impressie op onze website.)
Tot slot kunnen wij vertellen dat ons veld De Finne een volledige
bezetting gevonden heeft in vaste
gasten met een jaarplaats. De meeste
gasten kwamen vanuit Balk (De
Marswâl). Park De Finne is speels
ingedeeld met ruime jaarplaatsen en
wat nog veel belangrijker is fijne
gasten die hopelijk met veel plezier op
onze camping verblijven.
Wij wensen alle lezers prettige
kerstdagen
en
een
gezond
en
voorspoedig 2012!
Gerhardus,
Seinstra.

Matthijs

en

Yvonne

STICHTING VRIENDEN VAN SLOTEN OVERZICHT 2011
Op 7 mei heeft het project Kattesteeg haar beslag gekregen bij de
onthulling van het straatnaambord “Philip Kuijpersplein “ door
mevrouw Marjan Stottelaar.
De SVvS heeft het Kattesteeg project ondersteund en het
straatnaambord gedoneerd.
Op 9 mei is aandacht besteed aan de afronding van het project
“Karakteristieke Lichtmasten”, waaraan de SVvS bijna 40 jaar aan
heeft moeten” trekken” bij de gemeente, met alle anekdotes die in het
verleden de revue passeerden- denk aan overdracht van enige oude
lantaarnpalen uit Dresden die eigenlijk te oud waren om nog op te
knappen en waaraan toch veel tijd en energie is gestoken om deze
alsnog te kunnen gebruiken …etc.
Een cheque van €15.000, - is aan de gemeente Gaasterlân- Sleat
namens de SVvS overhandigd als tegemoetkoming ter realisatie van de
karakteristieke lichtmasten.
De SVvS heeft het initiatief genomen tot herinrichting van de
Stadsschans. De plankosten van de herinrichting worden door de
SVvS financieel ondersteund.
De verlichting van de stadspoorten hebben de volle aandacht van de
SVvS.
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Particulieren die hun woning onder handen willen nemen en aan de
straatkant opknappen hebben een beroep gedaan op de SVvS. Enkele
aanvragen voor subsidie zijn inmiddels gehonoreerd, drie andere
aanvragen zijn nog in behandeling.
De SVvS heeft met de Gemeente, Plaatselijk Belang en het Van der
Walfonds regelmatig overleg over de leefbaarheid van en in Sloten.
Twee jaar geleden startte professor Ito, uit Japan een vergelijkend
onderzoek naar oude steden en hun strategische ligging, functie in
het verleden enz. Deze studie startte in Sloten met medewerking van
de SVvS! Verschillende bewoners van Sloten hebben daaraan
meegewerkt door hun huizen beschikbaar te stellen voor onderzoek. Zij
ontvingen daarop een prachtig “boekwerk” met alle gegevens van hun
huis als tekeningen van de gevels van het huis, plattegronden van de
kamers enz. Inmiddels zijn alle elf Friese steden aan de beurt gekomen
om bestudeerd te worden om later weer te vergelijken met oude steden
in Italië en Frankrijk! De provincie speelt een belangrijke rol in de
organisatie van medewerking van de steden.
Een bestuurslid heeft in juni de tussentijdse presentatie bijgewoond van
onderzoeksresultaten door prof Ito. Sloten is nog steeds in beeld bij de
Japanners en de medewerking door de bewoners werd erg gewaardeerd.
In oktober werd afscheid genomen van twee bestuursleden.
De heer Ben Klinkhammer nam als voorzitter na 25 jaar bestuurslid
afscheid. Hij was de derde voorzitter van de SVvS en heeft veel werk
verzet om steeds maar weer doel, nut en noodzaak van de stichting in
het vizier te houden. Zijn opvolger is Menno Knot.
Mevrouw Wil Veldman-Bulten heeft ook na een respectabel aantal
jaren de Stichting verlaten. Zij heeft vooral veel werkverzet met het
verkrijgen van de bolle straatnaamborden in Sloten!
Nieuwe kandidaten voor het bestuur zijn gevraagd en het ziet er naar uit
dat we binnenkort weer “op sterkte” zijn.
Om nieuwe donateurs / vrienden te krijgen voor onze stichting zijn we
een nieuwe folder aan het ontwikkelen over het doel van de Stichting
Vrienden van Sloten. Bovendien willen we alle nieuwe bewoners van
Sloten informeren over onze stichting en hen
daarmee meer bewust maken van ons cultureel
erfgoed van hun nieuwe stad. Bent U nu al
geïnteresseerd in de SVvS dan kunt U contact
opnemen met de secretaris. Zij maakt U graag
Vriend!
J.M. Luijtze – van der Wal Oasingaleane 1,
8525 EL Langweer
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STICHTING VRIENDEN VAN SLOTEN
Na meer dan 20
jaar de Stichting
Vrienden
van
Sloten te hebben
voorgezeten heeft
Ben Klinkhammer
op 8 oktober 2011
de
voorzittershamer
overgedragen aan Menno
Knot.
Klinkhammer heeft
sinds 1987 in het
bestuur van de
Stichting gezeten.
Onder zijn voorzitterschap is er
volop gewerkt aan het behoud van de cultuur historische waarde van de
stad Sloten.
De afsluiting van het project ‘historische lantarenpalen” was voor Ben
Klinkhammer een goede reden om de voorzittershamer over te dragen.
Menno Knot is de vierde voorzitter van de stichting, die in 1970 werd
opgericht. De bijbehorende versierselen werden hem op 8 oktober door
Ben Klinkhammer overhandigd.

STADSSCHUTTERIJ SLOTEN


Het jaar is alweer bijna voorbij.
De stadsschutterij kan terugblikken op een goed jaar.
Bij de geschutsdemonstraties bij
de molen waren er veel toeristen
die
iedere
keer
met
veel
enthousiasme naar dit gebeuren
keken.
Naast het seizoen bij de molen
hebben we ook een zevental
demonstraties
buiten
Sloten
gehad en staan de eerste twee alweer gepland voor het volgend jaar.
Ook zijn we blij met de vele donateurs die zich hebben aangemeld.
Natuurlijk kunnen er altijd meer bij. Ook lezers ‘om utens’ zijn daar bij
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van harte welkom. Als u nog geen donateur bent en dit wel wilt worden
dan kunt u zich aanmelden bij onze penningmeester:
J. van Milgen-de Groot, Pompeblêd 15 8408 KB Lippenhuizen.
Voor vragen of informatie kunt u
Klaas Koopmans tel.nr. 06 10 44 82 60
Ineke Visser tel.nr. 06 28 61 87 05

altijd

contact

opnemen

met

Alle donateurs willen we hartelijk bedanken voor hun
gift.
Namens de stadsschutterij wensen wij u hele fijne
feestdagen en een goed en gezond 2012.

PRIJS BALLONNENWEDSTRIJD VOOR LENA
Lena Lolkema heeft een prijs gewonnen met de ballonnenwedstrijd van
de VV Sleat.
Hier is de foto van Lena Lolkema, glunderend met haar mooie prijs.
De beer heeft een VV Sleat sjaal om en een zakje pepernoten en
snoepgoed in de hand. Onze nieuwe puppy, kroop er ook gezellig bij!
Bedankt VV Sleat. Super!
Corry
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INTOCHT SINTERKLAAS IN SLOTEN
Eindelijk was het dan zover, op zaterdag 26 november jl. zetten
Sinterklaas en zijn Pietermannen weer voet aan wal in Sloten.
Vele kinderen, ouders, pake’s en beppe’s stonden op een winderige
Lemsterpoarte te wachten tot de boot van Sinterklaas in zicht was.
Gelukkig was het niet meer zo mistig en was het ook droog zodat ze al
van verre de boot aan zagen komen. Leden van muziekkorps Stêd Sleat
speelden bekende sinterklaasliedjes. Sinterklaas werd welkom geheten
door feestcommissievoorzitter Marco Haga. De ‘SPANJE’ bracht de Sint
net zoals voorgaande jaren weer in Sloten maar er was nog een bootje
bij.
Een
visserman
had de verloren
pakjes van de
Sint in zijn netten
gevangen. En er
waren ook twee
zwarte
Pieten
onderweg verloren. Gelukkig zaten die in twee
grote luchtbellen
achter het
vissersbootje aan.
Na een mooie
rondrit met paard
en wagen onder
muzikale
begeleiding
van
malletband
Euphonia
uit
Bakhuizen gingen
Sinterklaas en de
zwarte
Pieten
naar
sociaal
cultureel centrum
‘De Poarte’ om
het feest voort te
zetten met de
jongste kinderen
en hun ouders.
RS
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WIE WAS DE VROUW VAN G.G. VAN DER WAL?
Deze vraag houdt mij al een tijdje bezig. Het Museum Stedhûs Sleat
ontvangt jaarlijks een aanzienlijk bedrag uit het van der Walfonds. Het
enige wat mij bekend was over van der Wal is dat hij Sloten een rusthuis
had nagelaten en dat hij over veel boerderijen beschikte en dat er – in
mijn ogen – lelijk plein naar hem is vernoemd. Wel werd hij in december
1999 door de inwoners van Sloten uitgeroepen tot de Slotenaar van de
Eeuw. Waarom is zijn vrouw niet uitgeroepen tot Sleattemer van de
eeuw? Tenslotte bracht zij ook kapitaal in tijdens het huwelijk, zo wist
men mij te vertellen. Was zij familie van Tromp die hier ooit burgervader
is geweest (1822)? Een aantal Sleattemers hielpen mij wel enigszins op
weg. In 2004 heeft Mevrouw Tuininga-Tromp een boekje geschreven
over de geschiedenis van hen. Van Tjibbe Hoekstra ontving ik vier
eeuwen Tromp van Woudsend.
Trijntje Tromp is geboren in Woudsend op 16 juli 1863 en trouwt op 24
mei 1900 met Gerben van der Wal. Trijntje is dan al 36 en Gerben 43
jaar. Ze komt uit een voorgeslacht van scheepsbouwers en
burgemeesters. Zij was de dochter van Michiel Hylckes Tromp. Ik las in
het boek van mevrouw Tuininga dat beiden lagen begraven in Ypecolsga.
Dus op een heel zonnige dag in oktober trokken wij, Joke Butter en ik,
eropuit om een bezoek te brengen aan hun laatste rustplaats. Er liggen
veel Trompen begraven en velen beschikken over een familiewapen. (zie
foto) Een griffioen met drie eikels er op. De eikels kwamen mij bekend
voor want deze zijn ook te vinden op het wapen van de familie Harinxma
thoe Slooten. Een relatie? Bij Trijntje niet? Waarom is er bij haar geen
familiewapen te vinden? Op haar grafsteen staat geschreven (zie foto):
Psalm 112 vers 4.
De Bijbel had ik
meegenomen en kon
daarover lezen:
Hij straalt voor de
oprechten als licht in
het duister,
Genadig, liefdevol en
rechtvaardig.
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Even verder in Psalm 112 staat:
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig
Wie zijn zaken eerlijk behartigt.
De rechtvaardige komt nooit ten val
Men zal hem eeuwig gedenken
Wat heb ik nog meer kunnen vinden over de Tromp familie in de Stad?
Op de gevelsteen van Pension Stedswâl aan de Kapelstreek, (zie foto) is
het volgende te zien:

De initialen aan de bovenkant Y is Yohannes en H is Hylckes. Het jaartal
is 1698. Dit kan wijzen op de datum waarop er een scheepshelling is
gebouwd. Want na de stins van de familie van Harinxma thoe Slooten en
voor de bouw van de katholieke kerk heeft er een scheepshelling
gestaan. De initialen van de onderzijde BA is Bouwer Arjan en WK staat
voor Waterstaatkerk en de boot verwijst dus naar de scheepshelling.
Een tweede gedenksteen vond ik op de Haverkamp, waar de eerste steen
was gelegd door de jonge Rintje Tromp.(Foto) Bestaat er een relatie
tussen beide families?
Er is ook een studiefonds van der Wal Tromp, dat studies vergoed die te
maken hebben met tuin/landbouw of zuivelwetenschappen. De heer
Koops (voormalig administrateur van de gemeente Gaasterlân Sleat)
behandelt de subsidieaanvragen. Hij wist mij niet meer te vertellen, dat
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het fonds na de oorlog is opgericht.
Van Hanneke van der Wal – een achternicht van Van der Wal en lid van
Vrienden van Sloten – ontving ik een Genealogie geschreven door JF van
der Wal. Daarin kon ik lezen dat de burgemeester van Sloten – Onno
Greeb optrad als getuige bij hun huwelijk. Ze waren dus wel zo
belangrijk dat de burgemeester als hun getuige optrad. In het
gemeentehuis wist men mij te vertellen dat ze in Wymbritseradeel waren
getrouwd en ik kreeg een kopie van de huwelijksakte mee. Verder las ik
ook dat het echtpaar op 11 juli 1900 naar Leeuwarden verhuisde waar ze
hun handel in boter en kaas bedreven. De handel in Sloten kwam ten
einde; in 1900 werd door de medevennoten G.G. van der Wal de NV
kaas- en roomboter fabriek opgericht.

Trijntje Tromp overleed in 1925 in Leeuwarden. Ze was nog maar 61
jaar. Gerben is overigens in 1944 overleden. Hij is eerst naar Wijckel en
later naar Balk verhuisd. Daar woonde hij in Zomerrust. Het echtpaar
had een huishoudster in dienst Alwina Rathing, afkomstig uit Duitsland.
Zij is tot haar dood bij Gerben gebleven.
Ik ben op zoek naar mensen die mij verder kunnen helpen aan
informatie. Alles is welkom.
In Woudsend wil ik ook verder gaan zoeken.
Graag informatie naar: info@destadsomroeper.nl
Hilde de Haan
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KLASSEFOTO
Jammer dat der dizze kear gjin reaksjes kommen binne op de klassefoto.
Wy wolle jimme doch wol efkes witte litte hokker bern der op steane.
In oantal fan de bern ha dit jier Abraham sjoen, dus heare no bij de wat
âldere jongeren.
Wolle jimme lykwols, no’t de nammen derby steane, noch wat kwyt oer
de minsken dy’t op de foto steane dan kin dat!
Lit it ús witte op it redaksjeadres:
Of op:

Dûbelstrjitte 129, 8556XE Sleat
info@destadsomroeper.nl

Boppeste rigele f.l.n.r.: Master Roelevink, Joke van Dijk, Aukje v.d. Brug,
Jettie Poortema, Antsje Feenstra, Hanny de Groot, Hendrik Eliveld, Albert
Hoogeterp, Willem v.d. Tempel
Twadde rigele: Rinny de Boer, ?, Nelly Visser, Fokje Pander, Aeltsje
Swart, Nynke de Boer, Coby de Graaf, Skelte Aukema, Liekel van
Midlum, Lolke Folkertsma, Roel Roelevink, Martien Swart, Henk Leentjes
Tredde rigele: Henny Bos, Swanette Roffel, Nely Verbeek, Theo Pander,
Tity van der Goot, Jacob op de Hoek, Betty Roosjen, Steffen Tromp, Arie
Verhoeff, Peter van Dijk
Fjirde rigele: Klaas de Vries, Tsjeard van Dijk, Jan de Groot
RS
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DE JEUGDFOTO
Deze keer kwam er één
inzending binnen met de
goede oplossing. Jacob op de Hoek is
dus meteen de winnaar van de
stadsomroeperwijn. De persoon op de
jeugdfoto in het september nr. was
brugwachter Douwe Kraak. U kunt
elders in deze Stadsomroeper zijn ‘yn
petear mei’ lezen
Bij de volgende jeugdfoto
omschrijving als volgt:

is

de

Wie is dit melkmeisje?
Haar naam verwijst naar de zee en ze
doet haar naam eer aan want ze is
namelijk vijf maanden per jaar op het
water te vinden.
Wie de juiste oplossing denkt te weten,
kan deze schriftelijk of per e-mail
melden bij de redactie.

YN PETEAR MEI …DOUWE KRAAK
‘Sneinske klean’ dragen is/was de grootste straf die hem kon
overkomen. Hij weet nog tot op de seconde precies te vertellen
wat hem is overkomen op zijn achttiende. Een gebeurtenis die
bepalend was voor zijn verdere leven. Zijn vader, jong overleden,
komt regelmatig ter sprake. “Ik kan het gevoel en het gemis niet
onder woorden brengen, ik wilde alles goed doen voor mijn
vader.”
Als brugwachter adviseert hij een ieder om mensen die onzeker
zijn niet teveel op te jutten. “Dat helpt niet; de tijd en de brug
gaan niet sneller, je hebt altijd een keus in je leven: opwinden of
rustig blijven”
Hij mag zelf heel graag varen en heeft een grote hobby:
Meteorologie. Hij is op vakantie het liefst op in en aan het water.
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Hij is de middelste zoon van Jan Kraak, de postbode die iedereen kende
– en Jannie Feenstra, zijn moeder, afkomstig uit Balk. Sietse zijn oudere
broer – nog steeds single- woont in de Mulierstraat en zijn jongere broer
Hendrik – getrouwd - woont in Sneek. Als gezin woonden zij in de
Mulierstraat, zijn moeder woont daar nu nog in het ouderlijk huis. Een
leuke kinderrijke buurt waar hij met veel plezier aan terugdenkt.
“Mijn moeder is een zachtaardige, lieve vrouw die altijd voor ons klaar
stond. Een moeder die je elk kind toewenst.”
Uit wat voor een gezin kom je?
Douwe: “Fantastisch, vriendelijk; mijn vader was veel met ons bezig,
mijn broers en ik hebben een super jeugd gehad. Altijd waren we aan
het voetballen. Mijn vader was ook dol op voetbal. Het was heel sportief.
Wij speelden met een
heel
grote
groep
jongens. Arie Mink
Verhoeff, Gerrit Wiebe
Haringsma,
Roelof
van Netten, Pieter
Douwe Albada. Het
was een prachtige
buurt
om
op
te
groeien.
Je
ging
samen naar school en
speelde
vervolgens
ook na schooltijd met
elkaar.
Er waren altijd wel kinderen buiten. Ik mocht graag buiten spelen, in
tegenstelling tot mijn broers die ook vaak binnen speelden. Wij zijn
kerkelijk opgevoed en waren Nederlands Hervormd. Onder protest
gingen wij elke zondag mee naar de kerk. Het geloof speelde een
belangrijke rol. Wij baden thuis, voor en na het eten. Ik ging naar de
‘School met den Bijbel’. Mijn vader las ook dagelijks uit de Bijbel voor.
Na het eten was er een moment dat wij allen om de tafel zaten.
Douwe, zijn stem verheffend vervolgt lachend “Wat een straf voor mij
was, waren de zondagse kleren. Ik heb wel eens in een sloot een broek
staan wassen. Sowieso heb ik moeite om kleding netjes te houden, maar
zondagse (nette red.) kleren dragen, blijft - nu nog steeds- een straf.
Destijds had ik liever gymschoenen aan want dat voetbalde beter. Maar
vroeger gingen wij op zondag netjes gekleed en die kleren moesten ook
netjes blijven. Je vergat met een sliding tijdens een potje voetbal, dat je
die kleren aanhad en daar werden thuis dan wel de nodige woorden over
gewisseld. Daar verdiende je geen prijs mee’’, aldus een terugblikkende
Douwe
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Om vervolgens verder te gaan: “Het was een echt mannengezin, grote
schalen met eten gingen er dagelijks door, we lustten genoeg. Emoties
kwamen weinig ter sprake, dus daarvan wist ik niet zoveel af. Vanaf een
jaar of tien was er met mijn broers wel strijd, met mijn oudste broer om
te kijken wie de sterkste was. Met mijn jongste broer had ik dat minder,
hij was de liefste
thuis.
Wij hadden thuis
geen auto, maar wel
een motor met een
zijspan: Wij gingen
met zijn vijven, als
gezin, met de motor
op vakantie.
Het
was
een
hele
onderneming, want
wij zaten al jongens
met zijn drieën in
het zijspan, mijn
vader aan het stuur
en
mijn
moeder
achterop. Na tien
km begon alles te
tintelen en na een
uur had je geen
gevoel meer in je
benen. Die motor
was bij ons thuis
echt alles. Op de motor naar Lemmer om te gaan zwemmen, met leren
jas aan en pothelm op in het zijspan. Mijn vader had geen autorijbewijs
en was ervan overtuigd het met een motor wel te kunnen redden. Maar
er kwam een tijd dat wij niet meer in het zijspan pasten en niet meer
mee wilden. Het heeft er vast apart uitgezien in die tijd. Wij werden eens
aangehouden door een politieagent, niet vanwege een bekeuring, maar
hij was benieuwd hoe wij allemaal in die zijspan pasten.
Op vakantie gingen wij niet vaak, wel eens naar de Posthoorn en een
vakantiehuis in Renkum en later Zandvoort toen mijn vader zijn
autorijbewijs had gehaald.
Het draaide bij ons thuis in om voetbal, muziek, schaatsen en later kwam
boksen daar nog bij. Boksen bij(Stan, red.) Peters, uitbater van de
Restaurant De Zeven Wouden.” Maar voetbal was voor Douwe de
topsport.
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Een sportcarrière?
Douwe: “Sport was voor mij heel belangrijk. Daar draaide mijn hele
leven om. Alles was daar aan gerelateerd. Wij trainden vier keer per
week. Mijn droom was om profvoetballer te worden, maar daar was ik
toch niet goed genoeg voor. Je speelde bij Sloten en de kans om ontdekt
te worden, was heel klein. Het was moeilijk om je in de kijker te spelen
van profvoetbalclubs zoals SC Heerenveen. In de periode dat je
strategischer gaat voetballen, kreeg ik een blessure aan mijn knie. Je
krijgt pas later in de gaten hoe het spelletje werkt en toen raakte ik
geblesseerd. Heel graag wilde ik naar het CIOS in Heerenveen. Maar dat
was afgelopen na mijn achttiende. Ik zat op de LTS in Sneek en had
geen idee wat ik wilde worden. Eigenlijk wilde ik alleen maar sporten,
maar ik moest aan het werk en wilde niet op kantoor dus werd ik
timmerman. De ene helft uit Sloten ging naar de LTS en de andere helft
ging naar Balk, om vervolgens naar de Metselschool in Bolsward te gaan.
Op mijn negentiende heb ik een zware blessure opgelopen en ben toen
tien keer geopereerd aan mijn knie. Ik ben veel geopereerd in Nijmegen
en heb geluk dat ik nog rond kan lopen. Helaas heb ik het voetballen
gedag moeten zeggen en heel teleurstellend uiteindelijk alle sporten.
Destijds was ik timmerman en dat vak moest ik ook vaarwel zeggen.
Toen moest ik ander werk gaan zoeken. Mijn hele leven stond op zijn
kop. Die knie was bepalend voor de verdere inrichting van mijn leven.
Het was 5 november 1988, vijf minuten over half drie, ik verdraaide mijn
knie in de wedstrijd”. Het blijft even stil en er is nog steeds veel emotie
in zijn stem: “Nog in detail en op de seconde af weet ik het wanneer het
zich afspeelde. Het was tegen Cambuur 69, een verkeerde draaibeweging
en het was gebeurd. Op dat moment weet je nog niet wat je allemaal te
wachten staat. Opereren, doorsturen, weer doorsturen, weer opereren.
Het is een heel lang en moeizaam proces geweest. Uiteindelijk
resulteerde het in dat ik niet meer kon voetballen en werd afgekeurd als
timmerman voor de bouw. Toen kwam ik in de ziektewet terecht en een
jaar later in de WAO. Dan kom je terecht in een traject van omscholen
en een nieuwe richting zoeken. Toen ben ik taxichauffeur geworden in
Sneek. Overdag met schoolkinderen en zieke mensen en in de
weekenden met jeugd en volwassenen. Leuk werk. Zelfstandig. Een jaar
of vijf heb ik dit gedaan.
Douwe de brugwachter.
Douwe:” Later stond er een advertentie in de krant waarin in Sloten en
brugwachter werd gezocht. Parttime. Uit de 100 sollicitanten ben ik toen
gekozen. Ik woonde vlak bij met zicht op de brug en heb toen twee
seizoenen gedraaid. De gemeente ging reorganiseren en de haven werd
geprivatiseerd. Via, via ben ik bij de provincie terecht gekomen, in eerste
instantie op de brug bij de Galamadammen in Koudum. Dat beviel goed,
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ik kan goed omgaan met stress want
Sloten was een goede leerschool
geweest wat stressbestendigheid
betreft.
Vervolgens kwam ik in Stavoren
terecht op de Sluis. Daar heb ik ruim
tien jaar geschut. In de hele regio
heb ik wel bruggen gedraaid. Toen
ben weer naar Sloten terug gekomen
omdat hier een vacature ontstond
door het vertrek van Pé Tiemersma.
Hier kon ik terug komen in vaste
dienst. Het is heel afwisselend.
Vooral de sluizen, daar gebeuren
soms
dingen
die
alle
voorstellingsvermogen
te
boven
gaan. Ik heb wel gezien dat mensen
met pikhaken achter elkaar aan
gingen bij de Sluis. Zo boos zijn ze
als iemand (on)bewust voorrang
neemt bij de sluis. Bijna dagelijks echtelijke ruzies. Mijnheer die
commando´s staat te geven aan zijn vrouw. Vermakelijk. Ik heb wel
huilende vrouwen in mijn hokje gehad, dat haar man was weggevaren.
Je kunt de man niet teruggroepen met de vraag: Bent u ook wat
vergeten? “. Hij begint smakelijk te lachen als hij vertelt: “Ik heb wel
eens met een tros touwen in mijn handen gestaan toen een nerveuze
schipper vergeten was om het touw aan zijn schip vast te maken. Je
komt ook regelmatig tegen dat een boot achteruit door de brug vaart. Er
gaat dan iets mis met de wind, die ze verkeerd inschatten, dan komen ze
verkeerd uit en in paniek varen ze dan achteruit door de brug. Vooral bij
grote bruggen komt dat vaak voor. Hier, in Sloten, valt het nog wel mee.
Wat ook regelmatig voor komt, is dat mensen in het water vallen met
aanmeren of afhouden. Soms raken ze afgeleid en dat doen ze stappen
die ze beter niet kunnen doen. Het blijft heel gevaarlijk. Iedereen die het
ziet, lacht maar de mensen die erachter varen zien het niet en dat levert
levensgevaarlijke situaties op. De boten die de meeste irritatie oproepen,
zijn boten die niet doorvaren. Dan beginnen mensen op de rijweg te
toeteren. Dat werkt niet en pakt helemaal verkeerd uit. Mensen die
namelijk niet doorvaren, zijn over het algemeen onzeker en worden nog
nerveuzer als iemand aan de wal hen begint op te jutten. Het zijn vooral
de mensen die in oktober een boot huren, die niet weten hoe het weer is.
Je hebt dan harde wind en veel stroming en dan kun je echt in de
problemen komen. Het ergste is als mensen niet doorvaren. Ze treuzelen
dan te lang en dan kun je de brug niet open houden. Dan laat ik iemand
wel eens wachten op iemand die wel doorvaart of ik laat de andere kant
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weer eerder door
gaan. Daar zijn
mensen dan niet
blij mee. Bij 90%
gaat het goed en
bij 10% gaat er
wel eens wat mis
of mensen zijn het
niet met je eens.
Het is belangrijk
om
rustig
te
blijven
en
de
spanning niet in je
vel
te
laten
kruipen. In dit
beroep kom je
achter de ware
aard van mensen. Als je iedere dag een aantal op- en aanmerkingen
krijgt, dan moet je wel stevig in je schoenen staan wil, je het werk lang
vol houden. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Het is een apart
beroep. Sommige brugwachters hebben een hekel aan boten, voor de
weg ben je dan een hele goede. Je moet volgens de richtlijnen de
doorstroom zo vlot mogelijk op water en weg laten gaan. Elke brug heeft
zijn eigen aspecten. Met brugwachters is het net als voetballen en het
weer; iedereen heeft er verstand van. Meestal geef ik iedereen gelijk
want het gaat nergens over; namelijk een minuut langer of korter
wachten voor een brug. Als het wat rustiger is, volg ik studies op het
gebied van scheepvaart, water en management. In de wintermaanden
werk ik aan alle klussen, waar ik ’s zomers niet aan toekom, zowel thuis
als op de brug. Volgend jaar komt er een nieuwe collega. Wij hebben zo
onze vast bezoekers op de brug. Dat is wel erg leuk.”
De ‘Dames’ carrière?
Douwe: “ Zandvoort, dat was de plek waar wij voor het eerst kennis
maakten met het fenomeen: meisje. Ik was ongeveer vijftien, zestien
jaar. Het was heel onschuldig, meisjes waren voor mij vreemde wezens
waarover ik nog veel moest leren. Op de LTS zaten maar twee meisjes.
Thuis alleen jongens en ik speelde met jongens, op voetbal en sporten
waren jongens, ik was helemaal geen meisjes gewend en wist niet zo
goed wat ik ermee aan moest. Ik stond bekend als iemand die elke week
vriendinnetjes had, dat viel heel erg mee. In 1989 heb ik mijn vrouw
Wolly ontmoet. Ik liep nog steeds op krukken en was negentien jaar en
zij woonde al op zichzelf. Heel interessant voor mij. De vonk sloeg
meteen over, we hadden speciale medische en gemeenschappelijke band
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die veel troost bood. We konden heel goed samen praten. Ze is positief
ingesteld en daar was zij een grote steun in. In die tijd werd mijn vader
ook ziek. Het was een heftige periode. Toen heb ik goed geleerd hoe je
met tegenslagen omgaat. Wij zijn in 1993 getrouwd. Wij zouden in 1992
trouwen maar toen is mijn vader overleden.
Douwe spreekt vol bewondering over zijn vader Jan. In het gesprek komt
zijn vader steeds regelmatig ter sprake. Het was zijn belangrijkste
vriend. Douwe: “Mijn vader is jong overleden aan kanker, 20 jaar
geleden, hij was nog maar 56 jaar. Hij was eigenlijk nooit ziek. Wel wist
hij alle ‘ins en outs’ van Sloten. Niet dat hij daar over praatte. Hij was
een integer mens maar hij was goed op de hoogte van het reilen en
zeilen in Sloten. De postbode had in die tijd ook een andere status en
positie dan vandaag de dag. Je bleef op één plek werken en je had ook
meerdere taken uit te voeren. Daardoor was je goed op de hoogte was
wat er in Sloten zich afspeelde. Ik spiegelde me aan mijn vader, altijd
vriendelijk, vrolijk en verstandig. Een man die overal een antwoord op
had. Hij kon zich opwinden over oneerlijkheid. Dat heb ik ook, ik kan niet
goed tegen oneerlijkheid. Liegen om iemand te beschadigen, dat staat
mij tegen.
In 1996 en 1997 zijn dochters Daniëlle en Janine geboren. Douwe: “Ik
wil die eerlijkheid en openheid ook overbrengen op onze dochters. Dat
vind ik heel belangrijk. Dat ze zeggen wat ze bedoelen. Dat doen ze
soms ook heel heftig. De dames hebben overal een weerwoord op. Nu zit
ik wel middenin een meidencultuur. Meiden zijn veel opener. Over
gevoelens wordt meer gesproken. Bij ons thuis ging het er zo aan toe: Is
de thee op? Dan ga ik voetballen. Veel dieper ging het niet. Het is anders
maar daarom niet minder leuk.
HdH

GEVRAAGD: FOTO’S
Rond het jaar 1950 bestond er een noodgebouw van de
Gereformeerde Kerk wat aan het Achterom stond.
Wij zijn op zoek naar foto’s, van zowel de binnen- als
de buitenkant, van dit noodgebouw. Dit gebouw heeft
maar enkele jaren dienst gedaan en is later verplaatst
naar Sondel. Wie heeft foto’s en wil ze ter beschikking
stellen? Uiteraard krijgt u ze retour.
Mvg, H.M. Spoelstra.
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JUBILEUMCONCERT MUZIEKVER. STÊD SLEAT
Zaterdag 19 november jl., heeft Muziekvereniging Stêd Sleat een
jubileumconcert gegeven ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan.
Muziekvereniging Stêd Sleat is een jonge vereniging maar heeft al een
aardige staat van dienst. Zo zijn ze twee keer Nederlands Kampioen
Fanfare geworden in de vijfde en vierde divisie. Tegenwoordig komt het
korps uit in de derde divisie.
Naast het korps onder leiding van Durk Krol waren er optredens van de
zangers Jannie Brandsma en Jouke Bouma.
Muziekvereniging Stêd Sleat opende de avond met de koraalbewerking
“Eternal Father, strong to save’, een koraal bewerking op gezang 467.
Wat klinkt zo’n koraal toch schitterend in de Grutte Tsjerke.
Ynschje Eizema soleerde op bugel in het stuk Reflections van Reginals
Heath wat ze erg goed deed. Als groot werk werd ‘Het Ministerie van de
Fanfare’ van Jacob de Haan gespeeld, een prachtig werk wat heel goed
werd uitgevoerd. Het korps besloot hun eerste optreden met muziek uit
de musical Mary Poppins, heerlijke vlotte luistermuziek.
Jannie Brandsma had Jouke Bouma meegenomen om een aantal duetten
met haar te zingen. Ze begonnen hun optreden met ‘Leafdesnacht’ het
gelijknamige nummer van Jannie ‘s cd. Een schitterend duet van Jannie
en Jouke. Verder hebben ze nog twee nummers van deze cd gezongen.
En ze hebben ook samen met het korps gezongen en wel in het ‘Standing
By’ van Tom Parker. En als slot voor de pauze zong Jannie samen met
begeleiding van het korps het sprankelende ‘Gabriëlla’s Song’ uit de film
As it is in heaven.
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Na de pauze opende Muziekvereniging Stêd Sleat met de mars ‘Black
Granite III’ van J.L. Hosay. Wouter Neef speelde een geweldige
trombone solo in ‘Springtime’ van Rob Ares, een heerlijk, vrolijk werk.
‘In de Pink’ is een muziekstuk wat is gebaseerd op The Pink Panther.
Mooie muziek met een grote hoofdrol voor de tenorsaxofonisten de
gezusters Sietske en Coby de Graaf.
Jannie en Jouke hebben later nog een nummer van Marco Borsato en
Brian Adams ten gehore gebracht.
Het korps sloot af met vrolijke lichte muziek als ‘Une belle histoire’ en’ It
Don’t Mean a Thing.’ En als klap op de vuurpijl was er
de uitsmijter Eloise met zang van Jannie Brandsma.
Het was een schitterend concert.
Muziekvereniging Stêd Sleat zal 24 december 2011 op
kerstavond weer spelen in de Grutte Tsjerke en dan
wel tijdens de kerstnachtdienst. Verder zal het korps
op 4 februari 2012 met alle korpsen in GaasterlânSleat optreden in Bakhuizen en in april gaat het korps
weer deelnemen aan de Open Nederlandse Fanfare
Kampioenschappen in Drachten. Dus het korps Stêd
Sleat hoeft zich de komende maanden niet te
vervelen.

GROOT GEBAAR, KLEINE MOEITE.
Voorheen was het in Sloten een goede gewoonte
om, eerst bij Toos van Houten in het post kantoor
en later bij Johannes van der Goot in de
groentewinkel, de namen en adressen van zieke
familieleden, vrienden of kennissen die in het
ziekenhuis
verbleven
door
te
geven.
Vele
Slotenaren namen dan even de moeite een
beterschapkaartje
te
sturen.
Volgens
het
ziekenhuispersoneel was de post uit Sloten soms
niet aan te slepen. Het is natuurlijk ook fijn en opbeurend dat er dan aan
je gedacht wordt. Langzamerhand is hier een beetje de klad in gekomen
en nu is het helemaal verdwenen. Daar dit ‘in de wandelgangen’ toch
jammer wordt gevonden en ook wordt gemist, is in overleg met de
familie Veenstra van de Dagwinkel aan de Koestraat besloten deze
traditie in ere te herstellen. Dus mochten er van u familieleden, vrienden
of kennissen in het ziekenhuis/verpleeghuis verblijven, geef dan even het
adres door in de winkel. Dan zullen ze ongetwijfeld extra post
ontvangen.
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REÜNIE SLEAT 2012
D ATUM
De reünie wordt op dezelfde dag georganiseerd
als Sipelsneon, te weten:
Zaterdag 30 juni 2012.
De voorbereidingen zijn reeds in volle gang.
ADRESSEN:
Wij beschikken over een uitgebreid adressenbestand van Sleattemers om útens, echter in zes
jaar verandert er veel.
Daarom doen wij een beroep op u om
adreswijzigingen en adressen van oud-Sleattemers
onder uw familieleden, kennissen e.d. aan ons door te geven.
HOE KUNT U ONS BEREIKEN?
Wij zijn bereikbaar via e-mail reuniesleat2012@hotmail.nl (let op: .nl
i.p.v. .com). Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, neem
dan gerust contact op met één van de commissieleden.
OPGAVE
Uitnodigingen voor de reünie worden per post verstuurd. Aanmelden
voor de reünie kan per e-mail, per telefoon of door het retourneren van
de ingevulde antwoordstrook onderaan de uitnodiging.
We streven ernaar de uitnodigingen uiterlijk mei 2012 toe te sturen.
We hopen met uw medewerking weer veel mensen uit te kunnen nodigen
voor deze dag.
Reüniecommissie Sleat 2012
* PIETER HARINGSMA
* JAN LEEGSTRA
* HENK VAN NETTEN
* GERRIT VERHOEFF
ARY VERHOEFF

MENNO VAN COEHOORNSTRAAT 40
8556 AR SLOTEN
TEL. 0514 – 531308
SPANJAARDSDIJK 13
8556 AJ SLOTEN
TEL. 0514 – 531653
RUURD ALTASTRJITTE 6
8556 AN SLOTEN
TEL. 0514 – 531567
KOESTRAAT 43
8556 AB SLOTEN
TEL. 0514 – 531391
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* JANNIE HARINGSMA-MELCHERS
* NELLIE LEENTJES
* JACOB TIJSSELING

RUURD ALTASTRJITTE 3
8556 AN SLOTEN
TEL. 0514 – 593937
LINDENGRACHT 8
8556 XX SLOTEN
TEL. 0514 – 531744
BREEDSTRAAT 142
8556 XM SLOTEN
TEL. 0514 – 531260

KLIK!
De oplossing van Klik!
uit de vorige editie was:
Lytse Tsjerke aan het
Achterom. (zie pijl)
We hebben helaas geen
oplossingen ontvangen.

Hiernaast ziet u de nieuwe ‘Klik’ met iets meer
detail hopen we het iets makkelijker te
maken. Echter, het blijft een zoektocht
natuurlijk.
Wie weet deze klopjes te vinden? Stuur je
oplossing naar de redactie en ding mee naar
een echte ‘Stadsomroeper-pen’
PA
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DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD
Bij de redactie zijn weer een aantal ‘sleutelgaatjes ’binnengekomen die
we u niet willen onthouden want er is geen mooier vermaak dan………,
juist u weet het wel. Schroom dan ook niet als u iets leuks, grappigs,
lachwekkends of ontroerends meemaakt in uw omgeving dat aan ons
door te geven. Alleen dan kunnen wij deze rubriek blijven vullen. Deze
keer over, homeopathie voor honden, pogingen om in het Guiness Book
of World Records te komen, in de startblokken voor een mooie vrouw, en
superschone autodieven………………………

HOEZO HOMEOPATHIE?
In huize Haringsma (van Gerrit en Jannie
aan de R. Altastraat, welteverstaan) ging
men
een
poosje
geleden
op
de
homeopathische toer. Alle gezinsleden,
inclusief de honden, moesten eraan
geloven. Om de meest voorkomende
menselijke kwaaltjes te genezen werden er
grassen in huis gehaald die, na vermenging
met heet water, bijzonder heilzaam zouden
zijn. Vroeger noemden ze dat thee.
Bij een dierenspeciaalzaak werd voor de
honden gedroogd zeewier aangeschaft. Een
door uitgebreid biomedisch onderzoek zeer
geschikt medicijn bij klachten van diverse
aard. Op de verpakking werden enkele genoemd: Obstipatie,
vastzittende hoest, gewrichtsproblematiek en flatulentie (De Dikke Van
Dale: “neiging tot het laten van winden”). Kortom: alles wat vast zit
maakt gedroogd zeewier weer los.
De grassen en zeewieren werden opgeslagen in een keukenkast en
prompt vergeten. Totdat op een zekere dag Jannie ontwaakte met hevige
hoofdpijn. Manlief Gerrit werd uit de echtelijke sponde geduwd met het
vriendelijke maar o zo dringende verzoek een kopje heet homeopathisch
graswater te fabriceren. U, in tegenstelling tot Jannie, voelt hem wel
aankomen. Slaapdronken deed Gerrit een greep in de keukenkast en
zette een heerlijk potje thee van het voor de honden bedoelde
gedroogde zeewier. Een uurtje later had Jannie de hele pot thee
leeggedronken en begon de hoofdpijn af te zakken. Over eventuele
bijwerkingen werd door betrokkenen hoofdschuddend gezwegen.
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KNOTWILG
Onze
plaatsgenoot
Menno
Knot,
woonachtig in It Far, heeft de
afgelopen zomer meerdere verwoede
pogingen gedaan een vermelding te
krijgen in het Guiness Book of World
Records, categorie handig tuinieren.
Het lukte hem om binnen een kwartier
tot twee maal toe het snoer van de
heggenschaar door te knippen. Let
wel: met diezelfde heggenschaar.
Voorwaar een prestatie van formaat.
Laat ons wel wezen.
Tot een vermelding is het helaas niet
gekomen. Die eer was weggelegd voor
een 60 jaar oude Mandarijn die in de binnenlanden van Opper Mongolië
het wereldrecord verbeterde door maar liefst vijf maal de draad aan
flarden te zagen. Ere wie ere toekomt.

RONNIE ONDER HOOGSPANNING.
Wat moet er gebeuren om een grote fan van Sc Heerenveen tijdens een
live wedstrijd op televisie van zijn geliefde club, met een grote pils
binnen handbereik, bij de televisie
vandaan te krijgen? Velen onder u zullen zeggen dat dit onmogelijk is; je
wint nog gemakkelijker de hoofdprijs in de Staatsloterij.
Toch is dit onlangs echt gebeurd binnen de muren van Pannenkoekhuis
De Koepoort. Naast uitbater Ary Verhoeff is o.a. ook Ronnie Haringsma
bij het selecte gezelschap aanwezig. Onder het geven van deskundig
commentaar is de wedstrijd ± 10 minuten bezig als ineens de deur van
De Koepoort open gaat en er een dame binnenstapt. Volgens de
kenners: een hele mooie dame. Mevrouw heeft pech, haar auto wil niet
starten doordat zij haar lichten heeft laten branden. Ary Verhoeff biedt
spontaan aan om te helpen maar heeft alleen een auto ter beschikking
en geen startkabels. Ronnie beseft dat hij WEL startkabels heeft en
schiet overeind. Zijn stoel klettert op de vloer maar dat heeft Ronnie al
niet meer in de gaten; hij is al bijna de brug over op weg naar huis. Daar
aangekomen worden de benodigde kabels uit de kofferbak gerukt en
haast Ronnie zich weer terug naar De Koepoort. Hijgend en met het
zweet op zijn voorhoofd komt hij binnen, werpt een blik op het scherm
en trekt Ary mee naar buiten. In ‘een poep en een skeet’ krijgen ze de
auto van de mooie dame weer aan de praat, en na dankzegging gaat
ieder tevreden verder met waar ze mee bezig waren.
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THE END
Maar…….
Dit muisje krijgt voor Ronnie toch nog een staartje.
Als Ronnie de volgende morgen zijn eigen auto wil starten, blijft het
angstvallig stil onder de motorkap (en Ronnie heeft echt geen elektrische
auto). Wat blijkt? In de haast om weer binnen het blikveld van de mooie
dame te geraken heeft hij bij het pakken van de startkabels zijn eigen
kofferbak niet goed gesloten, en zoals iedereen wel weet: daar zit vaak
een handig lampje in. Heel handig. Ronnie vraagt en krijgt hulp van
vader Pieter Haringsma, de echte Stadsomroeper. Vader Pieter wil graag
weten hoe dit nu heeft kunnen gebeuren. Als hij hoort dat “een schone
dame” de schuld (of oorzaak) is, barst hij
in lachen uit. Dit lachen is twee straten
verderop nog te horen. Net voordat
Ronnie (te?laat) naar zijn werk vertrekt,
krijgt hij nog de goede raad mee om een
volgende keer eerst eens goed om zich
heen te kijken: misschien zijn er meer
vrijwilligers in de buurt……..

DIEVEN OF TOCH WASSERETTE?
Het was op een mooie zaterdagmiddag in oktober. De zon scheen, weinig
wind, kortom geweldig weer.
Fetze Schotanus was op de boerderij van Jurjen Breimer druk bezig om
daar wat werkzaamheden te doen. Zoals een ieder wel weet delen Fetze
en Jurjen verschillende hobby’s waar onder Friese Paarden.
De werkzaamheden waren klaar en Fetze zou in zijn behoorlijk vervuilde
Opel Vectra stappen, ware het niet dat deze niet stond op de plaats waar
hij hem had achter gelaten. Ietwat vertwijfeld, liep hij naar zijn huis.
‘Ben ik nou zo in de war, of werkt de alcohol van de vrijdagavond nog na’
leek hij te denken. Op het Buitenland aangekomen, vond hij geen auto.
De hersenen van de jongeman
begonnen nu toch te kraken. Waar
had hij zijn auto nou toch
neergezet??
Zouden
de
mannen
van
de
Wyckelerweg (Jurjen Breimer en
schoonzoon Franke) hem een loer
willen draaien door de auto in een
van de vele hokken te verstoppen?
Toch maar weer terug naar de
boerderij, weer lopend, want een
fiets bezit hij niet meer. Deze was
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eerder al gestolen toen hij tegen de gevel van het stulpje van Jurjen
stond.
Na het nodige onderzoek op de boerderij, in de hokken, achter
mesthopen enz. nog steeds géén auto. Behoorlijk ongerust en kwaad liep
Fetze weer naar buiten. En zie daar…
een blinkend schone Opel Vectra stond op de plaats waar hij meestal zijn
auto neerzet. Na een grondige inspectie of de auto werkelijk van hem
was, geen twijfel mogelijk, getuige de rotzooi op de achterbank en in de
kofferbak.
Opgelucht stapte Fetze in en dacht: Hoe het komt weet ik niet, maar
mijn auto is schoon, misschien is Geartsje wel een wasserette gestart.
Dus mensen is uw auto dermate vervuild, zet hem op het erf, de auto
verdwijnt en komt schoon terug.

OPBRENGST COLLECTES
Opbrengst collecte Nierstichting
€ 514,70
Opbrengst collecte Brandwondenstichting € 325,48
Collectanten en gevers hartelijk bedankt voor uw inzet
en uw bijdrage.

VERKIEZING SPORTMAN/VROUW 2011
Zaterdagmiddag 21 januari 2012 a.s. zal de inmiddels traditionele
verkiezing van de sportman/sportvrouw Gaasterlân Sleat 2011 weer
plaatsvinden in it Haske te Balk. Kandidaten voor een nominatie kunnen
worden voorgedragen t/m 23 december a.s. Dus kent u een individuele
sporter die volgens u in aanmerking komt voor deze prestigieuze prijs
dan kunt u dit melden bij het secretariaat van de sportcommissie
Gaasterlân-Sleat; grietoenema@planet.nl. Ook sportverenigingen mogen
kandidaten voordragen.
Lokale omroep Radio Gasterlân doet op de frequentie 96.4 FM weer
rechtstreeks verslag.
It Haske is vanaf 15.30 uur open voor publiek en er is livemuziek
aanwezig. De toegang is gratis.
In Sloten waren eerder Siska Lubach, Gerlof Swart, Hans Lolkema en
Zeno Folkertsma sportman/vrouw van het jaar.
Sportcommissie Gaasterlân-Sleat
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GYMVERENIGING THOR SLOTEN
De zomervakantie is weer voorbij en dus is het weer tijd om aan onze
conditie te werken! Gymvereniging THOR biedt de mogelijkheid om het
hele gezin te laten bewegen.
Hieronder staat informatie over welke lessen wij aanbieden.
Gymnastiek
Het blijkt dat gymnastiek een van de beste sporten is om de motorische
ontwikkeling van een kind te bevorderen. Je leert bij ons alle
basisvaardigheden van het turnen, variërend van koprollen tot salto’s en
van handstanden tot overslagen. Deze oefeningen leer je o.a. op de
trampoline, rekstok, ringen en op onze 15 m lange tumblingbaan!
Alle lessen worden gegeven onder toezicht van een gekwalificeerde
gymdocente.
Wanneer je nog denkt dat gym/turnen alleen wat voor meiden is heb je
het mis. Een groot gedeelte van onze groepen bestaat uit jongens.
•
•
•

Nieuw!! Peutergym voor peuters vanaf 3 jaar.
Basisonderwijs voor alle leerlingen van het basisonderwijs.
Voortgezet onderwijs sinds afgelopen jaar bieden wij voor
leerlingen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om te
gymmen/turnen.

Lijkt het je wat, dan ben je altijd welkom om een les te komen kijken en
mee proef te draaien. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen.
•

•

Steps/aerobic op maandagavond bieden wij steps en aerobics
aan. Wil je graag de conditie op peil brengen/houden door te
bewegen op muziek en daarnaast spierversterkende oefeningen
te doen, dan is dit misschien wat voor jou.
Herenconditie voor de heren hebben we een conditie groep. We
beginnen de les met conditie en spierversterkende oefeningen.
Daarna beoefenen we allerlei verschillende sporten die variëren
van voetbal, volleybal, basketbal en unihockey tot badminton en
krachtoefeningen.

We werken bij de volwassen met strippenkaarten van 10 strippen. Elke
les wordt er een strip in mindering gebracht. Het voordeel hiervan is dat
wanneer je een aantal keer niet kunt komen, je dit ook niets kost!!! Een
strippenkaart van 10 lessen kost € 35, Wanneer het je leuk lijkt kun je altijd op onderstaande tijden een
proefles nemen!
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Aarzel niet en kom gewoon een keer langs in gymzaal de Foarmeling te
Sloten.
De tijden van de lessen zijn als volgt:
Maandag:
Vrijdag:

Dames aerobic/steps
Heren conditie
Gymlessen
Kleuters, groep 1 + 2
Groep 3,4,5
Groep 6,7
Groep 8+
Voortgezet onderwijs

:19.30/20.30u
:20.30/21.30u
:16.00-16.45u
:16.45-17.45u
:17.45-18.45u
:18.45-19.45u

Met vriendelijke groet, Het bestuur van Thor.

TENNISVERENIGING SLEAT BARBECUETOERNOOI
Zaterdag 10 september jl. werd het jaarlijkse
barbecuetoernooi gehouden. Na de verregende zomer
was het spannend of we wel konden tennissen op die
dag. De week ervoor was het een natte boel en de
baan mag niet te nat zijn om te spelen. We vielen met
de neus in de boter, want het was die dag stralend
mooi weer en zelfs warm om te tennissen. Aan het
toernooi deden 9 spelers mee, dat is in het verleden
wel eens meer geweest, en er werd gespeeld in
wisselende samenstelling vier mix-dubbelpartijen. Alle
gespeelde partijen waren redelijk gelijkwaardig en werden met kleine
verschillen gewonnen of verloren. Dit speelt veel leuker dan dat je van
de baan geveegd wordt. Dit geldt zowel voor de verliezende partij als
voor de winnende partij. Iedereen had dus kans op een goede klassering
in de einduitslag. Rond een uur of vijf waren de laatste wedstrijden
gespeeld en werd het tijd voor napraten en een borrel. Daar een aantal
spelers ’s avonds niet op de barbecue aanwezig kon zijn, besloot Foeke
de Boer de prijswinnaars ’s middags al bekend te maken.
Er waren drie prijzen voor de dames en drie prijzen voor de heren.
Einduitslag bij de dames: Gedeeld 1e Anskje Bergsma en Meta Bosma!(1e
jaars tennisster) en 3e was Richtje van het Meer.
Bij de heren: 1e Foeke de Boer, 2e Jos van Roosmalen en 3e Piet Bron.
Tegen zeven uur verzamelden we weer fris en fruitig bij de tennisbaan
voor de jaarlijkse barbecue. Met vijftien personen genoten we van de
lekkernijen die we altijd bij Murk van Dijk bestellen. Tot een uur of negen
bleef het aangenaam en droog. Om ons heen kon je echter al wel de
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bliksemflitsen zien en na verloop van tijd begon het te druppelen. Net
iets te hard om buiten te blijven. We kunnen in die situaties dan gebruik
maken van de voetbalkantine. Met Piet als beheerder waren we in no
time binnen en hebben er gezellig tot een uurtje of twaalf gezeten. Al
met al is het een geslaagde dag geweest.
Tennisvereniging Sleat is een kleine vereniging met ongeveer 50 leden.
Op het complex van de voetbalvereniging liggen twee Dynatop
tennisbanen. De KNLTB norm is 75 leden per baan. Bij slechts 50 leden
en twee banen kan je dus gegarandeerd altijd tennissen en hoef je niet
af te hangen of te wachten zoals bij sommige grote tennisverenigingen.
De contributie voor een senior bedraagt € 88,50 per jaar. Daarvoor kun
je onbeperkt tennissen, in principe het hele jaar door(afhankelijk van
weersgesteldheid en daarmee de toestand van baan).
Lijkt het je wat om een balletje te slaan dan kan je je opgeven als lid bij
Jos van Roosmalen. Dat kan per email: jamvanroosmalen@planet.nl of
telefonisch: 0514-531721.
JvR

WSV SLEATTEMERMAR
Nu in deze donkere maanden het vaarseizoen van 2011 er weer op zit en
de meeste boten winterklaar zijn gemaakt, kan de vereniging terugzien
op zeer geslaagde zomerevenementen en activiteiten, zoals het
jeugdzeilen,
Nationale
Kampioenschappen
Schakel,
de
Familie
Valkendag, het 16m2- evenement, het verenigingszeilen en de
bijeenkomsten op de eerste vrijdag van de maand in het clubhuis Roefke
Rebbel aan de Lutsmond, naast Badmeester Keimpe.
Gelukkig kent de watersportvereniging geen winterslaap. De
activiteitencommissie heeft zich ingespannen om de leden, maar ook
belangstellenden, deze winterperiode wakker te houden met een boeiend
programma.
Het jaar 2012 start op 6 januari van 17.00 tot 19.00 uur in het
Roefke met een Nieuwjaarstreffen. We komen dan tezamen om elkaar
een mooi vaarseizoen te wensen onder het genot van o.a. lekkere
glühwein.
Op 14 en 21 januari vinden vervolgens twee lezingen plaats over
Sextantnavigatie in het Roefke door Dick Huges. Kijk ook op:
www.sextantnavigatie.nl
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De derde activiteit is een bezoek aan het Fries Scheepvaartmuseum te
Sneek op zondag 22 januari.
Het gevarieerde programma wordt in februari en maart voortgezet met
de volgende bijeenkomsten:
- 3 febr.,17.00 uur
: Roefke Rebbel
- 9 febr.,20.00 uur
: “Skûtsjevaart vroeger en nu” door Age
Veldboom met zijn trekharmonica, kosten 2,50.
- 11 en 18 febr.
:voortzetting van de cursus sextantnavigatie
- 2 maart, 17.00 uur : bijeenkomst Roefke Rebbel
- 30 maart, 19.30 uur : Jaarvergadering met na de pauze een
boeiende lezing door Joop en Gé Visser over Zeilen langs de
Zweedse oostkust.
Het winterprogramma eindigt in april, de maand waarin driftig
voorbereidingen getroffen worden voor het zeilklaar maken van het
schip, met een Cobb- demonstratie in Roefke Rebbel om 17.00 uur en
het nieuwe vaarseizoen wordt ingeluid met een BBQ op zaterdag 21
april, ’s middags, nadat ’s ochtends eerder een Himmeldei heeft
plaatsgevonden.
Geïnteresseerden zijn altijd van harte welkom bij de activiteiten van onze
watersportvereniging. Ik zou zeggen: schroom niet eens langs te komen
op één van de genoemde data!
JL

HANS LOLKEMA TIENDE WK HIGHLAND GAMES
Voor Hans Lolkema
zitten de Highland Games wedstrijden en
toernooien, voor het seizoen 2011, er weer op. Hans kan en mag
terugkijken op een geweldig seizoen, zo heeft hij bij de lichte en zware
Weight For Distance (gewicht ver werpen) de Nederlandse records
verbeterd. Dit zelfde deed hij ook bij Throwing the Hammer (het
hamerslingeren). Bij de wereldkampioenschappen, waarbij de beste
twaalf atleten van 2011 voor waren uitgenodigd is Hans tiende
geworden. Na afloop van het WK is de rankinglist over het seizoen van
2011 opgesteld en hier staat Hans op een verdienstelijke tiende plaats.
Ook was Hans nog actief bij de wereldkampioenschappen voor teams
(bestaande uit twee atleten) in Californië . Hans is samen met de Pool
Sebastiaan Wenten derde geworden. Door deze scores en verbeteringen
van de Nederlandse records is Hans Lolkema, volgens de website van de
Higland Games federatie, de absolute nummer 1 van Nederland en België
RL
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IJSCLUB ‘EENDRACHT’ JUBILEERT
WIE HEEFT ER NOG FOTO’S EN ANEKDOTES?
Hoewel het nog ver weg
lijkt,
worden
nu
al
voorbereidingen
getroffen
door
het
bestuur
van
ijsclub
‘Eendracht’ in Sloten om
haar 150-jarig bestaan
in het jaar 2014 te
vieren.
De hier al niet meer zo
jonge Gerben Groenhof
zwiert nog heel kwiek
door de Lemsterpoort.
Hij is zichtbaar in zijn
nopjes
op
de
gladde
ijzers.

Foto: Tilly Loonstra-Groenhof

De oudste vereniging van Sloten wil dit opmerkelijke feit niet
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Er bestaan plannen om in dat jaar een foto tentoonstelling te houden en
een boek uit te geven. Uw hulp, als lezer van ‘De Stadsomroeper’, zou
daarbij zeer welkom zijn.
Onze vragen zijn dan ook:
1) Bent u in het bezit van foto´s uit verleden en heden die een blik
werpen op de schaatssport in Sloten? Wellicht heb u schaatsfoto’s van
wedstrijden, toertochten van uzelf, uw (groot)ouders, uw kinderen of
kleinkinderen die in Sloten of directe omgeving zijn gemaakt.
2) Weet u verhalen over het ijsgebeuren in Sloten van vroeger en nu?
Wellicht heeft de liefde op het Sleattemer ijs toegeslagen of zijn er
andere verhalen bekend die het vermelden de moeite waard zijn.
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Op onze eerder geplaatste oproep hebben al een aantal Sleattemers en
oud-inwoners van het stedeke gereageerd en dat is fijn maar er moet
nog veel meer zijn wat het verdient om gepubliceerd te worden.
Ondergetekende houdt zich aanbevolen voor deze foto’s en verhalen en
zou uw medewerking zeer op prijs stellen. De foto’s, die u eventueel
aanlevert, krijgt u zo spoedig mogelijk terug.
Ook mag u met uw fotoboek langskomen, zodat deze niet uit uw
fotoboeken hoeven te worden gescheurd.
Verder mag u natuurlijk bellen, mailen of langskomen voor uw verhaal.
Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking.
Gerben Stegenga, Heerenwal 65, 8556 XW Sloten
Telefoon: 0514-531432 of 06-16663646
E-mail: g.stegenga@telfort.nl

POST VAN LEZERS
Eind november ontving de redactie van één van onze lezers dhr. R.
Hoekstra de volgende post waarin hij vraagt of het interessant is om
deze te publiceren. Wij van de redactie hebben de onderstaande,
indrukwekkende verhalen met een gevoel van ontroering gelezen.
Verhalen om even stil van te worden. Waarschijnlijk zult u als lezer
hetzelfde ervaren.
Zowel dhr. Hoekstra als mevr. De Kruyf willen we hartelijk bedanken
voor hun prachtige kerstbijdrage aan ons blad. Wij wensen ze volgend
voorjaar een fijne ‘herenigingsviering’ met hopelijk toch veel goede
herinneringen in en aan Sloten.
Vorig jaar beloofde ik U om over het evacueetje uit Amsterdam te
schrijven. Ik heb haar op kunnen sporen en heb gevraagd haar
ervaringen uit de oorlogstijd op te schrijven. Ik
hoop dat het voor U interessant is om wellicht in Uw
Kerstnummer te publiceren.
Met vriendelijke groeten,
Rinze Hoekstra tel: 06 15004408
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DE HONGERWINTER EN TRUUSJE
In de winter van 1944-1945 werden ongeveer 50.000 kinderen vanuit
het westen van Nederland naar het Noorden en Noordoosten
getransporteerd. De Duitsers hadden in september transport van voedsel
naar het westen verboden. Dit als represaille voor de spoorwegstaking
van 17 september, die door de regering in Londen was afgekondigd.
Deze staking had tot doel het vervoer van soldaten en materieel naar
Market Garden (de geallieerde luchtlanding bij Arnhem) te belemmeren.
Omdat ook het kolenvervoer uit Limburg, dat begin september al was
bevrijd, tot stilstand was gekomen, kon er ook geen gas en elektriciteit
geproduceerd worden. Vanaf oktober/november werd daarom de levering
van gas en elektriciteit aan particulieren gestaakt. Dit alles leidde ertoe
dat er al snel voedseltekorten ontstonden en dat het in de woningen
vochtig en koud werd.
Daarom werden vanaf december 1944 de eerste kinderen uit de
hongerende steden op allerlei manieren naar het noorden en
noordoosten gebracht.
De transporten en organisatie worden uitvoerig besproken in het boek
“Naar de Boeren” geschreven door Frans Nieuwenhuizen, ISBN
9789061006404 van uitgeverij Ad Donker bv, Rotterdam. Ook is er een
scriptie van Lieke Boersma te vinden op internet met zoekopdracht:
kinderuitzendingen tijdens de hongerwinter 1944-1945
Truusje de Kruyf-Boon was mijn stiefzusje uit Amsterdam. Zij woonde bij
ons in Sloten in de huidige Stadswaagh. Ik was toen 6 jaar. Truusje
woont thans in Amsterdam-Noord , waar ik haar tot onze wederzijdse
vreugde heb kunnen traceren. In 1948 was ik te gast bij haar familie in
Amsterdam-Oost. Sindsdien hadden we elkaar niet meer ontmoet, maar
het weerzien was als of de tijd had stilgestaan en we opnieuw als broer
en zus herenigd waren.
Ze vertelde dat haar broer een boot had in Friesland en dat ze samen
met hem in de Stadswaagh was geweest. Ze is nu 80, speelt toneel en
gaat binnenkort een cruise maken. Haar dochter is de musicalster Joke
de Kruyf. In het voorjaar gaan we samen naar
Sloten om onze hereniging te vieren. Op mijn
verzoek heeft ze haar belevenissen op papier gezet.
Rinze Hoekstra
November 2011
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ALS HONGERKIND NAAR FRIESLAND
Na een barre tocht van drie dagen en nachten in een konvooi van 6 -7
Rijnboten naar de Lemmer.
Mijn vader werkte bij de PTT telefoondienst in Amsterdam en kwam met
het bericht dat er een transport kinderen naar Friesland ging en ik moest
en ging mee want bij ons was honger!
Als meisje van 13 had ik al veel meegemaakt van de oorlog. Bij een
bombardement door de geallieerden op de Fokkerfabriek in AmsterdamNoord waar wij woonden, werd ook ons huis getroffen. Er vielen meer
dan 200 doden maar gelukkig overleefden wij dat drama. Maar we
moesten ons verwoeste huis verlaten en verhuisden naar een woning in
Amsterdam-Oost. Dat huis was “gepulst”. Het waren huizen van Joodse
mensen geweest, die naar Duitsland waren afgevoerd en door een zekere
Firma Puls waren ontruimd. Mijn ouders vonden het verschrikkelijk en ik
weet dat mijn dove moeder huilde toen ze een achtergebleven boek vond
met daarin foto’s van de joodse familie.
De reis naar Lemmer was niet gemakkelijk.
We voeren ’s nachts want overdag werd het konvooi beschoten.
‘s Morgens, ‘s middags en ‘s avonds kregen we één aardappel gekookt in
de schil en de derde dag waren de aardappelen op! Toen strandden de
boten vanwege het ijs voor de haven van Lemmer die bevroren was. We
werden (de dertig kinderen) door Duitse militairen met een boot van hun
marine, eraf gehaald en naar een grote hal van het Rode Kruis gebracht.
In het stro langs de kanten sliepen we, maar eerst kregen we
boterhammen met spek en kaas. Prompt werden de meeste kinderen
ziek, want we waren geen goed voedsel meer gewend.
In de ochtend gingen we op een grote open kar, onder een dekzeil, op
weg naar onze pleegadressen. De eerste 20 kinderen werden naar St.
Nicolaasga gebracht en de laatsten, waaronder ik, naar Sloten. Daar uit
de pastorie, werd ik opgehaald door mijn pleegouders ome Jan, tante
Hielkje en m’n stiefbroertje Rinze Hoekstra. En daarna in hun warme
kamer, viel ik in slaap en toen ik wakker werd dacht ik dat ik in Frankrijk
was, want ik verstond niets van de Friese taal. Maar het famke uit
Amsterdam was geland in Sloten!
Ik had het getroffen met lieve pleegouders, die het in het begin niet
gemakkelijk hadden met mij, vanwege heimwee.
Tot de bevrijding op 17 april waren het goede maanden. Ik kreeg goed te
eten en we hadden het gezellig. In het gezin Hoekstra werd veel
gelachen, ook met Rinze, mijn 7 jaar jongere broertje.
“De Stadsomroeper” Sloten, december 2011

47

Het voorjaar in Friesland was prachtig,
de weilanden, de sloten, en de vogels,
het werd weer groen! Vaak heb ik nu
nog heimwee naar het voorjaar in
Sloten-Friesland.
Half juni werden we met de Lemmerboot
naar Amsterdam gebracht, waar ik mijn
ouders weer zag en omhelsde. Twee
magere en uitgeteerde mensen, maar ze
hadden
het
gered,
dankzij
de
bonkaarten van mij, die ze hadden
mogen houden en waardoor ze iets meer voedsel hadden gekregen.
Dank, veel dank aan de familie Hoekstra in Sloten, met liefs van
Truusje de Kruyf-Boon uit Amsterdam.

KERSTVERHAAL
Sloten 1944.
Dertig was ze, mijn moeder, een jonge vrouw die meestal zingend
doende was in het grote huis in het kleine stadje. Het was begin
december 1944 toen de oorlog woedde en de honger in het Westen de
mensen noopte tot het eten van bloembollensoep en aardappelschillen
en de ondervoede kinderen geëvacueerd werden en ook in het kleine
stadje werden opgenomen. Ook Truusje, het magere tienermeisje uit
Amsterdam, dat plotseling mijn slaapkamertje deelde en in bed zachtjes
huilde. Vader had haar getroost, nadat hij ‘s avonds zijn schuilplaats
had verlaten en omzichtig naar het stadje was gekomen- hij was
ondergedoken, verscholen voor diegenen die hem wilden knechten- hij
aaide zachtjes haar en sprak lieve woordjes tot de zorgeloze slaap haar
overmande.
De storm en regen van het natte najaar hadden langzaam plaats
gemaakt voor een droger, maar ook kouder weer en spoedig leerde ik
schaatsen op de gracht die het stadje doorkruiste. Hoog rondom mij
torenden de houten schoeiingen en slechts over een mager stenen
trapje, kon ik de kade met de eeuwenoude stenen bereiken, waar mijn
moeder wachtte met vleiende woorden, terwijl ze mijn verijsde handen
in de hare ontdooide totdat ze prikkelden alsof ze door brandnetels
waren gestoken. Er was de eerste sneeuw gevallen en Truusje was
begonnen mij en mijn moeder met verse ballen te bestoken zodat wij
snel al rennend ons huis invluchtten waar moeder een paar schamele
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dennentakken achter de schilderijtjes had gestoken. Het zou spoedig
kerstfeest zijn zei ze. We hoorden haar nu ook andere liedjes zingen en
uit de grote kerk aan de overkant van de gracht klonken soms
orgelklanken en luid gezang. Ik wist wel wat kerstfeest was, moeder had
verteld dat er ooit een kindje was geboren en dat heette Jezus en dat
was van God en het lag in een stal. Trouwens ik wist dat ook wel, want
had ik niet in die andere kerk, waar het zo merkwaardig rook, in de
halve schemer een stal gezien met schapen en een kindje dat lag te
slapen. Ik had samen met mijn vriendjes door de grote openstaande
deur naar binnen gegluurd, waarna we hard waren weggerend, omdat
het daar heel geheimzinnig was met gekleurde ramen en een grote
boom met kaarsjes, maar dat was niet het echte kindje, zei mijn
moeder, dat moest nog geboren worden.
En in de grote bakkerij van mijn opa werd er veel gebakken, want met
de kerst wilden alle mensen graag wat lekkers. Ik moest van opa de
takkenbossen uit de schuur halen en het deeg in ronde bollen draaien.
Opa toverde ronde kransen die hij prachtig versierde met rode en
groene besjes, die zo heerlijk roken. Als ik ze door de lange gang naar
de winkel moest brengen, zag ik oma in de eetkeuken haar lange zwarte
haren borstelen voor de grote spiegel boven de schoorsteen, terwijl ze
knarsetandde om de klitten te ontwarren. Achter die spiegel stak ook
een grote dennentak en aan de spiegel hingen een paar glanzende
gouden en zilveren ballen die twinkelden in het schemerlicht.
Toen ik naar huis huppelde flonkerden de eerste sterren boven het
stadje. Zij leidden vernietigende machines naar vreemde steden om die
te verwoesten.
Dan gonsde hun geluid urenlang aan de hemel als monotoon onheil op
weg naar de vijand en veel kinderen van de vijand werden gedood en
dan kwam er een man bij de deur met een grote rode collectebus waar
mijn moeder wat geld in stopte voor die andere kinderen die daar nog
woonden en die geen warme kleding hadden want ook daar vroor het
hard zei die man. Hij was niet geliefd, want de oude mannen op de brug
bij ons huis scholden hem uit voor "Vuile Verrader".
Ik had de man wel vaker gezien, in het grote huis dat de stadsherberg
heette en waar soldaten, die we niet konden verstaan, voor de deur op
de kade stonden met hun geweren en stalen helmen en waar één van
hen om een meisje te plezieren op het haantje van de toren schoot. Het
was een harde knal en ik zag het haantje tollen tegen de vriezende
hemel alsof het geslacht zou worden. Moeder trok mij angstig naar
binnen, maar ik drukte mijn neus tegen het raam en zag hoe het meisje
uitzinnig lachte en van de ene soldaat naar de andere hompelde want ze
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was mank, tot haar “verkeerde” vader haar naar binnen trok en alleen
de soldaten achterbleven.
Moeder zei dat Truusje en ik vroeg naar bed moesten want morgen was
de kerst en we zouden naar de kerk gaan waar een boom stond met
kaarsjes voor het kindje Jezus dat was geboren. Toen we ‘s ochtends
naar beneden kwamen, waren de ramen vol met prachtige bloemen van
ijs en nadat mijn moeder de kachel had opgestookt, zagen we door de
smeltende bloemen het besneeuwde stadje met de statige witte
lindebomen die de gracht omzoomden.
In de kerk zaten we op de harde smalle bankjes, nadat we over gesleten
grafstenen waren gelopen. Mijn zondagspakje knelde en het was
moeilijk om stil te zitten maar onze ogen hadden geglansd toen de
kaarsjes in de boom één voor één werden ontstoken door een zwart
geklede man met een lange stok en een vlammetje. Toen het grote
orgel in luid gegalm losbarste had iedereen gezongen en mijn moeder
het hardst want die zong toch iedere dag. De dominee begon over het
kindje Jezus te spreken en nog veel meer, maar daar snapten we niets
van en we waren blij toen we door de sneeuw naar huis glibberden. Er
stond nu een soldaat voor het huis precies op hoek met zijn geweer en
we zeiden niets want dat was de vijand.
In de kamer was het lekker warm en de spiegel was veranderd. Er
hingen meer dennentakken omheen en ook een paar ballen zoals bij
mijn oma en op de spiegel stond met zeep geschreven in grote sierlijke
letters "zalig kerstfeest ". Achter mij ging de deur naar de keuken
zachtjes open en ik zag mijn vader, die in de nacht zijn schuilplaats bij
boer Hettema had verlaten en die surrogaat cacao had meegenomen
waar mijn moeder heerlijke warme chocolademelk van maakte die we
gulzig dronken. En we zongen kerstliedjes en de vijandsoldaat die buiten
voor het raam stond keek nieuwsgierig naar binnen
en toen mijn moeder zijn kinderlijke gezicht met het
grote verlangen zag, zei ze:" Ach die stakkerd” en ze
schoof het raam naar boven en vroeg: “
Chocolademelk?” De jongen knikte begerig en zette
zijn geweer tegen de muur. Z'n koude handen
omklemden de hete beker, hij bukte zich en fluisterde
zachtjes "Frohe Weihnachten", terwijl heimwee zijn
gezicht koesterde en mijn vader stond in de
schemering in een hoek van de kamer en ik hoorde
hoe hij begon te zingen met zijn prachtige tenorstem
in de Oorlogswinter van 1944-45: "Vrede op aarde “
en "in de mensen een welbehagen "
Rinze
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OPTICIEN OPENT PRAKTIJK AAN HUIS IN SLOTEN
Aan de Haverkamp 3 in Sloten, in de voormalige woning van Jaap en
Geertje Dijkstra-Kraak, woont al weer een aantal jaren het gezin Snabilié
met hun drie dochters. Onlangs ging de vrouw des huizes, Pavlina, van
start met haar eigen praktijk aan huis. Zij is gediplomeerd opticien en
contactlenzenspecialist.
In 1995 ontmoette Rico Snabilié,
Amsterdammer maar al een aantal
jaren woonachtig in Sloten, tijdens zijn
vakantie
in
Tsjechië
de
daar
woonachtige Pavlina. En het was niet
meteen ‘raak’ zoals beiden, met een
glimlach terugdenkend aan die tijd,
zeggen. Bij Rico wel maar Pavlina had
iets meer tijd nodig. Na drie jaar
vriendschap sloeg bij haar de vonk ook
over. In Tsjechië had Pavlina toen het
gymnasium al afgerond en wilde graag
oogarts worden maar omdat haar
familie niet lid was van de toenmalige
communistische partij die destijds aan
de macht was, mocht ze niet studeren.
Toen koos ze voor een opleiding tot
opticien,
aanverwant
aan
oogheelkunde. Ze was een aantal jaren werkzaam geweest als opticien in
haar eigen land toen ze met Rico en dochter Pavlinka naar Nederland
vertrok om daar een opleiding tot contactlenzenspecialist te volgen.
“Eerst moest ik Nederlands leren en een baan hebben en pas daarna
mocht ik met mijn studie beginnen. Zo ben ik elf jaar bij particuliere
opticiens werkzaam geweest. Ondertussen leerde ik het ambachtelijke
werk verder in de praktijk en tijdens de studie heb ik me vooral de
Nederlandse vaktaal eigen gemaakt”, zo licht Pavlina haar start in
Nederland nog even toe.
Vier jaar studie heeft ze met grote ambitie ingekort tot twee jaar en zo is
ze afgestudeerd tot volwaardig lenzenspecialist.
Vervolgens somt ze haar dagelijkse werkzaamheden op. “Maandag en
woensdag ben ik oogartsassistente in het Antonius Ziekenhuis in Sneek
en soms in het ziekenhuis in Emmeloord. Donderdag en zaterdag ben ik
werkzaam bij een opticien in Joure. Verder ben ik ook nog freelancer,
d.w.z. dat ik inval bij bv. zwangerschap en ziekte. Op dinsdag en vrijdag
plan ik de afspraken met mijn eigen cliënten en bezoek ze indien nodig.
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Verder kan ik ook een ‘second opnion’ voor ze doen”, aldus een
vlekkeloos Nederlands sprekende Pavlina
Na een aantal jaren bij
bazen werkzaam te zijn
geweest, wilde ze toch
haar eigen weg gaan.
“Mijn vak is mijn hobby en
ik ben een perfectionist.
Ik had al veel geleerd
maar wilde nog meer
leren” legt Pavlina uit.
Omdat het niet mogelijk
was
om
binnen
die
bedrijven te groeien, kwam de wens om voor zichzelf te beginnen steeds
vaker boven drijven. Toen een cliënt de opmerking maakte: “Als je alles
weet en je kunt alles zelf, doe het dan zelf, de eerste klant heb je al,”
toen dacht ik: “Waarom niet?” blikt Pavlina terug.
Afgelopen zomer had ze een bord aan de weg staan en ze heeft nu al
een aantal cliënten in Sloten en omgeving. “Tot nu toe komen er steeds
cliënten bij via ‘mond tot mond reclame’. Eerst doe ik het nog even rustig
aan want de praktijk moet nog worden afgewerkt, dus het is nog geen
tijd voor ‘open huis’. Ik heb geen prachtig mooi winkelpand met
personeel en flitsende reclame maar wel een eigen praktijk in een
prachtig authentiek huis in een mooi, oud stadje”, zo schetst Pavlina
haar huidige situatie.
“Graag wil ik klein, fijn en specifiek werken, dus zogezegd niet ‘op
volume’ maar wel speciaal op de cliënt gericht. Ik wil graag een goed
kwaliteitproduct leveren en werk ambachtelijk. Na een soort van intake
gesprek met een nieuwe cliënt geef ik een persoonlijk advies. Daarbij
richt ik me op dingen als bv. de vorm van het gezicht tot welke
oogziektes binnen een familie voor komen. Ik slijp alle glazen zelf maar
werk wel samen met Japanse lenzenleveranciers en Franse, Deense,
Nederlandse brilmerken. Er is zelfs een Fries brilmerk bij. Alle apparatuur
hier in de praktijk heb ik wel zelf aangeschaft, dat was de grootste
investering die ik moest doen. Verder heb ik een beperkte brillencollectie
en een catalogus in huis. De bestellingen doe ik zelf en Rico verzorgt het
administratieve en financiële gedeelte.
De producten zijn in alle prijsklassen leverbaar. Maar je moet bij mij
geen stuntprijzen zoals bij grote ketens verwachten. Graag sta ik achter
mijn product en kwaliteit kost geld. De levertijd kan variëren van twee
dagen tot drie weken, dat hangt van de leverancier af”, aldus een
opgetogen Pavlina.
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Voor oogmetingen, contactlenzen, brillen, het bijstellen van brillen,
reparaties en een persoonlijk advies kunt u op afspraak terecht aan de
Haverkamp 3. Pavlina is overdag bereikbaar op dinsdag en vrijdag en
ook ’s avonds indien nodig. Bezoek aan huis behoort ook tot de
mogelijkheden.
De redactie feliciteert Pavlina met haar nieuwe praktijk en wenst haar
veel succes met de verdere voortzetting. Een prettige voorziening extra
in Sloten.
HB

JANNIE HARINGSMA SCHOONMAAKSERVICE
Na
acht
jaar
met
voldoening bij Geartsje’s
skjinmakkersbedriuw
werkzaam te zijn
geweest, kwam bij Jannie
Haringsma-Melchers
uit
de Ruurd Altastraat de
wens om voor zichzelf te
beginnen steeds vaker
boven drijven. Na alle
voors en tegens goed te
hebben afgewogen en
nadat ze door een cliënt
werd gevraagd waarom
ze eigenlijk niet voor zichzelf begon, was de kogel snel door de kerk.
“Ik moat it ha fan ‘mond tot mond’ reclame en dit is wurk dat bliuwt der
altyd. In protte ynfestearje hoech ik ek net. Om ‘e hûs hinne himmelje ik
rúten en yn ‘e hûs bin ik sa as dat tsjinwurdich sa moai hjit
‘interieurverzorgster’. Yn prinsipe bin ik alle dagen beskikber behalve op
tiisdei want dan bin ik ‘gastouder’ en dat wol ik sa hâlde. En fierders bin
ik alle dagen in diel fan de moarn oant wurk op de golfbaan mar foar de
fierdere wike binne alle ôfspraken mooglik”, aldus in praktische Jannie.
Vanaf 1 oktober kunnen bedrijven, scholen en particulieren telefonisch of
per e mail een afspraak maken met Jannie. Een folder is op aanvraag
verkrijgbaar.
Ook het schoonmaken van recreatiewoningen behoort tot de
mogelijkheden.
De redactie feliciteert en wenst Jannie veel succes met haar nieuwe
onderneming.
HB
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PROEFLOKAAL DE STADSWAAGH …...
In april 2000 openden wij de deuren van ús Proeflokaal De Stadswaagh.
Elf jaar geleden begonnen we aan onze grote droom, een eigen
horecabedrijf, in het door ons zo geliefde stadje Sloten. Beide hadden we
de passie om iets voor onszelf te beginnen. Daarom grepen we de kans
om de snackbar in de Dubbelstraat over te nemen van Jan Sikke
Poortema met beide handen aan. Met behulp van kennissen, familie en
vrienden werd het pand omgetoverd tot een warm bruin café met
snackbar en zo werd onze grote droom werkelijkheid. Zonder de hulp
van deze mensen hadden we dit absoluut niet kunnen realiseren.
Het waren bewogen jaren waarin vreugde en soms ook verdriet elkaar
afwisselden. Het was hard werken soms dag en nacht maar dit deden we
met veel plezier. Met behulp van onze medewerkers en onze twee
toppers van dochters waren het elf prachtige jaren. Nu is de tijd
gekomen voor nieuwe uitdagingen. Ik, Klasina, ga in april 2012 een
winkeltje beginnen in Sloten en Johan krijgt de kans om bij een nieuw
bedrijf aan het werk te gaan. Ons motto is: ‘Follow your dreams’
We geven het stokje door aan Ruben de Vries die het bedrijf van ons
gaat huren en wensen hem hierbij ook heel veel succes toe. Tevens
willen we onze klanten, stamgasten en alle inwoners van Sloten heel
hartelijk bedanken voor alle support en de fijne tijd die we samen met
jullie hebben mogen beleven.
Johan – Klasina – Lisanne – Janiek

De uitgave van ‘De Stadsomroeper’ geschiedt onder verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van
de rubrieken: Fan de redaksje, Hjir en Hjoed, Pakes’ Sleattemer Ferline,
Sleat Eartiids en Hjoed-de-dei, Bedrijvigheidjes. Artikelen op naam vallen
niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. De inhoud van de
artikelen die buiten de verantwoordelijkheid van de redactie vallen, geeft
niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie weer. Ook eventuele
copyrights van derden vallen buiten de verantwoordelijkheden van de
redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te
weigeren of te redigeren. Aanhaling uit en overname van artikelen is
toegestaan, mits vooraf toestemming van de redactie is verkregen
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REALISATIE BRUG SLOTEN
Hierbij enkele foto’s, afkomstig van Geurt van den Brink uit Joure, met
hierop o.a. de voormalige ‘lange brêge’ aan zuidkant van de fabriek en
op de andere de in aanbouw zijnde ‘nije brêge’ aan de noordkant van de
fabriek.
Eind jaren 50 van de vorige eeuw is de nieuwe brug gebouwd door de fa.
De Jong uit Koudum. Enkele jaren geleden is de brugwachterruimte
vervangen door een moderne unit.
Het brugwegdek voor fietsers en voetgangers werd in november 2011
vervangen. Dit verkeerde in zeer slechte staat. De brug kan er voorlopig
weer tegen.
Tevens een foto van de werkzaamheden van de brugdekvervanging.
PA
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OPROP OAN ALD TOANIELSPILERS FAN SLEAT
Alle lju dy’t yn de santiger jierren by de toanielferiening Sleat belutsen
wiene, woe ‘k graach oproppe foar in reüny. No’t de measten der noch
binne, wurdt it heech tiid om elkoar wer ris te treffen en oer dy machtich
moaie tiid, dy’t we dêr yn it boppesealtsje fan de Zeven Wouden hân ha,
nei te praten. Lit ús nochris ien kear de bûsen útskoarre en ús tinzen
gean litte oer al dy kluchten dy’t we spile en sels úthelle ha.

As datum liket my 24 maart 2012, de leste sneon fân ’e wintertiid, in
geskikte dei.
It hoe en wêr krije jim letter te hearren as alles yn kalk en semint is. As
jimme noch lju witte, dy’t om utens wenje, jou it dan troch om de ploech
sa folslein mooglik byelkoar te krijen. Bin der noch foto’s of oare saken,
sa as in program, dan soe dat de boel moai wat opfleurje kinne en dat
makket fansels in soad los.
Der net langer oer stinne mar jou jim op; dat kin per e-mail oan:
jannielaanstra@telfort.nl of tillefoan 0514 531432 / 06 290 738 87.
Jannie Laanstra
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Sjongwize:

Wat bist do leaflik risende simmermoarn.

SLEAT
Wêr ’t mar en greide rikke elkoar de hân
leist do,lyts stedsje, yn ’t fryske lân.
Ieuwen hast dêr al lein
en do bleaust geef oerein,
al ha de jieren ’t antlit wat skein.
Mole en poarten , út lang ferfleine tiid,
sprekke fan rykdom, mar ek fan striid.
Dat lûkt geregeldwei
frjemdfolk, meast foar in dei
en dizze drokte bringt wol tier mei.
Hoedzj’al it âlde en wol der noed foar stean;
’t binne dyn eigen kostbere klean.
Dyn skiednis hat wol leard;
wês ek yn lytsens great;
‘t each op ‘e takomst leaf stedsje SLEAT.
Jan Folmer
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BEN JIJ AL FAIR BEZIG.NL?
Neem een stevige hap uit een Tony Chocolonely slaafvrije chocoladereep,
geef iemand een fairtrade cadeau of neem een slok fairtrade koffie. Dan
ben jij in ieder geval lekker fair bezig. Sinds kort maakt Nederland kennis
met fairbezig.nl. Een meerjarige campagne die de zichtbaarheid van
fairtrade producten een blijvende stimulans wil geven.
Vorig jaar kocht ongeveer de helft van alle Nederlandse huishoudens wel
eens een fairtrade product. Van deze aankopen profiteren kansarme
boeren en producenten overal ter wereld.
Van die pot pindakaas, van die mooie ketting of van dat kopje koffie
kunnen zij een leefbaar en onafhankelijk bestaan opbouwen.
Een boer of producent staat aan het begin van een lange handelsketen
en heeft geen sterke onderhandelingspositie. De prijs die ze voor hun
producten ontvangen is daardoor vaak onzeker. Zo wordt het voor hen
lastig hun dromen na te jagen.
Want natuurlijk hebben zij ook dromen. Voor hun kinderen, hun
ondernemingen en hun gemeenschap. Ze kunnen daar pas in investeren
als ze een betrouwbaar inkomen hebben.
Jouw productkeuze helpt hen daaraan!
Als je wilt weten wat je nog meer kunt doen om de wereld een stukje
eerlijker te maken, ga dan naar www.fairbezig.nl. Een vrolijke site vol
informatie en leuke tips.
www.gaasterlan.wereldwinkel.nl
Informatie bij:
Minkje Kroes, werkgroep P.R.
Wereldwinkel Gaasterlân
F.D. Hoekstraplein 3
8561 EA Balk
0514 603190
lkroes@kpnplanet.nl

Plaatselijk Belang Sleat winsket eltsenien
noflike krystdagen en in lokkich nijjier ta
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GEMEENTE GAASTERLÂN-SLEAT
Jaarwisseling 2011-2012
(telefoonnummer 06-13687284 voor anonieme meldingen)
Net als vorig jaar willen we oudejaarsavond en de jaarwisseling goed
laten verlopen. Immers, het moet een feest zijn voor iedereen. De
gemeente Gaasterlân-Sleat heeft samen met alle besturen van de Dorpsen Plaatselijke Belangen in de gemeente, de jaarwisseling van vorig jaar
geëvalueerd. Ook voor dit jaar zijn de volgende zaken besproken, waar
we iedereen van harte op attenderen:
Vuurwerk afsteken mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00
uur. Hierbij natuurlijk rekening houden met ouderen en andere
buurtbewoners, maar zeker ook met huisdieren. En: het opruimen van
het vuurwerk ging vorig jaar prima, graag ook nu weer ieder zijn eigen
vuurwerkrommel na afloop opruimen. Dit scheelt de gemeenschap veel
kosten.
Carbidschieten mag onder voorwaarden: er mag met carbid geschoten
worden binnen de gemeente, op dezelfde tijdstippen dat er ook vuurwerk
mag worden afgestoken: van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00
uur. Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom en met
nadrukkelijke
toestemming
van
de
grondeigenaar
waar
het
carbidschieten zich afspeelt.
Kalken wordt niet gedoogd. Het is een vernieling en wordt door de politie
dan ook als overtreding gezien, met het bijbehorende
handhavingstraject.
Vreugdevuren in tonnen zijn toegestaan: tonnen met daaronder een
zandbed, om schade aan groen of bestrating te voorkomen. Het
brandmateriaal moet schoon hout / open haardhout zijn. Voor een
vreugdevuur in tonnen is geen vergunning noodzakelijk. Wel moeten de
restanten worden opgeruimd en afgevoerd.
Voor brandbulten of andere vreugdevuren zonder tonnen wordt geen
toestemming gegeven. Ze zijn illegaal en worden beschouwd als een
overtreding. Vaak veroorzaken brandbulten schade aan het wegdek of
aan groenvoorziening. Ook veroorzaken branden vaak overlast bij
omwonenden en ergernis als de restanten blijven liggen. Omwonenden
zijn vaak ook angstig als in de nabijheid van hun woning brandbulten
ontstoken worden. Dit kan niet de bedoeling zijn.
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Het hinderen van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance,
gemeente) wordt door het Openbaar Ministerie zwaar gestraft.
Schade en incidenten melden. Tot slot is het van belang dat u
aangifte/melding doet van kwalijke incidenten rond de jaarwisseling.
Alleen door actief meldingsgedrag door ons allen richting brandweer en
politie, kunnen er maatregelen genomen worden richting daders en
draait de gemeenschap er niet voor op. Schade en vernielingen kunt u
anoniem melden op telefoonnummer 0800-7000.
Nieuw telefoonnummer voor anonieme meldingen. Speciaal voor de
jaarwisseling heeft de gemeente ook zelf lokaal een telefoonnummer
geopend waar anoniem meldingen over de jaarwisseling gedaan kunnen
worden.
U hoort een voicemail en kunt uw boodschap of melding dan anoniem
inspreken. Hiermee willen we de drempel voor het doen van een melding
zo laag mogelijk maken. Waarbij u vervolgens kunt zien dat er
daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Het telefoonnummer is 0613687284. Bij ernstige incidenten uiteraard eerst 112 bellen.
We verwachten dat met deze maatregelen de komende jaarwisseling nog
beter zal verlopen dan vorig jaar!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Klaas Knobbe, (0514) 60 81
62.
Win € 500,00 voor uw activiteit!
Vaak zijn er diverse initiatieven rondom de jaarwisseling voor en door
inwoners. Leuke, ludieke initiatieven zodat er rond de jaarwisseling iets
te doen is, waarmee we voorkomen dat mensen doelloos op straat
blijven rondhangen. Laat het ons weten! Ideeën die samen met of onder
verantwoording van de lokale vereniging
van
Plaatselijk
Belang
worden
georganiseerd, maken kans op een
bijdrage van de gemeente van € 500,00.
Het college beoordeelt wie de winnaar is.
Binnenzetten afvalcontainers
Tot slot willen we iedereen adviseren om
rond de jaarwisseling de afvalcontainers
tijdig binnen te zetten, dit om mogelijke
vermissing
en
schade
van
de
afvalcontainers te voorkomen. Zoals ook al
op de afvalkalender staat vermeld behoren
de containers bij de woning en is de
eigenaar bij vermissing of schade aansprakelijk.
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SERVICEPAGINA’S MIDDENSTAND
Sloten, klein en fijn, heeft een uniek en uitgebreid winkel-, horeca- en
aanverwant ondernemersbestand. Door de verschillende openingstijden
staat u misschien wel eens voor een dichte deur. Dat is jammer. Tevens
is het voor nieuwe inwoners leuk om te weten wat er allemaal ‘te koop’
is in onze stad. Daarom is deze servicepagina in het leven geroepen.
Wilt u ook een plekje in deze rubriek? Stuur dan uw gegevens naar
info@destadsomroeper.nl
Dagwinkel Sloten, Koestraat 20, Sloten. Tel:0514 531969
vers@dagwinkelsloten.nl www.dagwinkelsloten.nl
Openingstijden zomer: Maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur,
zaterdag: 8.00 tot 17.00 uur, tijdens de bouwvak zondag: 8.00 tot 11.00
uur
Openingstijden winter: Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur,
zaterdag 8.30 tot 17.00 uur
Galerie Gravin, Koestraat 45, Sloten. Tel: 0514 531568
galeriegravin@gmail.com www.galeriegravin.etsy.com
Openingstijden zomer/winter: open bij aanwezigheid en op afspraak
Wijn&olie, Dubbelstraat 121, Sloten. Tel: 0514 531872
info@wijnenolie.nl www.wijnenolie.nl
Openingstijden zomer: Maandag t/m vrijdag : 10.00 tot 18.30 uur,
zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Openingstijden winter: Donderdag, vrijdag, zaterdag: 10.00 tot 18.00
(okt. t/ m eind feb., met uitzonderingen van vakanties en proeverijen)
Tijdens de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie 6 dagen per week
geopend van 10.00 tot 18.30 uur.
Tsiishûs Wytske, Dubbelstraat 130, Sloten. Tel: 0514 850132
info@tsiishuswytske.nl www.tsiishuswytske.nl www.kaaspakket.com
Openingstijden zomer: juli en augustus van maandag t/m zaterdag, van
10-18 uur
Openingstijden winter: open in Joure, Tsiishûs Wytske, Midstraat 42,
8501 AR Joure,
Tel. 0513 419500
KadoShop De Dream, Heerenwal 57, Sloten. Tel: 0514 531393
kadoshopdedream@hotmail.nl www.kadoshopdedream.nl
Openingstijden zomermaanden: maandag t/m zaterdag van 09:00 t/m
17:00 uur
In de winterperiode kunt u altijd aan- of opbellen voor een cadeau,
cadeaupakket, kaart, kopie etc. U bent van harte welkom!
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Slagerij van Dijk, van Swinderenstraat 26, Balk. Tel: 0514 602178
info@dijkbalk.keurslager.nl www.Dijkbalk.keurslager.nl
openingstijden: Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 18.00 uur, vrijdag
van 8.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 8.00 tot 16.30 uur
Restaurant Taveerne ’t Bolwerk, Voorstreek 116-117, Sloten.
Tel: 0514 531405
info@restauranthetbolwerk.nl www.restauranthetbolwerk.nl
twitter: @bolwerksloten
Openingstijden zomer: iedere dag vanaf 10.00 uur
Openingstijden winter: woensdag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur zaterdag
en zondag vanaf 11 uur
Proeflokaal De Stadswaagh, Dubbelstraat 214 Sloten.
Tel: 0514 531666
Rienstrag@hotmail.com
Openingstijden zomer: gehele week v.a. 11.30
Openingstijden winter: donderdag, vrijdag, zaterdag v.a. 17.00 uur,
zondag vanaf 12.30 uur
Cafetaria By de Brêge ‘Vis & Snacks’, Haverkamp 6, Sloten
Tel: 06- 21463501 / 06-11321008
Openingstijden zomer: ± 11:00 uur tot ± 19:00 uur
Openingstijden winter: ±half oktober gesloten, begin april weer geopend.
Vakantie: 1e donderdag, vrijdag en zaterdag van september gesloten,
zondags weer geopend.
Groencentrum Roffel, J.Hornstraweg 18, 8563 AJ Wijckel.
Tel: 0514 603575
groencentrum-roffel@live.nl
Openingstijden:
Maandag 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 12.00 uur
en 13.00 tot 18.00 uur, Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur,
Zaterdag 09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.30 uur
Jannie's Schoonmaak Service, Ruurd Altastraat 3 Sloten,
tel: 0414 593937 of 0610175487
Voor alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden bij bv. bedrijven,
kantoren, scholen, recreatiewoningen, of bij particulieren.
janniesschoonmaakservice@gmail.com
Pavlína’s Oogpunt, Haverkamp 3, Sloten, Tel: 0628332275
Voor brillen, contactlenzen en advies op maat. U bent van harte welkom
op afspraak
E-mail: pavlinasoogpunt@gmail.com
Fiets kapot ? Ed Dijkamp, Menno van Coehoornstraat 35 Sloten,
Tel:06 31502858
Reparaties van alle merken en soorten.
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