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FAN DE REDAKSJE
Wat hiene we in moaie pinksterwike mei prachtich waar. ‘t Like wol
simmer.
Allegearre alvestêdetochten, kuierje, fytse, âlde auto’s, kano’s, op ‘e
autoped ensfh.
Mar no, hjoed, as ik dit stikje skriuw 9 juny ll. is it mar tsien graden,
hurde wyn en it reint út en troch fûleindich. De toeristen rinne mei de
mûtse op en de winterjassen oan. En it is juny! Mar te hoopjen dat as jo
dit simmernûmer fan’e Stedsomropper ûnder eagen krije dat it waar wer
wat opknapt is en dat we genietsje kinne fan it sintsje en in bytsje
waarmer waar.
De reuny en sipelsneon sitte der oan te kommen. It wurdt fêst wer drok
en gesellich yn ús stedsje. Wy, as redaksje fan ‘De Stedsomropper’ , sille
besykje om moarns yn de Mallemok de lêste ‘Monuminten fan fleis en
bloed’ (it jubileumboek) te ferkeapjen. Dus as jo noch in boek ha wolle,
moatte je der by wêze want op is echt op! De boeken wurde net wer
opnij printe.
In oersjoch fan de simmer aktiviteiten is fierderop yn dizze
stedsomropper te finen. Nijsgjirrich om te lêzen is hoe’t eartiids de
Sleatpromoasje yn syn wurk gie. Wy en de toeristen dy’t alle jierren wer
nei ús stedsje komme hoege harren net te ferfelen.
Der wie ek in wat minder moai berjocht, ús ‘fêste’ dichter, dhr. Jan
Folmer, Sleattemer yn ieren en sinen, is yn de âldens fan 88 jier yn syn
wenplak Balk ferstoarn. Salang as we ús heuge kinne, hat Folmer syn
bydrage oan de Stedsomropper levere troch syn gedichten nei de
redaksje te stjoeren. Fierderop kinne
jimme in yn memoriam lêze.
Ek yn dit nûmer: de muzykferiening
docht in oprop, der wurde kollektanten
frege, pleatslik belang en ferkear, in
nije bedriuw en wat wie der dochs mei
‘ús mem?’ En noch folle mear......
Nijsgjirrich wurden?
No dan mar gau in bakje kofje mei de
Stedsomropper. In protte lêsnocht en
in noflike simmerfakânsje tawinske!
R.S.
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HJIR EN HJOED
Troud : 8 juny, Iebe van Dijk & Sita Buurstra Bolwerk NZ 201
Sa lang troud:
27 maart , Peter & Hilleke van Daalen-Schuilenga, It
Far 32, 40 jier
14 april, Hielke-Jan & Tetsje de Jong-deJong,
Lindengracht 15, 40 jier
28 april Sippie & Otty Reekers- Nieuwenhuis, Ruurd
Altastrjitte 13, 40 jier
Ferstoarn
19 maart, Hendrik Pander, Breedstraat 164, 81 jier
Ferstoarn om utens:
06 april, Jane Visser, Aldemardum, 82 jier
30 april, Jan Folmer, Balk, 88 jier
11 juny, Harry Alting, Swifterbant, 62 jier
Ferhuze yn ‘e stêd:
Durk en Jeltsje Schotanus-Stegenga nei M. van Coehoornstraat 23
Ofreizge:
Teatske van Dijk nei Meppel
Hawwe jo ynformaasje dy ’t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei,
jou die 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 yn dizze rubryk
pleatst wurde as dat efkes troch de âlders(of pake en beppe) trochjûn
wurdt of troch in bertekaartsje te stjoeren.

IN MEMORIAM HENDRIK PANDER
Hendrik Pander is 11 mei 1930 in Harlingen geboren op het ‘skûtsje’ van
zijn ouders. Hij was de derde van zeven kinderen. Vader voer meestal
met turf maar in jaren van crisis ook met steenkool dat vanuit Engeland
aan gevoerd werd naar Harlingen. Van daar werd de steen kool naar de
melkfabrieken van Wartena en Garijp gebracht. Ontzettend vies werk.
Naar school gaan was een probleem omdat het schip altijd onderweg
was. Op achtjarige leeftijd ging Henk dan ook naar de schippersschool in
Groningen. Hij zat dan in een gastgezin met wel tien kinderen. Een tijd
met Zus Zwaantje en later met zus Dukke. Na drie schooljaren werd
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Henk van School gehaald en in de oorlogsjaren werd er vanuit Drenthe
met turf gevaren. Toen de olie voor de opdrukker op was, moesten de
kinderen in de ‘beage’. In een tuigje het schip trekken.
Na de oorlog kocht het gezin een huisje in Sloten, waar moeder met een
aantal kinderen ging wonen. Henk, Zwaantje en vader bleven aan boord
om het weinige werk te doen. Dit ging door tot Henk vierentwintig jaar
was. In die jaren kreeg hij verkering met Mieke Zandstra waarmee hij in
1954 trouwde. Ze kochten een aakschip en voeren naar ‘Holland’ waar
nog werk was. Daar werd hij veilingschipper op een groenteveiling. Toen
na een tijdje hun eerste kind, Pieter, geboren werd, verhuisden ze terug
naar Sloten. Toen ze twee kinderen hadden, kwam het huis waar Mieke
nu nog woont, vrij en besloten ze daar te gaan wonen.
Daar werd Henk een tijdje bakschipper. Via Tinus de Vreeze, die
melkvaarder op de fabriek was, kwam hij aan het werk als melkvaarder.
Niet meer bij de melkfbriek in Sloten maar bij de coöperatie in Balk. Als
melkvaarder was je in die tijd ook boodschappenjongen. Zo nam hij bij
de boeren, waar hij melk kwam halen en brengen, de boodschappen voor
de kruidenier op. Die bracht hij dan bij de volgende ronde langs.
Na negen jaar stopte de melkroute en in 1967 ging hij bij Douwe Egberts
werken. Ook al was werken tussen vier muren niet helmaal naar de zin,
er moest wel brood op de plank komen want het gezin was inmiddels
verrijkt met Johannes, Tiny, Cor, Theo en Aleida. Later kwam Marijke
daar nog bij. Henk bleef bij de DE werken tot hij met de VUT ging.
Toch heeft hij het schippersleven nooit echt vaarwel gezegd. Al gauw
kwam er een opdrukker en daarna een schouw. Het sleutelen aan de
motor en het opknappen van zo’n schip gaf hem veel plezier. En een
beetje handelen leverde ook nog wel eens wat op. Op een gegeven
moment kon er een sleepboot komen. De ‘Germa’ was de eerste en de
‘Wieringen’ de tweede. De ‘Wieringen’ is
zelfs jarenlang ook stoomboot van
Sinterklaas geweest. Henk deed dat
altijd geheel belangeloos ‘foar de bern
fan Sleat’ zoals hij altijd zei.
Het plezier wat dit schip Henk, Mieke, de
kinderen, kleinkinderen en zelfs de
achterkleinkinderen heeft gegeven, is
één van de vele mooie herinneringen
aan Henk.
Hij overleed op 19 maart 2012 thuis in
Sloten. Hij zal gemist worden maar niet
vergeten.
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IN MEMORIAM JAN FOLMER
Jan Folmer werd geboren op 6 februari 1924 op
Lindegracht 10 te Sloten, als kind van Jan Folmer en
Klaske Folmer-van der Goot, en broertje van zus
Fransje. Later kwamen Pieteke en Tjeerd het gezin nog
versterken.
In Sloten doorliep Jan de kleuterschool en de lagere
school en later in Balk de Mulo.
Na de Mulo is hij naar Groningen naar de
landbouwschool gegaan. De tweede wereldoorlog was
inmiddels uitgebroken in Nederland en om de te
werkstelling van de Duitse bezetters te omzeilen, kon je beter nog op
school zitten. In Groningen zat hij bij een slager in de kost. De laatste
jaren van de oorlog heeft hij regelmatig ondergedoken gezeten bij
boeren in de buurt van Sloten.
Na de oorlog is Jan nog twee jaar vrijwillig in dienst geweest. Hij wilde
marconist worden maar omdat hij kleurenblind was, ging dat niet door.
Na zijn diensttijd heeft hij diverse baantjes gehad. Onder andere op de
melkfabriek in Sloten, waar zijn heit ook altijd gewerkt heeft, op de
tabakfabriek van Jacobs in Groningen en op een
veevoederfabriek. In die tijd woonde hij bij nicht
Pietsje en haar man Kees.
Om een goede baan te vinden is hij in
Amsterdam terecht gekomen waar hij bij
diverse banken heeft gewerkt en waar hij zijn
diploma’s
voor
Engelse
en
Nederlandse
handelscorrespondentie heeft gehaald. Zijn
verdere loopbaan is hij altijd medewerker bij
een bank gebleven. In zijn vrije tijd was hij
graag bezig met vissen, eieren zoeken, wandelen en dansen. Tijdens een
dansavond in Amsterdam is hij zijn vrouw Gerda Ruhe tegengekomen.
Met Gerda is hij getrouwd in 1956 en het paar is in Osdorp gaan wonen.
Daar hebben ze samen 6 kinderen gekregen. In 1969 is het hele gezin
naar Sneek verhuisd waar Jan ook weer bij enkele banken heeft gewerkt.
In 1985, toen Jan met de VUT ging en hun kinderen zo’n beetje uit huis
waren, zijn ze naar Balk verhuisd.
Gedurende zijn hele leven heeft Jan veel gedichten geschreven, meestal
in het Fries. Verschillende van zijn gedichten verschenen in de
Leeuwarder Courant, de Balkster Courant en ook in de Stadsomroeper.
Als redactie zullen wij zijn vaste bijdrage dan ook erg gaan missen. Hij
schreef zijn gedichten altijd eerst met pen en papier om ze daarna met
zijn typ machine netjes over te typen. De laatste jaren lukte het typen,
door zijn beperkte gezichtsvermogen, niet meer zodat Gerda dat werk
voor hem deed op de computer.
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Zijn laatst gepubliceerde gedicht, “Yllùzjes” stond in de stadsomroeper
van maart 2012.
Omdat Jan met zijn 88 jaar wel wist dat het einde naderde, en hij de
dingen graag goed geregeld wilde hebben, had hij zijn eigen
overlijdensadvertentie al klaar liggen met een eigen gemaakte gedicht:
De tiid joech my, yn tiid, myn mjitte
gjin dei tefolle en gjin dei te min.
It eint mei alles efterlitte,
Mar nei’t ik leau is dat in nei begjin.
Och skielik prate grif myn sibben
Sa ôf en ta wol ris in amerij
oer wat wy as gesin belibben
En dan hear ik der ek wer efkes by.

Op 30 april 2012 overleed Jan. Op 5 mei was er een herdenkingsdienst in
de St. Fredericuskerk te Sloten, tegenover zijn geboortehuis. Daarna was
de crematie in Sneek.
Met dank aan Jan Folmer jr.

BEDANKT
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die tijdens de ziekte van Henk aan
hem dachten en hem bezochten. Ook dank voor de vele kaarten en
andere attenties die hij mocht ontvangen.
Het was geweldig.
Ook allen die na zijn heengaan hun medeleven aan ons betoonden willen
we bedanken.
Het heeft hem en ook ons heel erg goed gedaan
en nu proberen wij in de stijl van Henk verder te
gaan.
April 2012, Sloten.
M. Pander-Zandstra,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
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NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG
In februari 2011 is Plaatselijk Belang gesprekken gestart met de
Gemeente om tot een oplossing te komen m.b.t. de verkeerssituatie in
het centrum van Sloten. In de algemene ledenvergadering van 2011 en
2012 zijn de plannen positief ontvangen. Specifiek gaat het dan over de
plannen om het instellen van eenrichtingsverkeer en een inrijdbeperking
voor vrachtauto's. Ook de ondernemers in Sloten ontvingen de plannen
positief. In eerste instantie leek ook de Gemeente positief te zijn over
deze plannen. Van onze kant is hierin het afgelopen jaar veel tijd en
energie in gestoken. Onverwacht en tot onze grote teleurstelling zijn
deze plannen, op advies van de verkeerscommissie, recent afgewezen
door het college van de Gemeente Gaasterlân Sleat. Het College van de
Gemeente is van mening dat zij in de plannen geen meerwaarde of
oplossing voor de geconstateerde problemen zien dan wel zijn de
gevolgen voor bevoorrading onoverkomelijk. Ondertussen gaan de
gesprekken om tot een oplossing te komen met de Gemeente en politie
hierover wel door. Zodra hier meer over bekend wordt, zullen we dat u
laten weten.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Sloten wenst u een fijne
zomervakantie toe.

SLEAT PROMOASJE EARTIIDS EN HJOED DE DEI
It understeande krigen we tastjoerd út de Jouwer. It stikje lit hiel moai it ferskil sjen
tusken de promoasje fan Sleat doe eartiids en hjoed de dei.(Ferlykje mar ris mei de
lêste simmeraginda fan de Sleattemer ûndernimmers) Ek foar de oarloch die men al
alle war om Sleat by toeristen oan de man te bringen. Al kinne je no mei it digitale
tiidrek einliks hast gjin earlike ferliking meitsje. Doe seach it er dochs ek al hiel aardich
ut. Yn elts gefal wie Sleat doe ek al moai dat blykt hjir wol út.

Yn it boek "Friesland" útjûn 1940 troch (Landbouw, Industrie, Handel en
Nijverheid, Historie, Kunst en Cultuur-Sport en Toerisme - Architectuur in
Stad en op Land - Winkelstand) waard ek omtinken jûn oan Sleat. It is in
boek fan 504 siden en útjûn op 15 april 1940 mei oare wurden noch
krekt foar it útbrekken fan de Twadde Wrâldoarloch.
Fan it stikje fan Sleat in foto mei in moai ferhaal fan doe âld
boargemaster J.H.W. Verkouteren as konsul fan de ANWB en troch him
tekene 01-05-1940. Fierder in foto fan doe boargemaster J.Bakker mei
noch in moai gedicht oer Sleat fan R.Meinesz.
Ik fûn dit wol aardich en stjoer dit artikel ta. Mooglik is dit allegearre wol
bekind. Yn elts gefal dochs wol aardich om efkes troch te jaan.
Mei in hertlike groetnis, Ultsje Venema
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NIEUWS VAN MUZIEKVERENIGING STÊD SLEAT
Zondag 25 maart jl. heeft Muziekvereniging Stêd Sleat
een concert gegeven waarbij je de lentekriebels kreeg.
Ten eerste al van het mooie weer en daarnaast was er
ook nog van de mooie muziek. De korpsleden hadden
de Sporthal De Foarmeling weer helemaal omgetoverd
tot een mooie concertzaal. Gelukkig was er ondanks
het mooie weer toch veel publiek.
Onder leiding van Durk Krol opende het korps met de
vrolijke mars Olimpica van Giovanni Orsomando.
Muziekvereniging Stêd Sleat had een mooi licht
programma samengesteld en hierin paste de Pirates of
the Caribbean ook goed.
De eerste solist van het concert was het jongste lid van het korps Douwe
van Netten op bugel. Onder begeleiding van het korps speelde hij geheel
uit het hoofd, op voortreffelijke wijze Auld Lang Syne.
De volgende solist die op het programma stond, was de slagwerker Wim
Houtsma. Hij speelde op de vibrafoon A het prachtige werk Tribute to
Lional.

Hierna was het de beurt aan de leerlingen Else Lolkema en Theo
Woudstra op trompet. Zij hebben bijna een jaar les en het gaat heel
goed. Om alle instrumenten even voor de dag te laten komen, hadden
alle instrumentengroepen een solowerk ingestudeerd. Zodoende konden
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10

de leerlingen van de basisschool ook kennis maken met de andere
instrumenten die bij een korps te horen zijn.
Na de pauze was het de beurt aan leerlingen van groep 5 van de
basisschool De Klinkert. Zij hebben vijf lessen gehad op de trompet of
bugel en konden al een aardig deuntje spelen. Zelfs al het bekende liedje
Mieke hou je vast. Nu maar hopen dat er veel leerlingen doorgaan met
de lessen.
Het korps ging hierna verder met In the Pink, een muziekstuk met een
gedeelte in uit de Pink Panther. Daarna bespeelde Wim Houtsma de
xylofoon op super wijze in de Ungarische Weisen van Franz Krüger.
Het voorjaarsconcert werd afgesloten met Dance Party, een werk met
oude liedjes in een verfrissend jasje. Het laatste stuk, Ik neem je mee
van Gers Pardoel, viel vooral in de smaak bij de jeugd. Het korps heeft
zelfs twee zeer goede rappers in haar midden te weten Samantha
Kouwenhoven en Martzen Aukema.
Muziekvereniging Stêd Sleat kan terugkijken op een mooi, geslaagd
voorjaarsconcert.
Op zaterdag 28 april jl. heeft Muziekvereniging Stêd Sleat meegedaan
aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschappen in Drachten. Onder
leiding van onze vaste eigen dirigent werd er mee gedaan in de derde
divisie.
Met het werk Kwelgeesten van Rob Goorhuis behaalde Stêd Sleat 82
punten. Dat resulteerde in de zevende plaats in de derde divisie. De
muzikanten en dirigent waren tevreden met dit resultaat. Eerst werd in
de derde divisie werd de fanfare Hallelujah uit Anjum.
Traditiegetrouw werd er de zaterdag na Hemelvaartsdag gespeeld bij de
start van de Oldtimer Alvestêdetocht. Alle muzikanten waren al vroeg uit
de veren want precies om zeven uur moest het Frysk Folksliet al worden
gespeeld.
Het laatste optreden van dit seizoen van Muziekvereniging Stêd Sleat zal
zijn op zaterdagmorgen 30 juni a.s. tijdens de reünie en Sipelsneon in
de stad.
Helaas stopt er af en toe wel eens een muzikant bij
het korps van Muziekvereniging Stêd Sleat. Wij zijn
dan ook steeds druk op zoek naar muzikanten die
graag bij onze vereniging willen komen spelen. Heb je
zin om bij ons korps te spelen, kijk dan op onze
website www.stedsleat.nl en neem contact op met
één van onze bestuursleden.
Ynschje Eizema
“De Stadsomroeper” Sloten, juni 2012
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KORENMOLEN DE KAAI
Op zaterdag is de korenmolen zoveel mogelijk
geopend voor publiek. Onze molenaar Lolle Poepjes
probeert dan de molen zoveel mogelijk in bedrijf te
stellen. Helaas is hij momenteel de molenaar die dit
voornamelijk alleen moet doen. Het aantal
vrijwilligers loopt hard achteruit en hierdoor komt de
openstelling onder druk te staan. Dit heeft twee
grote nadelen. Ten eerste lopen de inkomsten uit openstelling achteruit.
Op de tweede plaats in het voor de staan van de molen belangrijk dat hij
wordt gebruikt. Tijdens speciale dagen proberen we zoveel mogelijk open
te zijn, denk daarbij aan de molendag, Sipelsneon, intocht Sint Nicolaas,
monumentendagen etc.
De molen verkeert momenteel in goede staat. Willen we dit zo houden
dan zullen we onderhoud moeten blijven plegen. Vooral het schilderwerk
is iets wat stipt moet worden bijgehouden. Dit staat dan ook voor na de
zomer weer op de planning. Voor de komende vijf jaar (2013 t/m 2017)
is er weer een onderhoudsplan opgesteld. Dit plan is bedoeld om
onderhoud te plannen en zo weinig mogelijk voor verassingen te komen
staan. Ook financieel kun je dan de uitgaven goed plannen. Dit plan
wordt ook gebruikt voor het vaststellen van de rijksbijdrage voor dit
onderhoud. We hopen dat de huidige bezuinigingen ons niet te hard
treffen in de vorm van een verlaging van deze rijksbijdrage. Want dit zou
weer negatieve gevolgen kunnen hebben voor het plegen van het
noodzakelijk onderhoud. Vooralsnog gaan we daar niet van uit, maar we
zijn uiteraard wel benieuwd naar de definitieve toekenning die gaat
komen voor de komende vijf jaar.
Bestuur Korenmolen De Kaai

ZWEM- EN SURFGELEGENHEID DE BAAIER
De zwem- en surfgelegenheid is in het voorjaar door de nodige
vrijwilligers weer klaargemaakt voor het zomerseizoen. Enigszins
overvallen door het plotselinge mooie weer moesten een aantal zaken
nog snel worden geregeld. Maar inmiddels is alles weer klaar en is bij
mooi weer de wc-gelegenheid weer open. Voor dit jaar staan er nog wel
een aantal onderhoudsklusjes op het programma. Het gaat dan om
schilderwerk aan de wc-gelegenheid, de steigers zullen worden
nagekeken en de bankjes worden opgeknapt.
Verder zijn er op bestuurlijk niveau enkele wijzingen. Geartsje Breimer
en Siepie Aukes gaan het bestuur verlaten. Beide hebben in de afgelopen
jaren meer dan hun steentje bijgedragen aan de unieke zwemsurfgelegenheid die we met z’n allen hebben aan het Slotermeer. Beide
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vonden het nu tijd “foar de jongerein” (hun
eigen woorden) om verder te gaan met wat zij,
mede, hebben gerealiseerd. Dames langs deze
weg, namens de bezoekers uit Tjerkgaast,
Sloten en Wijckel, heel veel toeristen en
andere bezoekers; bedankt voor jullie inzet en
voor het in stand houden van deze mooie plek.
Ondertussen zijn er ook nieuwe bestuursleden
gevonden. Uit Wijckel is dat Ingrid op de Hoek en uit Sloten zijn dat
Gerrit Knot en René van Dijk.
We hopen op een mooi zomerseizoen, waarbij er weer veel gebruik
gemaakt gaat worden van de “De Baaier”. Mocht u tot slot nog geen
donateur zijn en dit wel graag willen worden, neem dan contact op met
Liesbeth Rijpkema in Sloten. Zonder donaties zijn wij als stichting niet in
staat zwem-surfgelegenheid “De Baaier” goed te onderhouden. Langs
deze weg willen we dan ook alle donateurs van harte bedanken voor hun
bijdrage.
Stichting Lyste Jerden

HISTORISCH KIJKFEEST SLOTEN 2013
Zaterdag 1 juni 2013. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Op 1
juni 2013 zal de stad weer in historische sferen worden gebracht en
wordt het Historisch Kijkfeestspel voor de vijfde keer opgevoerd. De
vijfde keer, een lustrum! Om dit lustrum te vieren willen wij, Stichting
Historisch Sloten, een nog ambitieuzer programma neerzetten. Natuurlijk
vormt het toneelstuk, waarin de Spanjaarden onze stad proberen binnen
te vallen, de leidraad voor deze middag. Maar wij gaan de uitdaging aan
om de toeschouwers èn bewoners op 1 juni 2013 een nóg gevarieerder
programma aan te bieden. De eerste aanzet daartoe is al gegeven en
vanaf nu zullen wij u via De Stadsomroeper op de hoogte
houden van onze plannen. Onze ambitieuze plannen vragen
om een ambitieuze manier van fondsenwerving. Door middel
van een heuse loterij. Met een kleine bijdrage van u kunnen
wij u – bij een winnend lot - verrassen met een grootse prijs!
De verkoop van loten stelt ons in staat om o.a. decorstukken
te vernieuwen, rekwisieten aan te schaffen en nóg meer
activiteiten aan te trekken.
Wij vragen u maar één ding: breng tijdens Sipelsneon op 30
juni a.s. een bezoekje aan onze stand, koop een paar loten
en verbaas u over de fraaie prijzen!
Graag tot 30 juni 2012!
Bestuur Stichting Historisch Sloten
“De Stadsomroeper” Sloten, juni 2012

13

NIEUWS VAN HET MUSEUM
Sipelsneon 30 juni: fotowedstrijd en spoetnik
Speciaal voor Sipelsneon verkopen we hét drankje uit de jaren ’60: de
spoetnik! Voor de reünisten hebben we een fotoquiz gemaakt:
Mensen delen hun herinneringen aan de jaren ‘60
Op de tentoonstelling over de verhalen uit de jaren ’60 in het museum
staat een ouderwetse typemachine. Bezoekers mogen daarop hun eigen
herinneringen aan deze jaren typen en kunnen die dan in een ordner
achterlaten zodat ook andere bezoekers die ook kunnen lezen.
Een kleine greep uit de bijdragen:
“Een vetkuif was een haardracht met heel veel brilcream, het haar werd
aan de achterkant tegen elkaar gekamd en zo ontstond een soort kuif die
er heel vet uitzag. De vetkuiven reden op een Kreidler of Zundapp
bromfiets die wij buikschuivers noemden. Achterop pronkte een staart
van een of ander beest. Ik hoorde daar niet bij. Ik reed keurig op mijn
Mobylette Kaptein met mandje voorop waarin mijn schooltas, de
zogenaamde ‘pukkel’ paste. Dat was een meisjesbrommer. De jongens
reden op een Puch of en Tomos.”
“Ik was vijf jaar in 1960. Elke
zondag om elf uur naar opa en oma
en daarna eten. Groentesoep,
peertjes en draadjesvlees en het
ultieme toetje: pudding met vel en
bessensap. Na het eten luisterden
wij dan naar GBJ Hilterman. Mijn
moeder wist mij te vertellen dat ik
tegen mijn opa zei: ´Kan die man
zijn mond niet houden?´ Hilterman
stond bekend zijn om zijn rubriek:
De toestand in de wereld. Hij sprak over het Rode Gevaar en andere
zaken.”
“Met zijn allen voor het eerst televisie kijken naar Ard Schenk en Kees
Verkerk. Tijden meeschrijven. Een gezin van elf kinderen, dus het was
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een drukte in dat kleine huiskamertje van mijn ouders. Maar iedereen
kon mee-eten en meekijken, geen probleem.”
“We kregen spoetnik en keken naar Swiebertje. Je had alleen Ned. 1 en
2 op de woensdagmiddag en de zaterdagavond. We speelden veel buiten
in de landerijen en op het water. Van een oude jas van pake maakte
mijn moeder een nieuwe jas voor mij. Wat was ik er blij mee!”
“De melkboer kwam bij de huizen langs met een houten kar met een
fiets ervoor. Wij kochten de zgn. ‘losse melk’. Die zat in een container
en je moest je eigen kan of pan meenemen. De melk was ongekookt.
Mijn moeder kookte de melk, room kwam dan bovenop drijven. Heerlijk!
Die mocht ik opdrinken.”
“In de jaren zestig logeerden mijn vader, moeder en ik enkele jaren
achter elkaar twee weken in juli in de Stadsherberg, naast de
melkfabriek. Het waren altijd heerlijke weken. We maakten dan samen
met Jacob de Jong (zoon van de eigenaar) veel plezier. Hij nam ons mee
‘uit zeilen’ of zwemmen.”
Namens Museum Stedhûs Sleat,
Margriet Agricola
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DE JEUGDFOTO
Deze keer was het blijkbaar moeilijk raden naar de oplossing
wie het melkmeisje op de jeugdfoto in het december nr. was.
Bij alle inzendingen was er maar één met de juiste oplossing.
Het ging om Maaike Aukema-de Kroon van het Bolwerk NZ 200. Gelukkig
is vaste medewerker Hilde de Haan volledig hersteld van haar
polsblessure zodat u in deze Stadsomroeper weer een nieuw ‘yn petear
mei’ van haar hand kunt lezen. De fles Stadsomroeperwijn
werd
gewonnen door Jittie Bakker van de Voorstreek. Van harte gefeliciteerd.
Alle inzenders bedankt
voor het sturen van
oplossingen.
Uiteraard
rekenen we weer op u bij
de volgende jeugdfoto
waarvan de cryptische
omschrijving als volgt
luidt:

Foarhinne ‘meande’ hy
hiel goed op de griene
gersmatte.
Hjoed de dei meant er
noch hieltyd in protte.

Als u denkt te weten wie
dit mannetje op de foto
is, kunt u de oplossing
sturen
naar
info@destadsomroeper.nl
of
naar
Redactie
Stadsomroeper,
Dubbelstraat 129 8556
XE Sloten.
“De Stadsomroeper” Sloten, juni 2012
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YN PETEAR MEI MAAIKE AUKEMA- DE KROON
Op de foto was zij het Melkmeisje tijdens een
optocht.
Ze
hield
van
optochten
en
verkleedpartijen. Nu zijn die er haast niet meer.
Haar naam: Maaike (Ster van de zee) Aukema-de
Kroon van het Bolwerk NZ 200. Ze doet haar naam eer aan want
ze houdt van varen en water. Tijdens het gesprek komen er veel
fotoboeken op tafel. Van verbouw van de boot, de woning, de
vakanties, jeugdfoto’s. Een bescheiden vrouw, die zich in het
(vrijwilligers) werk vooral van haar dienstbare kant laat zien.
Haar huis werd gekraakt. Dat leverde een voordeeltje op….
Zij is de dochter van Hette de Kroon en Aukje Koopmans en
herinnert zich haar ouders als rustige lieve mensen. Haar vader
een man met aandacht en een praatje voor iedereen. Ze is de
oudste van drie kinderen: Maaike, Jan en Froukje. Ze is zelf van
“vlak voor de oorlog.” Deze kent ze alleen van verhalen. Dat de
brug was opgeblazen en dat alle ramen kapot waren. Ze verschilt
met haar broer precies vijf jaar. Haar broer is van ‘44 en mijn zus
van ’ 49, dus “van na de oorlog.”
Haar jeugd
Maaike “Ik heb een mooie jeugd gehad. Van de oorlog heb ik niet zoveel
meegemaakt. Mijn ouders hadden een kruidenierszaak aan de Heerenwal
57, waar Eric en Tiny Wondergem nu wonen. Dat is mijn geboortehuis.
Thuis was er geen TV en zondags gingen we naar de kerk. We luisterden
veel naar de radio, iets wat ik van huis uit meegekregen heb. Thuis werd
voorgelezen uit de Bijbel. Kerst, Pasen en Pinksteren vond ik prachtig,
mooie feesten. Er werd thuis veel gezongen en geluisterd naar
marsmuziek en het muziekkorps. Mijn broer zit nog steeds bij een korps.
Dat ik op de kleuterschool ben geweest, kan ik mij niet herinneren.
Dat was er toen nog niet.
Ik ging naar de christelijke lagere school. Daar heb ik zes klassen
doorlopen. Daarna ging ik naar de huishoudschool ofwel de spinazie
academie in Balk. Daar kregen wij les in rekenen en taal, terwijl in Harich
de lessen naaien en koken werden gegeven. Koken werd later mijn
hobby.
Vaak was ik met de jongens het land in. Dan gingen we mollen en
muizen vangen. Met meisjes speelde ik niet veel, dat kwam later. Wij
speelden met scherfjes, je speelde met wat er was en wat er lag. Het is
nu een heel andere tijd, nu is er zoveel speelgoed.
De sfeer thuis was goed. Mijn moeder was altijd druk in de winkel, de
kruidenierzaak. Mijn vader was hulppostbezorger en dus veel onderweg.
“De Stadsomroeper” Sloten, juni 2012
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Dat was geen volledige baan. Er waren zoveel kruidenierswinkeltjes,
iedereen had er wel wat bij. Bij voorbeeld op de fabriek of
fouragehandel.
Thuis moest ik overigens wel helpen, iedereen droeg zijn of haar steentje
bij. Destijds ging ik naar Wijckel op de fiets en haalde daar eieren op die
vervolgens in de winkel werden verkocht. Dan had ik honderd eieren en
moest terug lopen. Onze grootouders woonden achter ons en die hebben
ons ook voor een belangrijk deel opgevoed. Ik kan mij nog heel goed een
voorval van vroeger herinneren. Achter op het Bolwerk ben ik eens in de
“jarre” sloot gevallen. Mijn moeder stond in de winkel en ik ging
vervolgens naar mijn grootouders en tante die mij dan schoonmaakten.
Men was heel betrokken bij elkaar en wij leefden meer met elkaar. Ik zat
op de gymnastiek en
hield
erg
van
borduren.
Wij maakten mooie
tafellakens voor onze
uitzet. Toen ik van de
huishoudschool
kwam ben ik in de
A&O
winkel
(kruidenier) terecht
gekomen. Mijn vader
kon bij de PTT een
volledige
baan
krijgen. Mijn moeder
werkte alleen in de
winkel en zij konden
de waren en mij
overdoen aan A&O
van Albert de Vries.
Hij kon mij wel in de
huishouding
gebruiken. Ik werkte
‘s morgens in de
huishouding en ‘s
middags in de winkel.
Daar heb ik een hele
mooie tijd gehad. Er
waren veel kinderen
in huis en er was veel
plezier.
Foto: Maaike bij de gymnastiekvereniging
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Wij plaagden elkaar en hadden het goed met ons allen. Het was wel erg
druk van ‘s morgens zeven tot ‘s avonds zeven. In de ochtend moest ik
ook eten koken. Ik heb daar twee jaar met veel plezier gewerkt. Dat was
leuk.
Op de huishoudschool was ik bevriend met Joke Pander en Sipie. Met
vriendinnen beleefde ik leuke avonturen. Tiny Zandstra (Verhoeff) en
Roelie van Dijk (de Graaf) waren conductrices op de bus. Ze vroegen mij
vaak mee en onderweg maakten we veel plezier.”
Als dienstmeisje naar Wommels
Maaike: “Toen las ik een advertentie in de Balkster Courant waarin
Burgemeester R. Alta een dienstmeisje vroeg. Mijn tante wees mij
daarop want het was toch wel heel druk in zo’n groot gezin. Ik was toen
nog maar 16 jaar. Ik ben met mijn moeder bij de burgemeestersvrouw
op gesprek geweest en werd meteen aangenomen. Dat was een
prachtige tijd. Mevrouw Alta was een hele lieve burgemeestersvrouw. Zij
kookte voor de zieken en ouden van dagen in Sloten en daar moest ik
haar mee helpen. Zij kon heel goed koken en van haar heb ik het ook
geleerd.

Foto: Maaike en Corrie in de tuin van burgemeester Alta
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Toen kreeg Burgemeester Alta een post in Menameradeel (Wommels) en
moesten zij hier uit Sloten vandaan. Mevrouw vond dat verschrikkelijk,
want zij hield erg veel van Sloten. Toen stelde ik voor om mee te gaan,
zodat er ook een stukje Sloten met haar meeging. Ze was overdonderd
en ontroerd maar erg blij dat ik dat meende en dat ik dat voorstelde.
Toen ben ik twee jaar bij haar geweest. Jan, mijn man, zat in Nieuw
Guinea bij de Marine en ik had dus de ruimte om mee te gaan. Daar was
ik dan de hele week en zaterdags ging ik met de bus weer naar Sloten.
In Wommels werd ik weer lid van de gymnastiek en was actief in het
verenigingsleven.”
Hoe hebt u Jan leren kennen?
Maaike: “Tja goede vraag. Op de weg. Hij had een motor en hij kwam
uit Sondel. Hij zat bij de Marine en zag er in zijn pak heel goed uit. Er
waren wel meer meisjes die gek op hem waren. Lachend: Hij heeft mij
gevraagd om met hem
uit te gaan. Tja, hoe
ging dat in die tijd? Je
liep met een groep
meisjes van Sloten
naar Wijckel heen en
weer en die jongens
waren er ook. Nu gaat
men naar de kroeg
maar destijds liep je
heen en weer. Je
maakte een praatje,
liep wat verder en dan
vroeg een jongen of
hij je thuis mocht
brengen”. Haar ogen
beginnen te stralen en
ze lacht hartelijk over
deze
manier
van
contact zoeken tussen
de jeugd van toen. Als
iemand dan vroeg of
hij
weer
mocht
terugkomen dan zat
het wel goed. Dan ga
je weer even stappen
en na een aantal
keren kwam iemand
bij je thuis. Jan werd
thuis goed ontvangen.
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Rustig en lief.
Na Nieuw Guinea moest Jan een baan zoeken. Bij Novak in Oosterzee
zochten ze destijds een melkrijder. Daar hebben wij twee jaar met veel
plezier gewoond en zijn getrouwd. De mensen daar waren heel open en
als je ze niet mochten, dan werd dat meteen verteld. Gek genoeg heb ik
Sloten toen niet gemist. Ik accepteerde dat Jan daar werkte en
probeerde mijn eigen leven op te bouwen. Overigens was ik wel elke
week in Sloten. Als Jan een middagje vrij was, bezochten wij onze
ouders. Na twee jaar kwam Jan bij zijn zwager in Sondel te werken als
melkrijder. Toen zijn wij weer naar Sloten verhuisd en kwamen in de
Slotmakersteeg terecht. Daarna naar de nieuwe woning in de
Mulierstraat. Onze zoon Schelte is in Oosterzee geboren en Anneke en
Aukje in de Mulierstraat. Dat was een leuke jonge buurt. Jan zat dag en
nacht op de vrachtwagen. Dus overdag stond ik er alleen voor en ging
dus ook alleen naar de ouderavonden van de kinderen. Streng was ik
wel, maar je moet wel met drie kinderen. Lachend; ze zijn wel goed
terecht gekomen hoor. Belangrijk vind ik dat zij eerlijk tegen elkaar zijn,
dat heb ik de kinderen mee willen geven. Wij gingen vaak op vakantie,
naar Terschelling of met de boot erop uit.”
Het huis dat werd gekraakt
Maaike : “Ja, dat was wat en als het niet gekraakt was geweest, dan
had de bouwvergunning nog langer op zich laten wachten. Wij hebben
vier jaar op een bouwvergunning moeten wachten. Daar was een reden
voor, misschien niet passend in het bestemmingsplan of misschien eigen
belang? Wij zullen het nooit weten en het werd ons ook niet verteld .
Burgemeester Faber was destijds waarnemend burgemeester en
vertelde: “ Ik heb nooit geweten dat er een vergunning aanvraag van
jullie lag”. Hij zocht verder en toen was de vergunning met vier weken
afgegeven.
Mijn tante woonde hier en kreeg een hersenvliesontsteking. Zij werd
opgenomen in het verpleeghuis en kon niet meer zelfstandig wonen. Wij
wilden het huis eerst verkopen. Maar zij wilde graag dat het in de familie
bleef. Mijn ouders hadden er geen belang bij. Wij hebben het eerst van
haar gekocht met de bedoeling haar de mogelijkheid te geven weer op
zichzelf te gaan wonen. Maar dit lukte niet en toen hebben wij een
bouwaanvraag ingediend bij de gemeente. Alle bouwtekeningen werden
afgekeurd. Vervolgens hebben wij de procedure niet doorgezet want wij
woonden mooi in de Mulierstraat. Op een avond werden wij gebeld met
de mededeling dat ons huis was gekraakt. Jan heeft toen meteen Bosma
(destijds gemeente ambtenaar) gebeld. Jan was wel opgewonden want
nu moest er iets gebeuren. De krakers hadden een plakkaat opgehangen
met daarop de tekst: Wij willen een woning, want wij zijn dakloos. Jan
vertelde toen aan Bosma dat hij met een kraan het dak eraf ging halen.
Dan waren ze echt dakloos. Bosma wilde niet teveel gedoe en maande
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Jan tot kalmte. Ondertussen hebben wij Jan Wiebe gebeld, want die ging
altijd met de hond een rondje om. Dat wilde hij nu ook wel even doen en
hij ging kijken bij het gekraakte huis. Toen is hij bij Durk Leentjes (die
woonde destijds aan het Bolwerk NZ, waar Iebe en Sita nu wonen red.)
langs geweest, met de mededeling dat deze nieuwe buren had gekregen.
Die was zeer verbaasd, maar hij, Jan Wiebe, mocht mijn Jan wel even
bellen met de mededeling dat Bolwerk 200 nieuwe bewoners had
gekregen. Toen kwam de hele zaak in een stroomversnelling. Bosma
kwam bij ons op bezoek en maande wederom tot kalmte. De volgende
dag ging een delegatie naar die mensen toe. Maar de familie Damhuis,
de krakers, was niet van plan om te vertrekken tenzij zij een andere
woning kregen. Na overleg met Faber en Brouwer werd duidelijk dat wij
een kort geding aan moesten spannen. Dat was voor ons geen probleem.
Jan werkte vrijdagsavonds aan de planning van de vrachtwagen. Toen
hebben ze met een groepje jongens afgesproken om de familie ’s avonds
te gaan bezoeken. Daarna heeft de groep een kwartier gewacht. Toen
werd de voordeur ingeslagen, de wc-pot eruit gehaald en alles buiten
gezet. Zo kort was het geding. De volgende dag kwam er iemand van de
Sneeker Nieuwsblad en hoorde ons verhaal aan. Dat wij al vier jaar op
een bouwvergunning wachtten. Toen kwam er actie en was de
vergunning er binnen vier weken. De fam. Damhuis heeft ons later
opgebeld en excuses aangeboden. Na de vergunning verlening hebben
wij het huis opgeknapt en met Schotanus helemaal herbouwd. Wij wonen
hier prachtig en heel vrij.”
De kinderen de deur uit en dan…
Maaike “Toen ik hier woonde, had ik eerst weinig omhanden en later
heb ik lange tijd bij restaurant de Zeven Wouden gewerkt. Eerst bij Stan
Peters en later bij Ed en Agnes de Bruijn. Vijftien jaar lang, drie keer in
de week schoonmaken. Ook heb ik lange tijd mijn vader verzorgd en bij
hem schoongemaakt. Hij woonde in het Van der Wal Rusthuis. Wiebe
Haringsma stond vaak op de brug en riep dan altijd: “Dêr giet Frouwtsje
op ‘e Dyk wer”. Destijds heb ook bijna de Stadsomroeper gehaald. Het
Van der Wal Rusthuis werd verbouwd. Maaike moest na de verbouwing
de vitrage brengen. Toen werd ze opgesloten door een medewerker van
Bertus Dijkstra, Marco Haga, die daar aan het werk was. Mobieltjes
waren er toen nog niet. Ze begint te schateren
als ze terugdenkt aan dit voorval. Gelukkig
kon ze ontsnappen met een ladder.
Ik ben ook lang lid geweest van de
Vrouwenbond. Eén jaar zat ik in het bestuur.
Bij de Vrouwenbond kwamen sprekers met
lezingen die mij aanspraken. Bijvoorbeeld een
notaris over hoe je een testament opstelt of
een mevrouw die een lezing hield over Israël.
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Wij spraken ook over wat ons bezig hield en wat er in de maatschappij
gaande was. Dan schonk ik koffie. Het was leuk en met Kerst hadden wij
dan vaak een broodmaaltijd en maakten met veel vrouwen alles klaar.
Zoals ik al zei, mag ik verschrikkelijk graag koken. Dat deed ik ook voor
de vrouwenbond. Dat was prachtig. Maar de vergrijzing sloeg toe en er
waren weinig jonge vrouwen meer die lid werden. Vorig jaar is de
Vrouwenbond helaas opgeheven.
Verder houd ik erg van zwemmen en fietsen. Sinds de VUT gaan we
beide graag onze eigen gang. Jan heeft zijn klaverjassen en ik mijn eigen
hobby’s. Doordat ik graag kook, knip ik regelmatig recepten uit. Ook
mag ik graag Indisch koken. Vooral met de kerst maak ik vaak een
rijsttafel met vlees, vis, eieren en groenten en andere ingrediënten.”
In mei op de boot
Maaike:” Wij hebben een prachtige, zelfgebouwde kruiser. Vol trots laat
Maaike foto’s zien van de boot. Van casco tot aan verbouw. Prachtig
ingericht en afgewerkt. Vijf maanden per jaar kruisen ze door Nederland.
Vol enthousiasme vertelt ze dat ze al zeventien jaar varen o.a. over de
Sallandroute en rondtoeren door Limburg. De kinderen krijgen de boot
ook wel mee en dan verblijven Jan en Maaike in hun huis in Joure
De kleinkinderen hebben ook wel mee gevaren maar die worden ouder
en die vervelen zich nu aan boord. Veel heb ik op ze gepast, meestal
vrijdags, vooral op de kinderen van Schelte. Prachtig is het met
kleinkinderen, je hebt er een heel andere band mee. Op verjaardagen en
met de kerst zie ik ze altijd. Eén kleindochter, van onze tweede dochter
Aukje, is naar mij vernoemd.
Verder heeft iedereen het druk met werk en een sociaal leven,” zo besluit
Maaike haar verhaal.
HdH

OPBRENGST COLLECTES
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte

ZOA (Voor mensen in nood in Afrika)
Reumafonds
Hartstichting
Anjerfonds
Epilepsiefonds

¼
¼
¼
¼
¼

370, 366,51
566.277,59.
309,10

Collectanten en gevers hartelijk bedankt voor de inzet en de bijdrage.
Het reumafonds heeft in Sloten dringend collectanten nodig en doet
hierbij een oproep. Voor informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met Pietsje Dijkstra, Wijckelerweg 174,
tel. 0514 531210
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GEWOON OUD PAPIER
Zoals bekend zal zijn wordt in principe iedere eerste maandag van de
maand in Sloten en Tjerkgaast het oud papier gewoon bij u thuis
opgehaald. Dit gebeurt al jaren zo en is een goede gewoonte geworden.
Maar is dit eigenlijk wel zo gewoon?
De opbrengst van het oud papier is voor Muziekvereniging Stêd Sleat.
Zonder deze inkomsten zouden wij niet in staat zijn om verouderde
instrumenten te vervangen. Dit is erg kostbaar maar toch noodzakelijk,
dus eigenlijk heel gewoon.
Bijna alle inwoners van Sloten en Tjerkgaast zetten automatisch iedere
maand het oud papier bij de weg. Stelt u zich eens voor dat het niet
meer werd opgehaald maar dat u het bijvoorbeeld allemaal zelf naar een
oud papier container moest brengen zoals de lege flessen. Niet
onoverkomelijk, maar toch een stuk minder gemakkelijk. Gelukkig wordt
het oud papier iedere maand opgehaald.
Wie zorgen er eigenlijk zo gewoonte getrouw voor dat al dat oud papier
wordt opgehaald ten bate van onze muziekvereniging? Weer of geen
weer, maandelijks kunnen
wij allemaal weer gewoon
rekenen op “de mannen
van het oud papier”. Deze
ploeg
van
vaste
vrijwilligers en een aantal
invallers is momenteel wel
op zoek naar nog een
aantal extra vrijwilligers.
Hebt u zin om een keer te
helpen bij deze gezellige
groep mannen dan kunt u
contact
opnemen
met
Gerda van der Sloot
telefoonnummer
0514531618.
Enkele ‘oudpapierleden’ (Jelle Bosma, Siebe Huitema
en Hylke Schotanus) genietend van een ijsje op de
brug in Sloten. Foto: Sjouwe Leffertstra

Met een gezellige onderlinge sfeer als belangrijke drijfveer wordt met
trekkers en auto’s met aanhangers het oud papier uit Sloten en
Tjerkgaast iedere maand verzameld in de containers bij het sportterrein
in Sloten. Omdat deze dingen zo vanzelfsprekend zijn, schrijven wij hier
nu een stukje over om (wellicht ook namens u) onze waardering hiervoor
kenbaar te maken. Heel gewoon toch, of niet?
Muziekvereniging Stêd Sleat
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DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD
Bij de redactie is weer een leuk ‘sleutelgaatje ’binnengekomen dat 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 prijzige snoepjes…..
LINTJESREGEN
Onlangs kwam er een mevrouw in een winkel, in Sloten, om een
bijzonder souvenirtje uit Fryslân mee naar huis te nemen. Er stonden
allerlei artikelen in de vitrine, maar mevrouw wilde graag een doosje met
snoep, een doosje zgn. “Us memkes”. Helaas stonden er in de vitrine
geen doosjes meer op voorraad maar gelukkig vond de verkoopster nog
een doosje onder de toonbank. Het geheel werd netjes ingepakt en zoals
een goede verkoopster betaamd, zal er vast ook nog wel een leuk strikje
opgeplakt zijn in de kleuren van de Sleattemer vlag. Voldaan ging de
klant huiswaarts met een leuk cadeautje uit Fryslân in haar tas. Ook de
verkoopster was blij, want zij vond tenslotte op de valreep nog een
doosje “Us memkes” waarnaar de klant zocht.
Thuis gekomen liet mevrouw haar aankoop
zien en uiteraard moest er even geproefd
worden van die heerlijke zwarte en witte
snoepjes. Het deksel werd eraf gehaald en
oh…..… wat waren dat nou voor “snoepjes?”.
Ze zagen er ineens heel anders uit, er zaten
helemaal geen “Us memkes” in maar
medailles! Dit moest een vergissing zijn.
De volgende dag werd er een telefoontje
richting Sloten gepleegd en uitgelegd wat er
in het doosje zat. Natuurlijk werden de
excuses aangeboden en onderzocht hoe dit
nu kon gebeuren. Wat bleek?
Een collega-verkoopster had in verband met een fietsroute waaraan een
medaille gekoppeld was, de voorraad medailles zolang even in een leeg
doosje gedaan en onder de toonbank gezet. Inmiddels is bekend dat er
een doosje met ECHTE “ús memkes-snoep” onderweg is!
Wie de verkoopster was, is dit keer een raadseltje, maar we kunnen wel
meedelen dat doosjes “Us memkes” alleen verkrijgbaar zijn de VVV.
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ACHTERVOLGD DOOR………., JA WAT EIGENLIJK?
Het was tijdens de paar lekkere warme dagen rond hemelvaartsdag en
pinkster. Precies weet ik het niet meer. Maar er liepen een paar toeristen
rond, een man en een vrouw, duidelijk ergens naar op zoek. Maar dat
was op zich niet zo bijzonder. Ze spraken me aan. Ze vertelden dat ze al
met meer Slotenaren hadden gesproken en dat die hen naar de
Breedstraat hadden gestuurd. Wat ze zochten, moest zijn bij het
hondenvrouwtje. Ze dachten dat ik dat wel zou kunnen zijn, ik liep
immers met mijn twee honden.
Ze zochten het huis van Itte van der Werf. Tsja….. ehhh…, wel eens van
gehoord maar weten wie het was, wist ik even niet. Sietse van der Werf,
die kende ik nog wel van vroeger. Gelukkig stond buurman Auke
(Bergsma) op het punt om zijn huis te betreden, dus die heb ik er maar
even bij geroepen. Ja, Auke wist het wel. Sietse van der Werf, dat was
de zoon van Itte had daar gewoond, Auke wees naar het huis waar nu
Atte en Gonny Hornstra wonen. Toen was het een boerderij met een
blikken schuur erachter.
Wat bleek nu, ze waren op zoek naar familie. De man van het stel, was
een nazaat van Itte van der Werf.
Auke haalde het jubileumboekboek erbij (Monuminten van fleis en bloed)
en heeft hen gewezen op het stuk over Sietse (van der Werf). Na nog
wat verhalen over Sietse, zijn familie ed. besloten ze weer naar NoordHolland te gaan waar ze woonden. En in een later stadium contacten te
maken.
Een paar weken later was ik bij oudere mensen in Oudemirdum. Vroeg
die man mij: Kent u Sietse van der Werf ook? Ja, die kan ik mij wel
herinneren, gaf ik als antwoord. Hij vertelde mij een verhaaltje over
Sietse. Voor zover ik het begrepen heb, was Sietse onderduiker bij
mensen in Oudemirdum. Zijn vader (Itte) haalde daar een kar vol stro bij
een andere boer vandaan. Sietse zou mee in een ‘hoal’ in het stro,
tezamen met een aantal zakken haver. De haver en Sietse mochten niet
gezien worden. Maar een van de zakken met haver was kapot gegaan.
Sietse pakte een hand vol met haver en kletste die zijn vader op zijn
hoofd, en sprak de woorden: ‘Dit sil dy ek
begrutsje, âlde’.
Weer een week later, vertelde een ook al iets
oudere mevrouw mij: “Ik woonde vroeger twee jaar
lang achter Itte van der Werf”. Itte hield varkens in
het hok/schuur achter zijn huis. En dat trok
natuurlijk ratten aan. Toen haar moeder een keer
brood uit de brood trommel haalde, staarde een rat
haar met grote ogen aan. “Ik wil hier weg, ik wil
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hier nu weg” had ze toen geroepen. Of dat ook echt gebeurd is dat weet
ik niet.
Maar toch krijg ik nu het idee dat ik een beetje achtervolgd word door
het verleden, en met name door Itte van der Werf.
R.S.

POST VAN LEZERS
Twee reacties ontving de redactie naar aanleiding van het artikel
‘Kantelen’ in onze vorige editie. Inzenders bedankt voor de reactie. Zou
de fabriek dan toch nog eens een attractie op zich worden? Als je deze
lezers zo hoort, zou je er bijna in gaan geloven. Wie weet waar dat in de
toekomst nog eens tot zou kunnen leiden? ‘t Is maar wie het nu oppakt.

Aan de redactie ,
Een prachtige 1 april mop. Als jullie het plan werkelijkheid konden laten
worden dan zou dat voor de stad en omgeving een hele verbetering zijn.
Misschien is het met verf te realiseren.
Met vr. gr. Sjoerd Seffinga
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Beste redactie
Nog even over de planvorming...
Ik ga uit van een 1 aprilgrap maar wil u toch vragen om de reacties te
peilen. Wat kan beginnen als een goede grap, kan immers uitgroeien tot
een serieuze kans! Dit kan Sloten wel gebruiken.
Met veel belangstelling las ik bij mijn moeder in 'De Stadsomroeper' het
artikel over een voorgestelde gedaanteverandering van de Sprayofabriek, een transformatie naar een kasteel.
Dit idee leeft blijkbaar bij meer mensen want ik heb hierover ook
gefilosofeerd met mijn vader. Mits goed uitgevoerd, lijkt het mij niet
alleen een verbetering, maar zelfs een echte attractie voor Sloten.
Omdat de kosten als mogelijke hindernis worden genoemd, wil ik graag
nog een suggestie meegeven voor een winstgevende exploitatie.
Wanneer er een trap met lift wordt meegenomen in het plan (in een
soort toren), zou gedacht kunnen worden aan een schitterende
uitkijkpost
vanaf
het
dak.
Uiteraard zal de dakconstructie toereikend moeten zijn, wellicht
aangepast, om zelfs een lichte opbouw mogelijk te maken voor o.a. een
restaurant(je).
Dit biedt de mogelijkheid voor het verkrijgen van versnaperingen,
waarmee Sloten over een serieuze trekpleister beschikt voor toeristen
van alle leeftijden.
Hiermee moet het mogelijk zijn om hier een exploitatie op te zetten, van
waaruit e.e.a. is te bekostigen. Het aardige van een dergelijke attractie
is, dat deze het hele jaar bruikbaar is.
's Zomers spreekt voor zich, maar ook 's winters is een met sneeuw
bedekt vergezicht indrukwekkend (Elfstedentocht?).
Ik hoop dat het lukt om deze plannen te realiseren!
Met vriendelijke groet, Jan Cnossen
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MAAK KENNIS MET ‘TAI CHI’ IN SLOTEN
Wanneer: Donderdagavond van 20.00 – 21.00
uur. Op 21 en 28 juni en op 5, 12 en 19 juli
Waar: S.C.C. de Poarte, Kerksteeg 52, 8556 AA
Sloten
Voor vijf kennismakingslessen betaalt u ¼ 55,00
Meer informatie: Voor overige locaties en tijden
kijk op:
www.sportclubfenf.nl of bel met 0515 432030

BEO – THOR – NOK – DE WÂLDE
Zaterdag 21 april 2012 onderlinge wedstrijd.
De wedstrijd bestond uit 4 onderdelen: Trampoline, lange mat,
evenwichtsbalk en rekstok
Deze onderdelen werden beoordeeld door een deskundige jury bestaande
uit: Jildou Brinkman (evenwichtsbalk), Klazina Draaijer (trampoline),
Coby Waldstra (lange mat) en Erik Wondergem (rekstok).
De wedstrijd vond plaats in het nieuwe MFC in Oudemirdum.
De kinderen kwamen vanuit de kleedkamers de zaal binnen en stelden
zich voor aan de jury en het publiek dat in groten getale op de tribunes
aanwezig was.
Alle kinderen deden enorm hun best. Voor de jury een zeer moeilijke
taak om te beoordelen wie er uiteindelijk de oefeningen het
mooiste/beste uitgevoerd had. Het scheelde soms ook maar een half
puntje in de uitslagen. Uiteindelijk kon THOR met 15 medailles naar huis
(4 gouden medailles, 4 zilveren medailles, 7 bronzen medailles )
De besturen, vrijwilligers en leiders/leidsters kunnen terugkijken op een
geslaagde middag.
Uitslag:
Groep 1 en 2
1e plaats: Hester de Vries (THOR)
2e plaats: Veroniek Tjalma (BEO)
3e plaats: Clarice Janssen (THOR)
3e plaats: Linda Westra (BEO)
4e plaats: Jos Molenaar (BEO)
5e plaats: Anne Jouke Prins (DE WÂLDE)
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Groep 3 en 4
1e plaats: Lilian Lolkema (THOR)
2e plaats: Just Sprangers (THOR)
3e plaats: Maartje de Boer (THOR)
4e plaats: Benthe Alting (THOR)
5e plaats: Madelon Waldstra (NOK)
1e
2e
2e
3e
4e
5e

Groep 5 en 6
plaats: Karlijn den Os (THOR)
plaats: Janoek Jissink (THOR)
plaats: Anna van der Meer (THOR)
plaats: Silke Meijer (THOR)
plaats: Sylvia van Netten (THOR)
plaats: Ilse Batteram (THOR)

Groep 7 en 8
1e plaats: Martine van der Weij (NOK)
2e plaats: Sterre van der Werf (BEO)
3e plaats: Isa Sprangers (THOR)
Voortgezet onderwijs
1e plaats: Margriet Bijlsma (THOR)
2e plaats: Ariane Reekers (THOR)
Start lessen THOR nieuwe seizoen 2012/2013:
Maandag 3 september (volwassenen)
Vrijdag 7 september (jeugd)
Bestuur gymnastiekvereniging THOR

WSV SLEATTEMERMAR
Het watersportseizoen is weer
van start gegaan. Na een koud
voorjaar is half mei het weer
omgeslagen. Laten we hopen dat de eerste mooie dagen een voorbode
mogen zijn voor een goed zeilseizoen. Het bestuur is er in elk geval klaar
voor vele mooie activiteiten en evenementen te organiseren.
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De vereniging is erg blij dat er in het Slotermeer aanlegsteigers zijn
gekomen. Op vrijdag 25 mei 2012 zijn de steigers overgedragen door de
voorzitter van de Marrekrite aan de Gemeente Gaasterlân Sleat. Deze
overdracht heeft plaatsgevonden te midden van een feestelijk festijn. Het
programma hiervoor zag er als volgt uit:
- 14.00 uur; boten verzamelden zich in de haven bij paviljoen
badmeester Keimpe.
- 15.00 uur; vertrek van het startschip naar de steiger, begeleid
door boten van de vereniging.
- Na afloopwas er een nazit in het Roefke, het clubhuis, waarbij de
Gemeente zorgde voor haring met Berenburg.
De nieuwe steigers zijn een grote aanwinst, voor zowel het houden van
wedstrijden als voor de recreatie.
We kunnen deze happening beschouwen als een mooi begin van de
watersportactiviteiten. En dat zijn er vele:
-

-

allereerst het Verenigingszeilen op vijf
avonden
tussen
verschillende
verenigingen.
Vervolgens was er het Rondje Wadden,
in het weekend van 7 t/m 10 juni a.s.,
een tocht met verschillende boten naar
één van de Waddeneilanden. Altijd een
groot succes wat betreft gezelligheid en
ervaring.
Verder het jeugdzeilen op 4 avonden in
juni. Met veel enthousiasme leert de
jeugd dan de beginselen van het zeilen.
Als
vaste
onderdelen
van
het
programma mogen we niet de wedstrijd
ronde- en platbodemjachten op 28 juli
evenals de bungalowwedstrijden op 11
augustus vergeten.

De watersportvereniging is erg blij dat zij er dit jaar in geslaagd is de
organisatie van drie nationale klasse-evenementen te bemachtigen, op
31 augustus vindt de NK Spanker plaats en op 2 september de NK
Efsix. Tenslotte op 7, 8, 9 september de NK Flits.
Het vaarseizoen wordt traditiegetrouw afgesloten met de Familie
Valkendag op 6 oktober. Daarna komen dan de ‘winteractiviteiten’,
maar hierover wordt u op de hoogte gehouden in een later artikel in de
Stadsomroeper.
JL.
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VAN HET VOLLEYBAL BESTUUR
Het volleybalseizoen is weer afgelopen. Wij hebben dit jaar een heel
mooi resultaat behaald in de onderlinge competitie. Na een aantal jaren
afwezigheid in de competitie kwamen wij weer terug. Het begin was
moeizaam. Maar met veel wilskracht, vechtlust, plezier, gelukshandschoenen en de hutspot kwamen wij heel sterk terug. Wij zijn als
derde geëindigd.

Foto: achter v.l.n.r.: Hanna Oenema, Tanja Kombrink, Regina de Vries, Meta Bosma en
Rita de Hoop. Voor v.l.n.r.: Marieke Gijzen en Yneke Kramer.

Ook hebben wij met zijn allen bij de trainster thuis hutspot gegeten. Als
wij zouden gaan winnen in de competitie dan zou zij de hutspot voor het
team maken. Ze heeft dan ook met veel plezier voor veertien dames een
heerlijke hutspot en prinsessen-stampot gemaakt. Op deze avond is ook
gelijk de jaarvergadering gehouden.
Tijdens het slottoernooi van de onderlinge competitie zijn wij als eerste
geëindigd. Dit toernooi is gehouden in Joure en daar deden alle teams
aan mee uit de competitie. Sommige ploegen waren zo groot dat die met
twee teams kwamen. In totaal moesten wij die avond zeven wedstrijden
spelen. Waarvan wij één gelijk hebben gespeeld en de andere zes
gewonnen.
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Ook zijn er vier minivolleybal trainingen geweest. In het kader van
Lekker fit Fryslân kwamen er negen kinderen gasttrainingen volgen in
Sloten. Dit waren kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Deze
kinderen hebben in die vier lessen geleerd hoe het volleybalspel gespeeld
moet worden. De kinderen vonden het heel leuk en leerzaam. Ze hebben
allemaal aan het einde van de trainingen een certificaat behaald. Zeker
voor herhaling vatbaar.
Nu hebben wij vakantie en op dinsdag 4 september beginnen de
trainingen weer. De trainingstijd is van 19.30 uur tot 20.45 uur. Heb je
zin in een balletje te slaan? Kom er dan gerust bij. Wij kunnen nog wel
leden gebruiken. Het is ook mogelijk om een complete nieuwe groep op
te starten. Zowel dames als heren( gemengd mag
ook), jongens of meisjes. Als er genoeg mensen
zijn dan kan de nieuwe groep gestart worden. Je
kunt kiezen om alleen te trainen maar je kunt ook
meedoen aan de competitie. En voor de prijs hoef
je het niet te laten.
Voor vragen kun je contact opnemen met het
bestuur:
Yneke Kramer
tel:0514-604517
Tanja Kombrink tel:06-50975788
Marieke Gijzen tel:06-13428650

ALLE HENS AAN DEK VOOR……
SCHOONSCHIP IN HUIS OF OP KANTOOR
In dit artikel slaan we twee vliegen in één klap namelijk: ‘Groeten van de
Lytse Jerden’ en een ‘bedrijvigheidje’ (nieuw bedrijf in Sloten)
Mijn naam is Welmoed Tempelman met mijn vriend Pieter en Siamees
Hakon woon ik op de Lubbartha, een tjalk (platbodem) van 20 meter uit
1904 aan de Lytse Jerden t/o 1 Sloten.
Met lekker weer ‘s zomers gaan we graag zeilen met ons 'huis' en 's
winters stoken we het kacheltje op en maken we het ons gemakkelijk
aan de kade in een gezellig (Fries) stadje. Wonen op de 'vierkante
meter', waar alles ook nog eens 'zeevast' moet staan betekent
ORGANISEREN! En laat dat nou net zijn wat ik leuk vind en goed kan.
Alles een vast plekje, slim indelen, handig structureren, logisch
nadenken, vaste procedures en soms moet je echt creatief zijn voor de
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ultieme praktische oplossing. Ook eens in de zoveel tijd Alle Hens Aan
Dek voor SchoonSchip hoort erbij!
Ik ben namelijk ProfessionalOrganizer en ZorgCoach. Mijn bedrijf heet
WLMD,
mijn
voornaam
Welmoed
zonder
klinkers.
WLMD
ProfessionalOrganizer begeleidt en adviseert particulieren (gezinnen,
singles, starters, senioren, stellen, special need, thuiswerkers, expats,
studenten, noem maar op) en bedrijven (van eenmanszaak tot grote
organisatie) bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte. Ik
help keuzes maken die u in staat stellen (blijvend) meer gestructureerd,
effectiever en efficiënter te denken en te werken. We brengen eerst de
situatie in kaart en daarna gaan we opruimen, uitzoeken, ordenen en
structureren zodat u weer overzicht hebt en houdt.
Denk daarbij aan:
x schoonschip in huis of op kantoor (zolder, berging, keuken,
schuur, kinderkamers, etc.)
x administratie en/of computer weer op orde brengen en
houden (zakelijk en/of privé)
x organisatie van een (internationale) verhuizing of emigratie
x timemanagement, mindmapping, het nieuwe werken, social
media
x coördinatie nalatenschap
x etc.
Mijn achtergrond, kennis en ervaring is breed: (project) management in
de zorg, het onderwijs en de dienstverlening. Ik ben bevoegd en ervaren
doktersassistente met een HBO opleiding ZorgManagement en jaren
werkervaring bij huisartsen, in gezondheidscentra en ziekenhuizen.
Daarnaast heb ik met veel plezier de opleiding Professional Organizing
gedaan.
WLMD ZorgCoach organiseert en regelt zaken rondom ziekte/ongeval
en/of herstel.
Denk daarbij aan:
x mee naar de dokter inclusief vervoer en desgewenst
aantekeningen en verslag van het consult met de arts
x communicatie met zorginstanties zoals huisarts, ziekenhuis,
apotheek, thuiszorgorganisatie, etc.
x invullen van (medische) formulieren of aanvragen
x begeleiding bij opname in een ziekenhuis of bijvoorbeeld
verpleeghuis
x begeleiding thuis na een opname
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x
x

organisatie van een verhuizing (groot naar klein)
etc.

Door alle organisatorische zorgen rondom
uw ziekte/ongeluk en/of herstel aan de
WLMD ZorgCoach over te dragen heeft u
meer rust om te herstellen of om te leren
hoe met uw ziekte om te gaan. Uw familie
heeft meer tijd voor u, voor leuke dingen en
voor elkaar. Ik hou voor u het overzicht,
denk met u mee en vooruit en handel daar
ook naar. Ik zoek praktische, verantwoorde
en creatieve oplossingen voor problemen en
bied een luisterend oor.
Een
combinatie
van
diensten
is
natuurlijk
ProfessionalOrganizer + ZorgCoach = Zorganizer!

altijd

mogelijk.

WLMD is overdag maar ook ’s avonds en in het weekend beschikbaar. Ik
verwijs u graag naar mijn website www.wlmd.nl en bel/mail gerust
vrijblijvend voor meer informatie. Ook kunt u mij volgen op twitter
@wlmd en mijn CV terugvinden op LinkedIn.
Met opgeruimde groet, Welmoed Tempelman

OPLOSSING MAART 2012 KLIK!
De foto van de regenpijp tussen de
klimop kon u vinden aan de
achtergevel van Walter en Regina de
Vries aan de Baanweg. De klimop is
van fam. Teun Mur.
Uit de juiste oplossingen werd
Marijke Haga van de Breedstraat
getrokken. Zij komt nu ook in het
bezit
van
de
enige,
echte
Stadsomroeper pen. Deze kun u ook
winnen als u de oplossing van de
nieuwe Juni 2012 Klik! hiernaast
weet en instuurt naar de redactie.
We zien uw inzendingen graag
tegemoet.
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FRYSK SKRIUWEN LEARE?
Hiel maklik mei in kursus Frysk by de Afûk! By de begjinnerskursus leargong A of de nije koarte kursus ‘Frysk skriuwen nije styl’, - giet it om
de stavering en it skriuwen fan ienfâldige teksten. Wa’t mear fan de
Fryske taal, de skiednis en de literatuer witte wol, kin fierder mei byg.
Leargong A PLUS, in literatuerkursus of de leargongen B of C. De measte
kursussen duorje in hiel winterskoft mar der binne ek hiel nijsgjirrige
koarte (skriuw)kursussen. Jo wolle fuortendaliks oan ‘e slach? Dan is
online Frysk learen op www.edufrysk.nl wat foar jo. Mear ynformaasje
fine jo op www.afuk.nl of yn ús kursusbrosjuere dy’t jo fergees by ús
oanfreegje kinne, 058-2343079. No 10% koarting op it kursusjild by
oanmelding foar 1 july 2012!
Fries leren verstaan, lezen en/of spreken?
Dat kan heel gemakkelijk met een cursus van de Afûk! Voor de beginners
is er de cursus Fries verstaan en lezen. Hebt u die cursus al gevolgd of
beheerst u die vaardigheden al goed, dan kunt u verder met de cursus
Fries spreken. Wilt u het Fries in korte tijd leren verstaan èn lezen èn
spreken dan kunt u overwegen een intensieve cursus te volgen. U wilt
meteen aan de slag? Dan is online Fries leren op www.edufrysk.nl iets
voor u. Meer informatie over ons cursusaanbod vindt u op www.afuk.nl
of in onze gratis cursusbrochure die u telefonisch bij ons op kunt vragen,
tel. 058-2343070. Nu 10% korting op het cursusgeld bij aanmelding
voor 1 juli 2012!
In kursus Frysk fan de Afûk: altyd tichtby!

ONDERNEMERSVERENIGING SLEAT
Het zomerseizoen is weer in aantocht, een tijd waarin veel toeristen ‘ons
mooie stadje’ weer komen bezoeken. Een kans voor alle bedrijvigheid in
Sloten. Om hier een bijdrage aan te leveren hebben wij, een club
enthousiaste
Sleattemers,
sinds
enkele
maanden
de
ondernemersvereniging van Sleat ‘nieuw leven ingeblazen’. Inmiddels is
er voor de zomermaanden een activiteitenprogramma opgesteld in de

“De Stadsomroeper” Sloten, juni 2012

38

vorm van een kleurrijke folder. Wellicht hebt u deze inmiddels al gezien
via uw deurmat. (eveneens na te lezen op www.sloten.nl)
Naast het organiseren van activiteiten ziet de ondernemersvereniging
voor de toekomst ook andere speerpunten, in het bijzonder online, om
Sloten extra op de kaart te zetten. Helaas zijn wij als
ondernemersvereniging niet in staat alle activiteiten en toekomstplannen
die wij voor ogen hebben voor Sleat te realiseren. Wij zijn daarom op
zoek naar ondernemers die de vereniging financieel willen steunen om
e.e.a. te kunnen realiseren.
Ondertussen zijn er al een aantal ondernemers uit Sloten door middel
van een brief op de hoogte gesteld van onze plannen. Om iedere
ondernemer de mogelijkheid te geven lid te worden van de
Ondernemersvereniging Sleat doen we in deze editie van de
Stadsomroeper een oproep!
Wilt u een bijdrage leveren om Sloten meer op de kaart te zetten? Met
een minimale bijdrage van ¼ 50, - per jaar, kunt u lid worden van onze
Ondernemersvereniging Sleat. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit
voor
1
juli
a.s.
kenbaar
maken
door
een
email
naar
info@destadsomroeper.nl te sturen, met hierin uw contactgegevens
vermeld. Het bestuur van de Ondernemersvereniging Sleat zal
daaropvolgend contact met u opnemen.
Bestuur van de Ondernemersvereniging Sleat
AGENDA 2012 SLOTEN (FR.)
Zomerprogramma Sloten 2012:
30 juni: Sipelsneon (Jaarmarkt) van 10:00 tot 17:00 uur
Reünie (Oud)Slotenaren.
Museum open van 11:00 tot 17:00 uur (gratis entree)
's Avonds tuinfeest m.m.v. "30 Euro Live"
13 juli t/m 31 augustus: (iedere vrijdagavond) Geschutsdemonstratie
Stadsschutterij. Vanaf 19:30 uur (Molenerf)
20 juli: "Sound of Sleat" Muzikaal spektakel met optredens van "lokale"
talenten.
Aftrap zomerseizoen met barbecue langs "het Diep"
25 juli: Solex treffen i.s.m. Solexclub A.O.W. o.a. met ringsteken.
27 juli: Live muziek
1 augustus: Lopen in waterwallen over het water 19:30 uur.
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3 augustus: De draaiorgelman
8 augustus: Eiergooien 19:30 uur
10 augustus: Bruno de troubadour,
11 augustus: Feesttent m.m.v. "Tilt"
14 augustus: Skûtsjelûken & zeil hijsen
(Oude Friese traditie) 19:00 uur.
15 augustus: I.F.K.S. Skûtsjesilen, gehele dag op Sleattemermar
's Avonds feesttent m.m.v. "Sesam"
17 augustus: Sleattemer toppers
22 augustus: Klikorace 19:30 uur
31 augustus: Lichtjesavond, sfeervolle verlichting in de stad met
livemuziek
8 september: Open monumentendag. Museum Sleat is geopend van
13:00 tot 17:00 uur(gratis entree)
Tevens is Korenmolen "de Kaai" geopend.

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 en 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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REACTIE FOTO’S PAKES’ SLEATTEMER FERLINE
Beste lezers,
Volgens mij is de opsomming van
de namen behorende bij de foto’s
van “Pakes’ Sleattemer ferline” in
het maart nummer niet helemaal
correct. Dit is wat ik mij herinner.
De namen zijn als volgt:
Foto links: 1: Gerrit Kolhof, 2:
Henk Pander, 3: Sikke Poepjes en
4: Franke Kraak

Foto rechts: Vooraan
liggend: Minne van Dijk
en zittend: Sikke
Poepjes
De drie achter hen
tegen de muur zittend:
V.l.n.r.1: Henk Pander,
2:Gerrit
Kolhof
en
3:Henk Delfsma
Met vriendelijke groet,
Mieke Pander-Zandstra
Sleat.
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KLASSENFOTO 1.

Deze keer zijn er twee klassenfoto’s binnengekomen van Piety Zijlstra uit
Damwoude. Haar broer Johannes staat op deze foto en vraagt zich af wie
er nog meer op staan. Het jaartal van de foto is niet precies bekend
maar zal zo omstreeks 1960 gemaakt zijn. Wie weet wie er nog meer
opstaan? Wij hopen op veel reacties, zodat we alle kinderen van toen
weer een naam kunnen geven.

KLASSENFOTO 2.
Op de pagina hiernaast ziet u de tweede foto die we binnen gekregen
hebben van Piety Zijlstra. Ook hier zou haar broer Johannes op staan
maar de vraag is waar? Waarschijnlijk is deze foto genomen toen de
“School met den Bijbel” indertijd vijftig jaar bestond.
Weet u (nog) de namen van de kinderen en leerkrachten?
Stuur ze op naar de redactie zodat we ook deze puzzel op kunnen lossen.
Reacties ontvangen we graag op: info@destadsomroeper.nl
of: Redactie Stadsomroeper, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten
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VVV GAASTERLAND PROMOTION-NIEUWS
Bezoekerscentrum Mar en Klif, waarvan VVV Gaasterland Promotion een
onderdeel is, is (bijna) altijd in beweging. Ieder kwartaal zijn er wel
nieuwe ontwikkelingen. Onlangs werd er een donateuravond
georganiseerd in het nieuwe dorpshuis It Klif te Oudemirdum. Op deze
avond kwam de sociale media aan de orde, iets waar we iedere dag mee
te maken hebben en in de toekomst alleen maar zal uitgroeien. Deze
avond stond onder leiding van de heer Henk Brouwer, voorzitter van de
stichting bezoekerscentrum Zuidwest Friesland. De avond werd goed
bezocht door de donateurs.
Tijdens de winterperiode hebben een aantal personeelsleden een cursus
gevolgd over het nationaal Landschap van Zuidwest Fryslân en mogen
zich nu: Ambassadeurs van het landschap noemen. Dit gebied, waar ook
onze gemeente een onderdeel van is, staat centraal tijdens de fotoexpositie, welke op dit moment gehouden wordt in bezoekerscentrum
Mar en Klif. De foto’s laten landschappelijke onderdelen zien van ons
prachtige gebied en zijn gemaakt door groot ambassadeur Jan Tijsma.
Een aantal van deze foto’s zijn ook opgenomen in het boek: Tussen
Hemdijk en Klif, geschreven door Meindert Schroor. Tevens is het
genoemd boek verkrijgbaar aan de balie van VVV Gaasterland Promotion.
De foto-expositie is het gehele seizoen nog te bezichtigen.
In mei hebben we weer meegedaan aan: Meimaand – Fietsmaand, een
landelijke fietsactie van: Lekker weg in Nederland. Onze organisatie
presenteerde een 35km. lange fietsroute langs bijzondere bomen, het
was letterlijk een BOOM van een route. De route was ook verkrijgbaar bij
onze collega’s van de agentschappen in Balk en Sloten.
Vanaf 1 april zijn de paaltjes, welke bij de luistertochten behoren, ook
weer geactiveerd. Dus schroom niet en huur bij VVV agentschap museum
Stedhûs Sleat of bezoekerscentrum Mar en Klif te Oudemirdum een pickup en al fietsend of wandelend hoort u dan:
Het rijke verleden van Gaasterlân-Sleat.
U kunt kiezen uit diverse routes. De pick-up is een klein metalen staafje
van plm. 15 cm. lang. Dit systeem is bijzonder handig en juist daardoor
misschien wel leuker dan al die papieren routebeschrijvingen, waarbij de
leesbril weer uit de tas moet, terwijl je juist net de zonnebril opgezet
hebt. De pick-up vertelt u een verhaal en wijst u de weg, waar de tocht
langs gaat!
De routes zijn beslist niet alleen voor de toerist, want u wilt als (nieuwe)
inwoner van Sloten toch ook wel eens weten hoe het de beroemde
vestingbouwer Menno Baron van Coehoorn verging op slot Meerenstein
in Wijckel?
Het enige wat u/jij nodig hebt voor een leuke luistertocht is:
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een fiets;
een pick-up, te huur bij museum Stedhûs Sleat te Sloten of bij
bezoekerscentrum Mar en Klif te Oudemirdum;
x èn een paar vrije uurtjes;
x de luistertochten zijn beschikbaar t/m 31 oktober;
Tenslotte wordt er een borg gevraagd en legitimatie is verplicht.
x
x

Voor meer informatie over ons VVV, zie onze nieuwe website. Hierop
staat bv. ook een evenementenkalender. Inmiddels staan de activiteiten
van het nieuwe seizoensprogramma 2012 uit Sloten, al op deze agenda.
Maar, is er meer bekend bij de (sport)verenigingen, geef het zo spoedig
mogelijk door via de mail info@gaasterlandpromotion.nl Voor ons een
kleine moeite maar u bereikt een veel groter publiek. Hoe meer mensen
uw activiteit lezen, des te meer publiek er komt Ieder weekend worden
deze evenementen ook vermeld via ons team op radio Gasterlân! Voor
de zomervakantie heeft Mar en Klif een bijzonder (kinder)programma
samengesteld. Dit programma vindt u bij de rubriek: agenda via
www.marenklif.nl
Ons bezoekadres is: De Brink 4, 8567 JD Oudemirdum, gratis entree.
Openingstijden: ma. t/m za. 10.00-17.00 u., zo. 11.00-17.00 uur
www.gaasterlandpromotion.nl
volg ons op twitter www.twitter.com/gaasterlandtip
Namens het team van VVV Gaasterland Promotion, Klaartje Lubach

SERVICEPAGINA 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: Ma 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: Ma t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.30
tot 17.00 uur
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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: ma t/m vrij: 10.00 tot 18.30 uur, za 10.00 tot
18.00 uur
Openingstijden winter: do, vrij, zat: 10.00 tot 18.00 uur(oktober t/m
eind februari, met uitzonderingen van vakanties en proeverijen)
Tijdens de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie 6 dagen per week
geopend van 10.00 tot18.00 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
10.00 -18.00 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
info@kadshopdedream.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!
Slagerij van Dijk, van Swinderenstraat 26, Balk. Tel: 0514 602178
info@dijkbalk.keurslager.nl www.Dijkbalk.keurslager.nl
Openingstijden: ma t/m do van 8.00 tot 18.00 uur, vrij van 8.00 tot
21.00 uur, za 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: woe t/m vrij vanaf 17.00 uur za en zo vanaf
11.00 uur
Restaurant en Partijerie Boerderij de Mallemok, Baanweg 96,
Sloten. Tel: 0514 531300
info@mallemok.nl www.mallemok.nl twitter: @mallemok
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Openingstijden zomer: iedere dag vanaf 10.30 uur, keuken open van
12.00 tot 21.00 uur
Vanaf september maandag en dinsdag gesloten, vanaf november tot april
in het weekend geopend en door de week volgens afspraak.
Proeflokaal De Stadswaagh, Dubbelstraat 214 Sloten. Tel: 0514
531666
Rienstrag@hotmail.com
Openingstijden zomer: gehele week v.a. 11.30 uur.
Openingstijden winter: do, vrij, za vanaf 17.00 uur, zo 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 16.30uur.
Jannie's Schoonmaak Service, Ruurd Altastraat 3 Sloten, tel: 0415
593937 of 0610175487
Voor alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden bij o.a. 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:0631502858
Reparaties van alle merken en soorten
Astrid Hoving, Maakt tekeningen van mensen en dieren.
Tevens Bach bloesemtherapeute voor dieren.
Ruurd Altastr. 4, Sloten tel: 0514-531544, 0613950924
www.diernatuur.nl
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"Thûskapster Djoeke" Op afspraak zowel overdag als ’s avonds bij
de klant thuis.
Spanjaardsdijk 16, 8556 AJ Sloten, 06-53361780
Tandartsenpraktijk Sloten, Bolwerk Z.Z. 78, Sloten. Tel: 0514 531555
info@tandartssloten.nl www.tandartssloten.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8:00 tot 16:30 uur.
Afspraken voor controle of mondhygiënist kunt u maken op
www.tandartssloten.nl/afspraak
Nieuwe patiënten kunnen zich zowel telefonisch als via de website
aanmelden. U bent van harte welkom!
Klussenbedrijf MARCO HAGA, Breedstraat 139 Sloten. Tel:
0610189589 bgg. tel 531582 nieuwbouw onderhoud restauratie
m.haga@planet.nl
Carin van der Meulen Afleveradres: Wyckelerweg 171a. 8556 XB
Sloten 0514-591616
www.zeilmakerijmare.nl
Factuuradres: Prof. T. Brandsmastrjitte 23 8551 NE Woudsend
Brocante en Antiek Sloten, Koestraat 44, Sloten. Tel: 0514-602909
Openingstijden binnen seizoen: Do en Vr: 13:30-18:00 uur
Za 12:00-18:00 uur
Buiten seizoen (1-11/1-4) alleen op za open en op afspraak.
Welmoed Tempelman, WLMD ProfessionalOrganizer: WLMD
ProfessionalOrganizer begeleidt en adviseert particulieren en bedrijven
bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte.
Woonadres: a/b Lubbartha Lytse Jerden t/o 1 Sloten, postadres Postbus
57 8560 AB Balk
Tel: 06 22690972 welmoed@wlmd.nl www.wlmd.nl twitter @wlmd
KvK 54443695
Aangesloten bij de NBPO (Nederlandse beroepsvereniging van
professional organizers)

De redactie van ‘De Stadsomroeper’ wenst u
een prettige zomervakantie!
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