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FAN DE REDAKSJE
Niets is zo onvoorspelbaar als het weer. Dit ondervonden we in
februari. Toen we na een kwakkelende winter eindelijk toe
waren aan een voorjaarzonnetje, werden we alsnog verrast
door een korte en hevige vorstperiode. Opeens was het
voorjaar ver weg en werd er zelfs gesproken over een
elfstedentocht. Het zal u dan ook niets verbazen als we in dit
nummer nog even nagenieten van alle ijspret en mediale aandacht die ons

deze periode ten prooi vielen.
Zo snel als de winter kwam zo snel verdween hij weer en keerde de rust
weder in ons kleine stadje. Ogenschijnlijke rust want als ik de copij van
dit nummer sorteer zie ik dat we binnen onze kaders ijverig bezig zijn
geweest met vele activiteiten zoals, sport, hobby’s en vrijwilligerswerk.
Zo heeft de werkgroep VSV (Vereniging Slotens Vriendenbelang) niet
stilgezeten deze winter. In dit nummer maken zij hun plannen bekend
m.b.t. het verbeteren van het stadsgezicht, lees snel verder op pag. 17.
Plaatselijk belang heeft zijn jaarlijkse ledenvergadering voorbereid (zie
agenda op pag. 55) en zijn er maar liefst 3 sporters afkomstig uit Sloten
genomineerd bij de verkiezing sporter van het jaar!
Verder heeft de tentoonstellingscommissie van Museum Stedhûs Sleat
een ‘studie gemaakt’ over de ‘roerige’ zestigerjaren in Sloten. Met alle
gegevens is een tentoonstelling ingericht. Zie hieronder de aankondiging
en lees verder op pag. 19.
Wist u dat:
- er in de 60-er jaren nog heel veel kleine winkeltjes waren?
- ook de vrouwen in Sloten in de jaren ‘60 emancipeerden?
- de Burgemeester G.H.Mulierstraat (de nieuwe buurt) in de jaren ‘60 is
gebouwd?
- je in die tijd je nieuwe brommer showde op de hoek?
- er in Sloten eind 60-er jaren een commune was?
- dat in 1970 Sloten werd uitgeroepen tot derde kabouterstad van
Friesland?
Over dit alles en nog meer leest u in deze stadsomroeper.
En ….de zomertentoonstelling van het museum Stedhûs Sleat gaat over
de 60-er jaren.
U bent de hele zomer welkom van april tot oktober.

De redactie wenst u veel leesplezier in dit voorjaarsnummer met een
winters tintje. Tevens hele fijne paasdagen toegewenst.
CL
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HJIR EN HJOED
Berne:
20 jannewaris, Linde, dochter fan René van Dijk en
Andrea Bakker, Kapelstreek 219
Om útens:

27 septimber 2011, Nora Ynskje (Noortje) dochter
fan Bauke en Claudia Leentjes-Verheij.
01 desimber 2011, Lotte Veerle van Zwol, pake- en
beppesizzer fan Yeb en Atsje Boersma, Wikel
22 febrewaris, Aron soan fan Klaas Muizelaar en
Serinde Cornelissen, Langwar
Sa lang troud:
17 febrewaris, Tjebbe en Addy Hepkema-van der Meer,
Menno van Coehoornstraat 33, 45 jier
Stoarn:
1 maart, Eildert Jacob Deen, Spanjaardsdijk 26,
65 jier
Stoarn om utens:
15 oktober 2011, Jan Jacob van Tromp Boomsma,
Snits, 73 jier
07 jannewaris, Dieuke Kouwenhoven, Balk, 82 jier
12 febrewaris, Ed Bouman, Snits, 49 jier
Ferhúze yn de stêd:
Bert van Koetsveld nei Menno van Coehoornstrjitte 25
Annie Feenstra en Piet Bron nei Kapelstreek 221
Ofreizge:
Jan Weber nei Balk

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 mutaasjees 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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YN MEMORIAM ANNE VAN DER SLUIS
Op 2 desimber 2011 kaam der in ein oan it libben
fan Anne van der Sluis. In protte minsken yn
Sleat sille him net mear kinne – hy wenne al 60
jier yn Kanada, yn Saskatoon. Dochs wie Anne yn
syn jongfeintejierren wol dúdlik oanwêzich yn’ e
stêd. As âldste bern en soan fan Iebe van der
Sluis en Neeltsje Leentjes waard Anne berne yn
Tsjerkgaast, dêr’ t no Jelle Schotanus mei syn
boubedriuw sit. Binnen in jier waard syn suster
Elizabeth (Betsje) dêr ek berne en ridlike gau dêrnei ferhuze de
húshâlding nei Sleat, nei it hûs dêr’ t no Germ en Kornelia Visser yn
wenje. Dêr binne letter Joukje en Theunis ek noch berne. Anne groeide
op yn Sleat, gie hjir nei de kristlike skoalle en bûten skoaltiid sloegen de
jonges in protte yn’ t fjild om, yn’ e stêd of by’ t fabryk. Anne wie
oeribele sterk, mar hy wie fierste goed: troch de lytste bern liet er him
op’ e kop sitte. Dochs koed’ er wol lilk, as men him tefolle op it sear
kaam. Sa sieten Sikke en Siemen Poepjes him op in jûn sa te narjen, dat
er de mannen beide by de kraach grypte en harren op de kipebrêge
beide oan in kant boppe it Djip houd! Sa tôge hy ek samar yn eltse hân
2 folle molkbussen (4x 40 liter!) in slach om it fabryk hinne, sûnder del
te setten! Yn it begjin fan de oarloch wie alles fansels spannend foar de
jonges. Yn in earder stik fan Riekje Jongsma is der alris ferteld oer Anne
syn avontoeren mei Gert Jongsma nei in fleantúch, dat by Spannenburch
delkommen wie. En syn rit nei de Grebbeberch, dêr’ t se mei
kanonshulzen weikamen. Yn it lêst fan de oarlochsjierren sieten de
measte jongfeinten ûnderdûkt, oars hiene se nei Dútslân moatten. Mar
om’ t sokke jonges in skoft harren frijheid misse moasten, fielden se
harren nei de oarloch des te mear dreaun om earne oars de boel te
“rêden” en dêrom joegen in protte fan dy feinten harren op foar tsjinst
yn Nederlânsk Ynje. Anne krekt sa. Yn 1945 teagen se mei in groep nei
Glasgow yn Ingelân, om 5 moanne lang training te krijen as militêr yn it
oerwâld. Doe hat Anne noch in pear wike thús west en is er nei Ynje
fearn mei in troepeskip, sa as “De Waterman” en “De Grote Beer”.
(deselde skippen waarden letter brûkt om in protte emigranten nei
Kanada en Amearika te ferfieren). Anne hat dêr fjouwereninheal jier
sitten…..in swiere tiid, benammen yn’ t lêst oan mei al dy politionele
aksjes. Under lieding fan Generaal Spoor en kapitein Westerling ha de
jonges dêr hiel wat meimakke! Op in stuit krigen syn heit en mem in
brief fan generaal Spoor: Anne wie “vermist”! Se wiene him dus kwyt!
No, dat wie in deafonnis! As ien dêr yn it oerwâld wei rekke , kaam dy
der eins nea wer libben út. De tiid fan roujen begûn…..harren soan wie
om hals kommen yn Ynje en se soene him nea wer sjen! In ferskriklike
tiid. Mar sa’ n trije moanne letter kaam der wer in brief fan Generaal
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Spoor: se hiene Anne wer fûn! Wat wie der no bard? By in ferskriklike,
bluodderige slach by in doarpke rekke Anne hielendal yn shock. De
hospiks namen him mei en brochten him nei in sikehûs. Nei lange
begelieding gie it einliks wer wat better mei him en hy mocht allinnich yn
de sikehûs-tún kuierje…..en doe hat er him ôfjûn…..it oerwâld yn! Hoe
lang oft er dêr omswalke hat en wat er dêr belibbe hat, sil net ien ea
gewaar wurde, want Anne woe neitiid nea wer oer dy tiid prate. Mar
ynboarlingen ha him dêr earne fûn en meinommen nei harren kampong.
En lit no in pear moanne letter in nederlânske expedysje dy kampong dêr
djip yn it oerwâld ûntdekke en Anne dêr tsjinkomme!
Nei dy tropejierren yn Ynje is Anne nea wer de âlde wurden….hy houd
wat ûnrêstichs yn him. As de protters ûnder de pannen wat leven hiene,
griep er nei syn gewear….wat der net wie! Mei hângranaten (út Ynje wei
meinommen) waard der in protte fisk út it Wikeler Hop helle! Dochs wie
it in toer om wer knap oan’ t wurk te reitsjen. De regearing sei dy
jonges destiids hiel wat ta: oplieding, wurk, jild…..mar it wiene leaze
beloftes….se krigen fan alles neat en waarden oan harren lot oerlitten.
Dat hat safolle militêren frustrearre, dat se daalk emigrearre binne nei
Kanada, Amearika, Nij Seelân…. De measten hiene neat mear mei
Nederlân en hawwe harren sa gau as it koe naturalisearje litten yn it lân
dêr’ t se tahouden. Anne hat noch in pear moanne yn Sleat by’ t fabryk
wurke – slingere mei ien hân de folle molkbussen op’ e wein – mar koe it
hjir dochs net mear fine en teach ek nei Kanada. Anne wie altyd tige
technysk en hy hat dêr as elektrisien de earste jierren foar in baas
wurke en letter foar himsels. It gelok wie him net mei. Hy waard fereale
op in frommeske fan Noarske komôf…hja wiene tige gelokkich, mar hja
hie hert-reuma en wie in protte siik. De fersekeringen wiene dêr destiids
net sa goed as by ús en Anne moast dit allegearre sels betelje. It hat der
ta bydroegen dat er nea de “rike omke” út Kanada wurden is. Anne woe
syn frou graach yn’ e kunde bringe mei syn âlders, mar Dores mocht net
fleane. Doe hawwe Iebe en Neeltsje yn 1965, doe’ t Iebe mei pensjoen
gie, dochter Betsje yn Ontario opsocht….dêr koene Anne en Dores mei
de trein komme. Betsje is in pear jier nei Anne ek emigrearre nei Kanada
mei har húshâlding. Dores mocht gjin bern krije om har sykte….se is
amper fjirtich jier wurden. Anne kaam in pear moanne letter in skoftke
nei Sleat en doe hat syn broer Theun besletten, om ek nei Kanada te
emigrearjen. Foar heit en mem Iebe en Neeltsje hat dit destiids net
maklik west, trije fan de fjouwer bern sa fier fuort! Gjin tillefoan en
hielendal gjin “social media” sa as tsjintwurdich! Theun koe net mei’ t
selde fleantúch as Anne hinne, want it klearmeitsjen fan de
emigraasjepepieren ferge wat mear tiid. Theun hat in lyts jier by Anne
wenne, mar om’ t der te min wurk foar him wie en yn Nederlân krekt in
hiele protte, is hy wer werom gien. Letter hat Anne by in jongere frou
gelokkich noch twa jonges krigen – Anne wie tige wiis mei syn bern. Hy
hat noch 4 pakesizzers krigen. Syn jongste soan bleau lang by him
“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2012

5

ynwenjen. Syn twadde frou is nei in jier as sân fuortrûn, mar de jonges
bleauwen by him. De âldste troude en fleach út en doe’ t de jongste
troude, bleauwen se by Anne ynwenjen. Jierren letter ha de jongelju in
nije wenning sette litten yn in oar part fan Saskatoon en heit is mei
ferhuze. Gelokkich hat er dêr noch in moaie tiid hân. Anne is 86 jier
wurden.

IN MEMORIAM DIEUKE KOUWENHOVEN
Op 7 januari kwam er een einde aan het leven van
Dieuke Kouwenhoven.
Zij werd geboren op 25 april 1929 en was het
tweede kind uit het gezin van Bakker Kouwenhoven
in Sleat. Het gezin bestond uit zes kinderen,
waarvan Mattie op zeer jonge leeftijd en oudste zus
Sietske betrekkelijk jong zijn overleden. Met Sietske
had Dieuke een goede band. Beiden zochten als
enigen van het gezin het werk buiten de bakkerij.
Dieuke werkte ruim 20 jaar in een supermarkt in Heerenveen, zij en
Sietske gingen ook samen op vakantie naar het buitenland. Zij waren de
pioniers van het gezin Kouwenhoven.
Na verloop van tijd kwam Dieuke ook in de bakkerij helpen ‘súteljen’ en
schoonmaken. Dat kon zij, ijverig als zij was, als geen ander.
Zij had een opgewekt karakter en een warm hart voor de buurkinderen.
Zij kon zich goed inleven in hen, ook al had zij zelf geen kinderen.
Het gezin Kouwenhoven was een bijzonder gezin. Ook wat de
geloofsopvoeding betreft. De kinderen werden niet gedoopt maar het
geloof speelde wel degelijk een rol in het dagelijkse leven.
En wellicht hebben de woorden en liederen uit haar jeugd Dieuke kracht
gegeven toen haar gezondheid later broos werd en ze helemaal
afhankelijk was van de hulp van anderen.
Broer en zussen zijn altijd bij elkaar gebleven. Zeer hecht en bij elkaar
betrokken.
Nadat de bakkerij van de hand gedaan werd, kwam zus Grietje in een
rolstoel terecht, dus dat betekende zorg voor de broer en zussen. En net
toen ze in Balk kwamen wonen kreeg Dieuke een hersenbloeding. Zij
heeft van het huis in de Detmarstrjitte nooit de bovenverdieping gezien.
Toen ze in Talma Hiem terecht kwam, hebben broer Siebe en de zussen
Grietje en Rinske ervoor gezorgd dat ze elke dag gehaald en gebracht
werd om toch bij hen te kunnen zijn. Geweldig was het toen er een
kamer aangebouwd werd, zodat Dieuke weer thuis kon wonen.
Zij die vroeger alles kon, heeft moeten leren om afhankelijk te zijn.
Gelukkig kon zij genieten van de dingen die nog wél mogelijk waren en
zij was dankbaar voor de aandacht van broer en zussen, de oud-buren
en de vele anderen om haar heen.
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In de afscheidsdienst in Sleat op 11 januari mochten wij horen zingen
van de trouw van God in Jezus voor ons mensen.
Gelovend in die trouw hebben wij Dieuke Kouwenhoven uit handen
gegeven in de handen van de Eeuwige God.
Wij bidden de zussen Rinske en Grietje Gods nabijheid toe.
(Anneke Adema) Overgenomen uit het kerkblad ‘Underweis’ van Balk

IN MEMORIAM EILDERT JACOB (JAAP) DEEN
Jaap Deen geboren 26 juli 1946 te Bandoeng is op 1 maart
2012 in verpleeghuis “De Vlecke” te Joure overleden.
Midden jaren ‘90 was de gemeente Gaasterlân-Sleat doende
met het opstarten van een project “oude ambachten in
Sloten” met als doel meer toeristen te aan te trekken. In dit
kader is Jaap, die een kunstenaar was in het glasblazen,
samen met zijn vrouw Francine vanuit het Groningse Leens
naar Sloten gekomen. Hij opende in de Koestraat (voorheen VVV
vestiging)een glasblazerij. Later kocht hij samen met zijn zwager de
voormalige Stadsherberg die destijds eigendom was van de fabriek. Na
een fikse verbouwing werd de Stadsherberg omgetoverd tot een
prachtige ‘galerie’ waar vele toeristen en Slotenaren hun ogen uitkeken.
Het uithangbord aan de gevel is er nu nog een stille getuige van.
Naast zijn werk in de winkel maakte Jaap, in opdracht van de N.A.S.A,
speciale onderdelen (van glas) voor de ruimtevaarttechnologie. Ook
ontwierp hij voor de sportcommissie Gaasterlân-Sleat een aantal jaren
prachtige sportprijzen. Jaap was het meest in zijn element als hij de vrije
hand kreeg bij een ontwerp. Met een enorme precisie ontwierp hij met
grote deskundigheid de meest fraaie kunststukken. Een aantal sporters
in Gaasterlân Sleat(waaronder o.a. schaatsster Marrit Leenstra) zijn in
het bezit van zo’n “echte, originele Jaap Deen.”
In 2007 veranderde hij van beroep en werd brugwachter in Sloten. Dit
vak heeft hij tot zijn pensioen in 2011 mogen uitoefenen.
Jaap begaf zich graag onder de mensen. Zo is hij jaren lid geweest van
de stadsschutterij en de biljartclub van Sloten waar hij een graag geziene
gast was.
Wat schrijnend en triest dat hij, nog maar net met pensioen, wordt
overvallen door een hersenbloeding die hem later fataal wordt. Velen die
hem gekend hebben worden hier stil van.
Francine, kinderen en familie heel veel sterke toegewenst met dit grote
verlies.
CL/HB
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SLEAT EARTIIDS EN HJOED DE DEI
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POST VAN LEZERS
Onderstaande
brieven
uit
Monnickendam
en
Amsterdam ontving de redactie n.a.v. het december
nr. Beide inzenders hartelijk bedankt voor uw reactie.
Graag wil ik u bedanken voor het toezenden van uw blad, met het
verhaal over mijn verblijf in ‘44-45 in Sloten bij de Fam. Hoekstra. Het
was een verdrietige en ook veilige tijd in de oorlog. Ik heb er goede
herinneringen aan. De laatste twee weken voor ik terugging naar
Amsterdam, ging de Fam. Hoekstra verhuizen naar de Lemmer en toen
ben ik nog twee weken bij Mevrouw Ewoldt op het gemeentehuis
ondergebracht. Ook zo’n lieve mevrouw.
Nogmaals veel dank voor uw Stadsomroeper en ik wens de stad Sloten
alle goeds
Met de hartelijke groeten,
Truus de Kruijf-Boon
Deze week viel: ”Pieter”( = Stadsomroeper) weer bij ons op de mat.
Graag mag ik er dan even doorheen bladeren en mijn oog viel op het
schrijven van “Wie was de vrouw van G.G. van der Wal?”
Helaas kan ik u daarin niet verder helpen. Toch viel me de naam Van
Harinxsma thoe Slooten weer op waarover ik een verhaaltje heb gelezen.
Ik zal bij het begin beginnen.
Mijn schoonouders woonden op Marken. Het waren daar vissers en
boeren. Ook mijn schoonvader viste en wanneer de visserij slecht was,
gingen ze op de logger naar de Noordzee. Mijn schoonvader was daar erg
bij betrokken en had een boek dat de titel “het Hospitaal kerkschip”
draagt. Dat staat nu bij ons op de boekenplank.
Het gaat over de periode 1898 – 1938. Er bestond toen een grote
behoefte aan een schip met dokters en verpleegsters om de gewonden
onder te brengen.
Er is toen een stichting in het leven geroepen waarvan de koninginmoeder(Koningin Emma, red.) beschermvrouwe was. Damescomités uit
Amsterdam en Den Haag ijverden daar voor.
Er werd een bedrag van f 21.000, - bijeengebracht. Een dergelijk comité
bestond uit veertien vooraanstaanden. Het Amsterdamse comité bestond
uit tien vrouwen waar ook Mevrouw Baronesse van Harinxsma thoe
Slooten in het bestuur zat. Voor die tijd was het een hele grote afstand
van Friesland naar Amsterdam.
Mvg. Tjittte Zandstra, Monnickendam
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DRIE NOMINATIES SPORTMAN/VROUW 2011
Bij de verkiezing sportman/vrouw van de Gemeente Gaasterlân-Sleat
waren maar liefst drie personen uit Sloten genomineerd.
De sportcommissie van de Gemeente Gaasterlân-Sleat organiseerde deze
verkiezingen in samenwerking met radio Gasterlân en de Balkster
Courant. De verkiezingen werden gehouden in sociaal cultureel centrum
’t Haske in Balk en rechtstreeks uitgezonden door radio Gasterlân.
Muzikale medewerking werd verleend door het duo de Groot en Oudega.
Dit was de 23e keer dat deze verkiezing werd gehouden. Waarschijnlijk
zal er nog twee keer een verkiezing op deze wijze plaatsvinden. Hoe het
na de gemeentelijke herindeling in 2014 verder zal gaan, is nog niet
bekend.

Sportman van het jaar 2011 is geworden kitesurfer Tijn van Esch die
sinds kort in Balk woont. Hij werd derde in de Europese kitesurftour
Freestyle. Hans Lolkema uit Sloten eindigde als tweede. Hij is de beste
Highlandgamer van Nederland en België. Derde is werd de Fries
kampioen judoka Jan Ruerd Leegstra eveneens uit Sloten.

“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2012

10

Bij de dames is sportvrouw van het jaar 2011 geworden kitesurfer Annie
de Jong (partner van Tijn van Esch) uit Balk. Zij werd ook derde in de
Europese kitesurftour Freestyle.
Anne-Jet White uit Rijs werd tweede. ( de beste Young rider van
Nederland, paardensport). Zij heeft al meerdere keren op het podium
gestaan en werd vorig jaar tot sportvrouw van het jaar 2010 verkozen.
Shorttracker Hilda Wijnja uit Sloten is als derde geëindigd. Zij werd
tweede op de NK-achtervolging shorttrack.
De eerste prijzen waren een prachtig, handgemaakt glaswerk tonende de
sport van de beide prijswinnaars. In dit geval kitesurfen. Het is in de
geschiedenis van de verkiezingen nog niet eerder gebeurd dat een stel er
allebei met de eerste prijs vandoor ging. Tijn van Esch grapte dat hij nu
toch eindelijk thuis maar eens een schoorsteenmantel moest maken
zodat de prijzen daar samen op kunnen prijken. De tweede en derde
prijs was een oorkonde. Alle prijswinnaars kregen tot slot een bos
bloemen. De prijzen werden uitgereikt door de wethouder van sport van
de Gemeente Gaasterlân-Sleat dhr. Frans Veldman. Deze benadrukte
tijdens zijn speech het grote belang van sport en beweging m.n. voor
kinderen. Door de gemeente is onlangs voor alle basisscholen een
vakleerkracht gymnastiek aangesteld.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd het een gezellige,
goed bezochte middag.
Namens de sportcommissie Gaasterlân-Sleat
Griet Oenema
Rectificatie: In de aankondiging van deze verkiezingen in ons laatste
nummer werden alle sporters uit Sloten genoemd die al eerder een
sportprijs hadden gewonnen. Verzuimd werd daarbij de naam van Walter
de Vries en de skûtsjebemanning te noemen. Bij dezen rechtgezet. (red.)

VIDEO SCHAATSWEEK FEBRUARI 2012
Wat een geweldige schaatsweek afgelopen februari. Hiervan is een
videocompilatie gemaakt. Bent u ook gefilmd op of bij het ijs?
U kunt het bekijken via:
Onze website www.destadsomroeper.nl onder “Links”.
De website www.sloten.nl onder “Agenda”.
of rechtstreeks via onderstaande internetlink op Youtube.
www.youtube.com/watch?v=pPAuEOV2Fmw
P.A.
“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2012
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ACTIVITEITEN IJSCLUB “DE EENDRACHT”
Bijna iedereen had zich er al bij neergelegd dat we deze winter voorbij
zouden gaan zonder dat we konden schaatsen. Gelukkig is het weer nog
steeds niet voorspelbaar en zowaar werden we nog op een mooi
wintertje getrakteerd, zelfs eentje zoals we niet vaak meemaken.
Nadat zondag 29 januari de winter zijn intrede deed konden we al op
woensdag 1 februari op de ijsbaan schaatsen. Vrijdag 3 februari kwam er
een dik pak sneeuw maar
met behulp van vrijwilligers
wisten
we
de
ijsbaan
grotendeels sneeuwvrij te
krijgen zodat we de volgende
dag een “schaatsclinic” voor
de
schooljeugd
konden
organiseren.
Onder leiding van Niels
Poortema kregen ongeveer
dertig kinderen schaatsles.
Deze clinic organiseerden we
alweer
voor
het
vierde
opeenvolgende jaar en dat
kon je duidelijk aan het
niveau van de kinderen
merken; velen beheersen de
schaatskunst al redelijk tot
goed.
Woensdag 8 februari hebben
we in samenwerking met de
activiteiten commissie van
“De Klinkert” een heuse
Elfstedentocht
voor
de
schooljeugd georganiseerd. Dankzij de ijswegencentrale van Sloten die al
veel veegwerk had verricht, konden we een mooi parcours rond Sloten
uitzetten. De deelname onder de jeugd was zeer goed en meer dan
zeventig kinderen maakten een tocht rond de elf stempelposten, die
bemand werden door de onmisbare vrijwilligers. De reacties onder de
deelnemers en hun talrijk aanwezige ouders waren zeer positief. We
hopen dat we deze Elfstedentocht in de
toekomst nog vaak kunnen organiseren, al hebben we natuurlijk dan wel
de hulp van Koning Winter nodig.
Het bestuur van IJsclub “De Eendracht” wil tenslotte alle vrijwilligers, de
activiteitencommissie en de IJswegen-centrale bedanken voor hun inzet.
Arjen Rijpkema
“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2012
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WISSELING VAN DE WACHT BIJ DE IJWC
Omdat Durk C. Schotanus in mei de respectabele leeftijd van 70 jaar hoopt
te bereiken, is hij volgens de reglementen van de Vereniging De Friesche
Elfsteden niet meer bevoegd om de functie van rayonhoofd uit te oefenen.
Vele jaren zagen we Durk, in ijsperiodes, in en om Sloten de ijsdiktes meten
en samen met de vrijwilligers van IJswegencentrale Sloten de banen
prepareren. De afgelopen ijsperiode had Durk zijn functie al overgedragen
aan broer Cor, die meteen flink aan de bak kon, want wat was de
Elfstedentocht in februari jl. dichtbij.

V.l.n.r. Cor Schotanus, Geert v.d. Berg en Durk C. Schotanus tijdens een
verkenningstocht op het Slotermeer op 4 februari 2012.

Sinds 15 januari 1985 was Durk C. Schotanus rayonhoofd van Sloten van de
Elfstedenvereniging; eerst als assistent van Anne Dijkstra.
In 1981 aanvaardde Schotanus, als opvolger van heit Anske, een
bestuursfunctie bij de IJ.W.C. Sloten. Durk is inmiddels al 29 jaar
penningmeester van de Sleattemer IJ.W.C.
Schotanus was vroeger een verdienstelijke schaatser, die vooral bekend
stond als een prima stayer. Hij schopte het zelfs tot de Friese selectie.

“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2012
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Cor Schotanus zal de familietraditie trachten voort te zetten en weet zich
daarbij bijgestaan door de vrijwilligers van de Sleattemer IJswegencentrale.

IJSPLEZIER DANKZIJ ALLE VRIJWILLIGERS
In december en januari leek het er in de verste verte niet op dat er zich nog
een winter aan zou dienen. Het leek meer op voorjaarsweer. Toch sloeg de
winter plotsklaps toe en kon er zowel op de ijsbaan als het buitenwater
heerlijk worden geschaatst.
Het bestuur van IJswegencentrale Sloten schakelde vele vrijwilligers in om de
ijsbanen in en om Sloten en natuurlijk op het Slotermeer optimaal berijdbaar
te kunnen maken. Er ging geen winterdag voorbij of er waren vrijwilligers
actief.
Het bestuur is dan ook erg tevreden met al diegene die deze winter een
bijdrage hebben geleverd om de schaatsers optimaal te kunnen laten
functioneren en te genieten.
Dankzij alle vrijwilligers kan het bestuur terugzien op een uitermate
geslaagde ijswinter. Hulde aan al die vrijwilligers!
Het bestuur van IJ.W.C. Sloten.

HONDERD JAAR FIETSELFSTEDENTOCHT
Al ver voor 1912 werden er individuele
elfstedentochten op de fiets gereden. Van enige
organisatie was in die periode geen sprake. De
Elfstedentocht op de schaats van 7 februari 1912
was aanleiding voor het organiseren van een
fietselfstedentocht. De geestelijke vader van de
fietselfstedentocht was de Bolswarder huisarts
Henricus Beekhuis. Hij maakte deel uit van de controlecommissie in
Bolsward op de dag van de schaatselfstedentocht van 1912. Het was
deze commissie die tot de conclusie kwam dat wat in de winter per
schaats kon in de zomer ook per fiets mogelijk moest zijn. Onder
voorzitterschap van dokter Beekhuis werd het idee uitgewerkt. Hij was
tenslotte de propagandist voor meer en geregelde lichaamsbeweging. Op
16 maart 1912 werd bekend gemaakt dat op pinkstermaandag 27 mei
1912 een Rijwiel Elfstedentocht zou worden georganiseerd. Geen
wedstrijd maar een toertocht "zoodat overmatig hard fietsen buiten
gesloten zou kunnen worden".
Van pinkstermaandag 27 mei 1912 naar pinkstermaandag 28 mei 2012:
100 jaar Fietselfstedentocht
Een jubileum dat zal worden gevierd
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Ook in Sloten zal er aandacht aan worden besteed.
Het zal een nog feestelijker dag dan anders worden. Opgeluisterd met
o.a. muziek van dweilorkest WOD uit Marum. Ook onze eigen
Stadsomroeper zal in de stad van zich laten horen. En de schutterij zal
bij de stempelpost aanwezig zijn met 2 personen. De stempelpost zal ter
gelegenheid van het 100-jarige bestaan, worden ‘aangekleed’ met
verschillende decorstukken van het Historisch Kijkspel.
En er staat nog meer muziek op het programma, dus gezelligheid alom.
Dit alles is geregeld door Plaatselijk Belang in samenwerking met de
Feestcommissie, en wordt betaald met subsidie van de gemeente.
RS

VAN HET VOLLEYBAL BESTUUR
Wij zijn alweer halverwege het volleybal seizoen. De trainingen gaan
goed en ook met de wedstrijden hebben wij niet te klagen. Wij zijn
behoorlijk vooruit gegaan wat spelen betreft. En de punten komen nu
binnen. Wij zijn de laatste twee wedstrijden behoorlijk geklommen en
staan derde op de ranglijst maar met wel een wedstrijd meer gespeeld.
(14/2/2012)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

UTY:
CSC:
Sleat
DBS
VKH
SNVV

17 punten (6 wedstrijden)
12 punten (7 wedstrijden)
10 punten (7 wedstrijden)
9 punten (8 wedstrijden)
7 punten (6 wedstrijden)
5 punten (6 wedstrijden)

Dit jaar hebben wij nieuwe shirtjes en
broekjes aangeschaft en gaan piccobello naar
de wedstrijden. De wedstrijden worden in de
buurt gespeeld en op de trainingsavonden.
Het gaat om 10 wedstrijden. (5 uit en 5 thuis)
Natuurlijk kunnen wij nog wel een aantal
speelsters gebruiken. Lijkt het je leuk om één
keer per week even een balletje te slaan… kom dan eens gerust een
kijkje nemen. Je kunt kiezen voor alleen trainen of trainen en
wedstrijden spelen. Je mag een gratis proeftraining volgen. Deze zijn op
dinsdagavond om 19.30 uur in de gymzaal van Sloten.
Namens het volleybal bestuur.
M. Gijzen.
“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2012

15

“DE GOEDE VERWACHTING” KOMT OVER DE BRUG
Eind december 2011 lag het Skûtsje “de Goede verwachting” mooi
verlicht in het binnenhaventje bij de Woudsender Poort.
Kraanbedrijf Geert Sierdsma uit Wijckel tilde zonder enige moeite het
schip over de platte brug en liet het vervolgens weer met uiterste
precisie zakken aan de andere brugzijde.
Vervolgens werden de gekleurde lichtjes geïnstalleerd en aangesloten.
Een prachtig gezicht in de donkere decemberdagen
Op de foto het skûtsje zwevend in de lucht.
P.A.

Foto: Pieter Albada.
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KANTELEN
Het gaat nu toch lukken. We hadden het idee al twee jaar geleden maar
het is niet altijd even gemakkelijk om iets nieuws geaccepteerd te
krijgen bij alle belanghebbenden.
Het ontwerp werd door Kobbe Rinnema voorgelegd en na drie
vergaderingen vastgesteld met eigenlijk vrij weinig wijzigingen. Het moet
ook niet teveel kosten, maar toch een duidelijke verbetering van het
stadsgezicht opleveren.
Want ja, daar gaat het over: komend vanuit Tjerkgaast zal Sloten er
ineens anders uitzien, herinnerend aan haar rijke historie, aan de Stins
van de Harinxma’s en aan de noodzaak zich tegen indringers te
verdedigen.

Met enkele eenvoudige ingrepen zal het aanzien van de Sprayfo fabriek
worden omgetoverd tot de gelijkenis van een onneembaar kasteel met
mooie ramen en kantelen, ongeveer zoals de fotomontage toont. In
verband met de grote hoogte van het gebouw en het forse formaat van
de decoraties die worden aangebracht is gerekend aan windsterkte,
belasting van het dak en eventuele geluidsoverlast. Gelukkig zijn er van
de Directie en de Ondernemingsraad geen bezwaren gehoord tegen ons
plan.
“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2012
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Het is de bedoeling dat de decoratie het vele jaren uithoudt, met af en
toe een nieuw verflaagje en een mechanische inspectie. Volgend jaar
wordt er geld ingezameld voor de verlichting van de gevel voor in de
zomermaanden, als er veel toeristen het schouwspel kunnen
bewonderen.
Gaat het nu niet veel kosten? Wel, laat dat nu erg meevallen. Boer
Jannema heeft besloten zijn stal geheel om te bouwen en de koeien
meer bewegingsvrijheid te geven. Daarmee zijn er 24 schotten van 3 bij
2 meter beschikbaar gekomen, die nu een nieuw leven gaan krijgen.
Momenteel worden ze elke week een keer duchtig afgespoten en ze
ruiken bijna niet meer naar koe. De grootste kosten zijn dus de frames
die de schotten op het dak en de muurdecoraties moeten vastzetten.
Aannemer Oegema zal de beschildering en de montage verzorgen, bijna
geheel Pro Deo, waarvoor onze hulde!
Binnenkort wordt met de voorbereidingen op het dak en bij de ramen
begonnen. Volgens de planning gaan donderdag 29 maart de eerste
panelen omhoog. Afwerking vindt tot en met zaterdag plaats en op
zondag is dan de feestelijke onthulling, om 15:00 precies. Komt allen!
Vereniging Sloten’s Vriendenbelang

SAMEN-LEVING
Wij wonen met veel genoegen in het centrum van Sloten. Een genoegen
dat de laatste tijd op de proef wordt gesteld in de weekeinden door een
groepje rondhangende pubers op de brug.
Dat Sloten weinig uitdaging biedt aan jongeren is bekend. Maar dat is
geen vrijbrief om andermans eigendommen te betasten en mensen in
hun privéomgeving te belasten. We zijn hierbij het
fenomeen ‘belletje-trekken’ inmiddels voorbij: beuken
op ramen en muren, losmaken van kettingen en
opengooien van de luiken, dit terwijl wij aanwezig zijn.
De groep jongens laat zich niet aanspreken. Erg
jammer en onsportief.

Dus jongens: wees een kerel en zoek
een ander tijdverdrijf.
Gertrud Hemels & Lolke Lindeboom
Lindengracht 17
“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2012
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NIEUWS VAN HET MUSEUM
Wist u dat er hier in de jaren ‘60
- nog heel veel kleine winkeltjes waren?
- Tjipke de Jong met zijn nieuwe partij Gemeentebelang een
monsterzege behaalde?
- werkelijk iedereen (nou ja, de mannen dan) op ‘De Hoeke’ alle
nieuwtjes uitwisselde?
- ook de vrouwen in Sloten emancipeerden?
- de Burgemeester G.H.Mulierstraat (de nieuwe ’jam’ buurt) is
gebouwd?
- er in Sloten een commune was waar verslaafden uit Amsterdam
kwamen afkicken?
- dat in 1970 Sloten werd uitgeroepen tot derde kabouterstad van
Friesland?
- En ….de zomertentoonstelling van het museum Stedhûs Sleat
gaat over de 60-er jaren.
U bent de hele zomer welkom van april tot oktober.
Tentoonstelling:
‘Hoe is Sloten gevaren in de zestiger jaren’. Dat is de titel van de
tentoonstelling dit jaar. Beleef de jaren '60 opnieuw en ontdek hoe het
de inwoners van ons kleine stadje Sloten in die roerige jaren is vergaan.
Op de tentoonstelling kunt u volgen hoe de gemeente zich vernieuwde,
hoe de vrouwen hier niet op de barricaden stonden maar wel degelijk
emancipeerden, en over de 'Kommune fan Sleat´. Een klein voorproefje
willen we u niet onthouden:
Piet van Vugt en de kommune fan Sleat. (de 60-er jierren yn Sleat)
It sil sa om-ende-by 1963 west hawwe, dat der op in jûn oanbelle waard
by Tjipke de Jong. Op de stoepe stie in lytse man mei in grutte snor yn it
tenue fan De Luchtmacht. Hy makke gading oan it hûs: Dubbelstraat 128
dat te keap stie. De beide mannen akkoarden ôf en sa kaam it dat Piet
van Vugt mei syn frou Maria yn Sleat kamen te wenjen. Hja krigen twa
jonkjes. Piet wurke by De Luchtmacht as boordwerktuigkundige;
heechstwierskynlik yn Volkel. Letter hat er wurke by IJB-beton op De
Lemmer (út dy tiid stamt it betonnen opstapke dat jierren foar de doar
stien hat) en by Nestlé op Skarsterbrêge. Moarns ier en betiid sette er ôf
op syn brommerke. Jan Oenema kaam yn dy tiid in soad by Piet en Maria
oer de flier. Jan fertelt Piet en Maria wiene och sa hertlik. Piet holp my
altyd mei myn húswurk. Hy sette foar de jongerein in soarte fan
“padvindersclub” op. Dat wie prachtich. We makken û.o. fleantúchjes fan
Balsahout en giene dêr mei nei it Wikelerbosk ta om se fleane te litten.
“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2012
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Piet hie in skouke mei in motorke. Dêr giene we mei nei it eilantsje mei it
hûske yn de Koefurd en bouden dêr in hutte. Soms sieten we meiïnoar
yn in rûnte yn de keamer en smookten út in wetterpiip.
In kear waard der stroom ôftape fan it PEB. Dat gie sa: triedsje – knopke
– “steekvlam”- heal Sleat sûnder stroom.
Maria, Piet syn frou, kaam út Afrika. Doe’t Piet en Maria in kear 3
moanne nei Afrika wiene, paste ik op it hûs. As tank foar it húswarjen
krige ik it boatsje mei de motor. Piet wie syn tiid foarút. Hy wie in
idéalist. Hy woe de wrâld ferbetterje. Sa helle er ris mei in ploech helpers
yn in boat alle smoargens út en om de Sleattemermar op. Doe ’t se yn
Sleat werom kamen mei in boatfol mei rotsoai, mochten se fan de
gemeente de “fangst” net losse. Sadwaande rekken se nei Snits ta, wêr ’t
se it wol kwyt koene. Piet seach doe al dat it bûtenwetter fersmoarge
wie. As protest-aksje stapte Piet yn in feart mei fersmoarge wetter. Sa
rûn er typhus oan de foet op. Piet wie tsjin kearnenerzjy. Dat wie goed te
sjen. Foar de ruten hongen grutte oanplakbiljetten: in bandebomteken,
de anti-vietnamposter:Johnson moordenaar en it oanplakbiljet fan de
PSP (witte jo noch?,datselde mei in neaken frommis der op). Yn 1970
makke er fan Sleat de tredde “Kabouterstad” fan Fryslân. Syn idealisme
makke ek dat er drugsferslaafden yn ‘e hûs naam. Uteinlik rekke er sels
ferslaafd. Maria gie by him wei en naam de beide jonkjes mei. It hûs
waard ferkocht en Piet sette him mei in nije freondinne nei wenjen yn De
Nije Buert. Dat duorre net botte lang, doe kaam der in (wen) boat, in
snikke. Piet en Anita ha earst in skoft mei harren snikje yn de lytse
haven yn Sleat lein. Letter binne se ferfearn nei Snits ta. Dêr is de boat
ontploft.
Sa is der 23 juny 1981 in ein kommen oan it libben fan dizze bysûndere
man.
Atsje Boersma.
Harmen Akkerman vertelt over die tijd het volgende:
In de roerige jaren zestig vestigde zich in Sloten aan de Dubbelstraat P.
(wij kennen hem als Pietje Puk, hij was niet lang van stuk )van Vugt.
Samen met Puppy (zijn vrouw Maria) en een aantal vrienden werd de
“Commune Sleat” opgericht. Het was voor de oudere inwoners van
Sloten wel schrikken en ze waren er over het algemeen toen niet zo blij
mee dat in hun stad dergelijke zaken zich al afspeelden. Het leek
Amsterdam wel met zijn provo’s en hippies. Toch keek Amsterdam ook
wel naar Sloten. Het toenemend drugsgebruik daar kende ook al zijn
slachtoffers: er moest afgekickt worden. Het liefst in een
plattelandsomgeving, buiten de drugsscene. Eén van de organisaties die
zich daar mee bezig hield was de Stichting Release, en deze kreeg toen
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de commune van Sloten in beeld. Pietje en Puppy werkten graag mee en
in die jaren zijn er verscheidene verslaafden voor korte of langere tijd
lid/gast geweest van de commune. De jeugd van Sloten kwam er ook
regelmatig graag over de vloer, wat hun ouders in meestal niet op prijs
stelden. Begin jaren zeventig was het voorbij met de commune.
Op de tentoonstelling mag u in de kastjes en laden kijken, bladeren door
de tijdschriften en boeken uit die tijd, of uw eigen herinneringen uittypen
op de grote kantoortypemachine. Voor kinderen is er speelgoed uit die
tijd waar best mee gespeeld mag worden.
Winkeltjes in Sloten: dank aan iedereen die materiaal heeft
aangeleverd
Op de tentoonstelling is ook aandacht voor de vele winkeltjes die er toen
nog in Sloten waren.
In een vorige editie van de stadsomroeper stond al een eerste lijst van
60 locaties met een commerciële activiteit. Opvallend was dat op diverse
adressen meerdere winkeltjes waren. En hoe vaak winkeliers hun kans
roken om in een ander pand verder te gaan of uit te breiden.
Voor deze tentoonstelling hebben we toen ook een oproep gedaan om
deze lijst met adressen en namen uit te breiden. Vijftien mensen hebben
ons allerlei bijdragen en correcties gestuurd:
Th. Leentjes, Dr. Tjalma, Mw. H. van der Wielen, Siska en Klaartje
Lubach, P. v.d. Hei, P. Albada, H. Spoelstra en Mw. A. de Vries-Poepjes
in Sloten. En van H.J. Visser uit Balk, Mw. T. Loonstra-Groenhof uit
Lemmer, Mw. U. Venema en G. v/d Brink uit Joure, Mw. A. NijholtStraatsma uit St. Nyk en Mw. L. Bouwsma uit Utrecht. Veel bewondering
voor hun sterke geheugen! Door de medewerking van deze enthousiaste
groep Stadsomroeper-lezers is de lijst gegroeid tot bijna 200 regels. Voor
al hun moeite en vaak lange lijsten willen we hen graag hartelijk dank
zeggen!
Het museum is vanaf 1 april
weer open (di-vr van 11 tot 17
uur, za-zo van 13 tot 17 uur)
Margriet Agricola, Atsje Boersma
en Paul van Daalen
(leden
van
de
tentoonstellingswerkgroep,
die
verder
bestaat
uit:
Talitha
Vormer, Trea Leegstra en Sietske
de Graaf)
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VERSLAG FILMMIDDAG IN HET MUSEUM
Op zondagmiddag 22 januari jl. was er in het museum een filmmiddag,
met enkele films uit het archief van Hendrik Spoelstra. De opkomst was
overweldigend en we pasten maar net in de zaal. We kregen de film te
zien over de geschiedenis van Sloten. Best een lange zit, dus er was een
pauze ingelast met koffie en thee en wat lekkers. Na afloop bleek dat
mensen ook hadden verwacht dat er filmpjes zouden zijn waarop
stadgenoten te zien waren tijdens bijvoorbeeld uitvoeringen van de
gymnastiekvereniging. Die hadden we helaas niet beschikbaar. Maar we
hadden nog wel de film waarin alle panden van Sloten gefilmd en
bespoken werden en daarin zaten wel weer bekenden (wat duidelijk te
merken was aan de reacties in de zaal). Zo kwam iedereen toch aan zijn
trekken.
Al met al was het een hele gezellige middag, en zeker voor herhaling
vatbaar. En we beloven dat er dan meer bekenden te zien zullen zijn!
(En Spoelstra: nogmaals bedankt dat we de film mochten laten zien)
Margriet Agricola

(SCHADE) JAARWISSELING 2011-2012
Ook dit jaar de complimenten aan de burgers en de jongeren die na het
afsteken van het vuurwerk de vuurwerkresten gelijk of een dag daarna
hebben opgeruimd. Het weer heeft ook meegeholpen maar er lag
aanmerkelijk minder afval op straat dan andere jaren. Dit heeft de
gemeenschap veel geld bespaard. Ook dit jaar organiseerden een aantal
Dorps- en Plaatselijke Belangen festiviteiten voor hun inwoners. Om
schade te voorkomen heeft het college van burgemeester en wethouders
een bedrag, € 500, - beschikbaar gesteld voor dorp of stad met een
ludiek idee voor de jaarwisseling. Elahuizen was op 1 januari kleurig,
fleurig en feestelijk versierd. De jeugd wenste ieder een kleurige en
voorspoedige 2012. Elahuizen krijgt € 350,- en Wijckel, als
aanmoedigingsprijs € 150, -. Daar werd voor het eerst een wedstrijd
pallets zagen georganiseerd. Het gezaagde hout werd gebruikt voor de
vuurtonnen. Hopelijk vind dit navolging voor de komende jaarwisseling.
Speciaal voor de jaarwisseling heeft de gemeente een telefoonnummer
geopend waar anoniem meldingen over de jaarwisseling gedaan kunnen
worden. Op dit nummer kon anoniem een boodschap of melding
ingesproken worden. Het doel was de drempel voor het doen van een
melding zo laag mogelijk te maken. Er is een paar keer gebruik gemaakt
“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2012
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van het nummer waarop ook actie ondernomen is. Er kwam een melding
binnen van een verstopte voorraad brandbaar materiaal die toen
voortijdig afgevoerd is. Ook kwam er een melding binnen van in brand
gestoken auto banden. Hierop is de brandweer ingeschakeld en heeft de
gemeente de restanten afgevoerd. Het nummer heeft zeer zeker aan zijn
doen voldaan waardoor excessen voor komen konden worden. Dus het
anonieme nummer houden we er in.
In onze gemeente is in het algemeen de jaarwisseling rustig verlopen.
Helaas was er ongeveer evenveel schade aan gemeentelijke
eigendommen als tijdens de vorige jaarwisseling. De schade, van de
jaarwisseling, voor zover nu bekend, bedraagt € 5296,00. In deze tijd
van bezuinigingen en crisis een fors bedrag dat wij met zijn allen, de
gemeenschap, moeten betalen. Met dit geld kan, in onze gemeente, ook
veel ander leuke dingen gedaan worden.
Op diverse locaties waren er weer illegale branden die schade
veroorzaakten. Opvallend was dat, met vuurwerk, voor de jaarwisseling
al veel verkeersborden werden opgeblazen. Het was soms zeer zwaar
vuurwerk, sommige borden waren compleet uit elkaar gerukt en soms
niet meer herkenbaar.
We beginnen maar met het dorp met helaas de meeste schade, Wijckel.
Dorpsbelang heeft heel veel moeite gedaan om iets voor de jongeren in
Wijckel te organiseren. Door hen werd onder andere het palletzagen bij
de Bargebeck geïntroduceerd. Het was een groot succes. Het gezaagde
hout werd opgestookt in de gereedstaande tonnen. Helaas zijn er
jongeren die toch doelbewust zaken willen vernielen en schade willen
veroorzaken. Er wordt in het geheel geen rekening gehouden met
anderen en dat bewoners door hun handelen tijdens de jaarwisseling
angstig kunnen zijn. Zelf van het erven wordt materiaal gehaald om in
brand te steken. Gelukkig dat een caravan, die achter op het erf in
Wijckel gestald was, onderschept kon worden. De caravan was van een
buurtvereniging uit Balk. In de caravan lag buurversiering en ook de
caravan zelf werd als versiering gebruikt. Ook uit het Wikelerbos is een
vrachtwagen vol brandbaar materiaal onderschept en afgevoerd.
Ondanks deze acties waren er op verschillende plekken, in en buiten het
dorp, toch weer branden en moesten de restanten opgeruimd worden.
Ook na afloop van het palletzagen, bij de Bargebeck, werden in de berm
autobranden in brand gestoken. Hierbij zijn een paar verkeersborden
verbrand. Ook is er een verkeersbord afgebroken. Op het pleintje bij de
kerk staan een aantal lage lichtmasten. Hiervan zijn een paar koppen
afgeslagen. Schade van de lichtmasten alleen al is € 1700, - Totale
schade Wijckel bedraagt € 3140, -
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In Bakhuizen waren er op twee plaatsen brandjes. Op de T. de
Boerstrjitte werd een caravan in brand gestoken. Gelukkig ver genoeg bij
het tankstation vandaan en weinig schade aan het wegdek. De
brandweer heeft het vuur geblust en de gemeente heeft de restanten
afgevoerd. Verder werd er langs de Skuniadyk een kombord opgeblazen.
Het vuurwerk is met tape aan het bord geplakt. Dit is toch heel erg voor
opgezet vernielen. Tape meenemen van huis om een kombord op te
blazen. Hoever kun je gaan en wat staat ons nog allemaal te wachten.
Schade voor Bakhuizen totaal € 880, Dit jaar was er, op het carbidschieten na, helaas niets in Oudemirdum
georganiseerd. De schade van de gemeente betreft alleen het opblazen
van een paar verkeersborden € 254,00. Van het bushokje, niet van de
gemeente, werd een ruit ingegooid. Ook werden bij particulieren zaken
vernield en opgeblazen. De kerstboom op de Brink werd omgezaagd
waarbij de verlichting beschadigd raakte. De daders hadden na afloop
spijt van hun actie en hebben bij t’ Klif een envelop met inhoud, voor het
herstel van de schade, door de brievenbus gedeponeerd. Deze jongelui
staan voor hun daden en nemen hun verantwoordelijkheid.
In Elahuizen was ook van alles georganiseerd en het blijkt dat het werkt.
Geen schade. Het dorp was verder fleurig, kleurig en feestelijk versierd
met honderden ballonnen. Al dat blazen is beloond met een prijs.
Ook in Oudega was de schade minimaal. In de berm werd een caravan in
brand gestoken maar de jongeren die hier verantwoordelijk voor waren
hebben alles weer opgeruimd. Verder stond er in de berm een grote
stacaravan met een spandoek. De tekst refereerde naar de woningnood
van jongeren in Oudega. Helaas kwam ook naar voren dat jongeren het
onderling niet altijd met elkaar eens zijn. We hopen dat voor de volgende
jaarwisseling de eensgezindheid het weer wint en dat ze gaan voor de
prijs voor het leukst versierde dorp van onze gemeente.
In de bocht van de Delbuursterwei, net buiten Sondel, hebben jongeren
materiaal in brand gestoken. Na afloop hebben is alles weer opgeruimd
en hoefde de gemeente dat niet te doen. Er is alleen een verkeersbord
opgeblazen.
Harich was schadevrij. In Harich was wel een illegale brandbult. De
restanten zijn na afloop keurig opgeruimd.
Helaas was ook Sloten dit jaar niet schadevrij. Er is een zonebord
opgeblazen, schade
€ 165, Ook in Balk werden een paar borden opgeblazen. Op het parkeerterrein
een parkeerbord. Dit is door een getuige gezien. De jongeren hebben
zich op het gemeentehuis gemeld en gezamenlijk de schade betaald. Zo
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verantwoordelijkheid. Schade Balk € 240, Ook Rijs kwam niet ongeschonden uit de jaarwisseling. Ook hier werd,
met vuurwerk, een kombord opgeblazen. De schade voor het hestel
bedraagt € 463,00.
Als laatste Nijemirdum. Er is een ruit van een abri vernield. Dit was een
paar dagen voor de jaarwisseling gebeurd. Het is niet duidelijk of dit door
vuurwerk komt of dat er iets tegen aan is gegooid. Verder waren er door
Pl. Belang dingen georganiseerd en dit heeft waarschijnlijk geresulteerd
dat de schade beperkt bleef tot maar één verkeersbord.
Onderstaand een overzicht van de totale kosten uitgesplitst over de
verschillende dorpen en stad.
Opruimen/schoonmaken/herstellen etc.
Bakhuizen
880
Balk
240
Harich
0
Oudega
0
Sloten
165
Wijckel
3140
Oudemirdum 254
Rijs
463
Nijemirdum
86
Sondel
67
Elahuizen
0
------Totaal
€5296
(excl.
kosten
preventieve
maatregelen zoals weghalen glas
en kledingcontainers)
Misschien wordt het totaal bedrag nog hoger. De ervaring leert dat er de
komende weken nog een aantal schade posten aan het licht zullen
komen. Zoals al eerder genoemd toch nog en groot bedrag, vooral ook
omdat het schade betreft van vernielingen en branden wat voorkomen
had kunnen worden. Wat zou het fantastisch zijn als de jaarwisseling van
2012-2013 schadevrij zou plaatsvinden.
Gemeente Gaasterlân-Sleat,
K. Knobbe,
Contactfunctionaris
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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 een gevloerde ijsmeester, een
verwarrende geheugentest, bouwvakkersleed en kippigheid ten top ………
IJSMEESTER GEVLOERD
Wat was het een drukke tijd voor rayonhoofden, ijsmeesters en niet te
vergeten alle vrijwilligers tijdens het hevige wintertje in februari. Geen
moeite was hen te veel om de schaatsers een comfortabele en veilige
ijsvloer te bezorgen. Ook Gosse Haga was prominent op het ijs
aanwezig. Trots toonde hij ‘zijn’ nieuwe veegmachine aan enkele
belangstellenden. Hij zou weleens even demonstreren hoe snel de
machine een spiegelgladde ijsvloer kon maken. Gezeten op een stoeltje
dat er vernuftig en voor het gemak dienend aan bevestigd was, startte
Gosse de motor. Eenmaal op het ijs schoot het stoeltje plotseling los van
het apparaat en de machine ging er zonder Gosse vandoor. Zijn
verbazing ging over in paniek toen hij besefte dat de pas aangeschafte
veegmachine niet uit zichzelf zou terugkeren.

Febr. 2012 de IJWC zorgde voor de geveegde banen. Foto: Renée van der Weiden
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Hij vloog er dan ook direct als een speer achteraan. Het volgende
tafereel speelde zich af: hij kreeg de machine met één hand te pakken
vervolgens probeerde hij er met twee handen vat op te krijgen maar de
machine liet zich niet zo makkelijk vangen. Liggend op het ijs, maakte
Gosse en machine een aantal pirouettes waar menige kunstschaatsers
jaloers op zouden zijn. Eindelijk kreeg Gosse de “fuotten wer ûnder it
gat” en een beetje witjes, de machine weer onder bedwang. Of dat witte
gezicht van de sneeuw kwam of van schrik is niet helemaal duidelijk.
Duidelijk was wel dat het gelach van de omstanders
dat tot in de wijde omtrek te horen was.
IN DE KIJKER
De media was in die winterweek niet uit Sloten e.o.
weg te slaan. Zo zagen we in het programma “Man
bijt hond” Sjouwe Leffertstra, de families Zwerink,
Spoelstra en Brouwer passen en meten met
luchtbedden om te kijken hoeveel slapers ze konden
bergen bij het eventueel doorgaan van de tocht der
tochten. Ook zagen we Lideweij van der Goot en nog een aantal kinderen
van CBS de Klinkert samen met rayonhoofd Durk Schotanus de ijsdikte
meten. De kinderen vonden het jammer dat de Elfstedentocht niet door
kon gaan maar zij legden haarfijn uit dat het echt niet kon. Verder zagen
we Rommert Hoekstra in tv programma DWDD, al schaatsend met nog
een perfecte slag, alles uitleggen over de toestand van het ijs en wat er
allemaal in orde moest zijn voordat het kon ’heven’. Van al die oude,
Friese waarheden hadden de Hilversummer tv-boys niet veel kaas
gegeten. Maar omgekeerd was ook het geval toen Gosse Haga werd
gebeld door “de Jakhalzen” (van DWDD) Hij begreep niet waar het over
ging en zei: “Jakhalzen, besteane dy dan noch?”. Toen uitgelegd werd
waar het om ging, konden we ook Gosse een paar dagen later op tv
ontwaren maar niet voordat hij de heren er op had gewezen dat ze met
die mooie, rooie, gelakte puntschoentjes echt niet het ijs op konden.
Zo werd Fryslân in die week geweldig op de kaart gezet op een manier
waaraan geen enkele misdaadserie ook maar aan kan tippen. En dat
allemaal gratis. Nu maar hopen dat al die reclame van de zomer ook nog
iets in het laatje zal brengen. Dit was in ieder geval een topweek die ze
ons niet meer af kunnen nemen.
GEHEUGENTEST
Op een mooie dag in 1938 is myn pake, Homme Bergsma, met een
collega aan het werk op een boerderij onder de rook van Spannenburg.
Ze zijn als timmerlieden werkzaam voor de plaatselijke timmerman van
Tjerkgaast, waar pake Homme ook woont.
Volgens een oude traditie, welke in 2012 nog steeds actueel is, laten ze
iets tastbaars achter voor iemand die in de boerderij woont of er over
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een aantal jaren weer werkzaam zal zijn. Namen en jaartal worden op
een plankje geschreven, dat daarna goed word verstopt.
Pake Homme en zijn collega doen hun werk blijkbaar zo goed, dat het
plankje pas eind 2011 weer het daglicht ziet.
De boerderij van de familie Hoekstra staat dan al jaren in de schaduw
van de grote PTT-toren en komt dan in handen van Siebold en Greetje
Visser van Tjerkgaast. Siebold kent de naam Bergsma vrij goed; collega
timmerman Arend Jan is ook een Bergsma. (mogelijk familie?)
Arend Jan erkent dat het zijn vader is maar weet niet meer bij welke
timmerman zijn vader werkzaam is geweest. Hij legt dan ook de vraag
voor aan zijn broer, Auke. “Bij wie werkte heit op Tjerkgaast?”. Deze
vraag werd gesteld op een verjaardag en bleef lang onderwerp van
gesprek. Als het geheugen van de twee broers geen naam oplevert, doen
ze een beroep op Google. Maar welke zoekopdracht ze ook opgeven, een
antwoord krijgen ze niet. (en daar kan Auke slecht tegen….)
Als Auke na zijn dagelijkse werkzaamheden in Sneek weer huiswaarts
keert, (inderdaad, via Tjerkgaast) heeft de vraag hem nog steeds niet
losgelaten. Maar op de laatste verkeersdrempel van Tjerkgaast schiet
hem ineens toch een naam te binnen: JOUSTRA!
Deze tekst wordt kort maar krachtig via een sms naar Arend Jan
gestuurd: “Joustra!?” Binnen drie minuten krijgt Auke al een antwoord:
“Ik kom deroan.” Auke is verbaasd want een complimentje per sms was
ook voldoende geweest. Misschien heeft Arend Jan het bewuste plankje
bij zich, wie weet? Maar Arend Jan komt met lege handen binnen, gaat
zitten en zegt handenwrijvend: “Kom maar
op met die Joustra”!
Auke is even stil, begint dan te lachen en
legt uit welke Joustra hij voor ogen heeft: de
timmerman van Tjerkgaast en niet de
weduwe van ……. het bruine, vloeibare
goedje. Nu Arend Jan er toch is besluiten ze
er ‘een op te nemen’ en vragen zich intussen
af of timmerman Joustra ook familie zou zijn
geweest van de Weduwe Joustra.
Maar eens Googlen op internet ……..
EEN STOFFIG KABELTJE
Bij werkzaamheden op het hoge dak van Taveerne Het Bolwerk is het
dakraam van de badkamer aan vervanging toe. Onder aanvoering van
kroegbaas Sjoerd Lolkema (zelf niet geheel vrij van een gezonde portie
hoogtevrees) halen een paar zware jongens uit de Sleattemer
bouwwereld het versleten dakraam er vlot uit. Een “elektriciteit” kabel zit
danig in de weg en wordt ook afgevoerd.
Dat het raam er uit is merkt Corrie, de vrouw van Sjoerd, later ook. Als
ze de badkamerdeur opendoet, komt het stof haar tegemoet. Dat een
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dak in meer dan 25 jaar een heleboel stof kan verzamelen, moge
duidelijk zijn. In hun ijver zijn de heren bouwvakkers vergeten Corrie
tijdig te waarschuwen, met als resultaat: complete badkamer bedekt
onder een dikke laag stof en bouwafval. Alles maar dan ook alles,
badspullen, handdoeken, ja zelfs de badeendjes zijn vaal grijs gekleurd.
Corrie laat duidelijk merken dat zij hier niet blij mee is. Na het werk
vertrekken de bouwvakkers Na het werk zijn de bouwvakkers dan ook
vrij snel verdwenen, ze hebben geen tijd meer voor een pilske….
Na een grondige poetsbeurt in de badkamer ploft Corrie uitgeput op de
bank en om haar wereldje wat te verbreden zet ze de tv aan voor het
journaal. Opeens blijkt de wereld wel heel erg klein en het huis ook als
zij erachter komt wat de reden is van een zwijgende televisie. De
zogenaamde elektriciteitskabel was, ja inderdaad, de televisiekabel! Hoe
Sjoerd het heeft goedgemaakt met Corrie is ons niet bekend.
BEDRIJF VERSTREKKING OV-CHIPKAART WEL ERG KIPPIG
Bij het horen van onderstaand verhaal zou je bijna
gaan denken, wordt er dan nergens meer opgelet?
Onbegrijpelijk! Wat is het geval? Rudy Sikkes, de
oudste zoon van Anton en Gea uit de Menno van
Coehoornstraat bereikt de leeftijd dat hij recht heeft
op een Ov-kaart.
Tegenwoordig is bijna alles via internet te regelen
dus Rudy, kind van deze tijd, besluit de kaart
digitaal aan te vragen. Zonder hulp van zijn heit of mem, die hier minder
in gespecialiseerd zijn, regelt hij de aanvraag. Het gaat gesmeerd totdat
er een foto van zichzelf nodig blijkt te zijn. Rudy keert het huis onderste
boven maar kan geen ‘leuke’ foto van zichzelf vinden. Omdat hij wel van
een geintje houdt, besluit hij zijn lievelingskip ‘Harry’ op de foto te zetten
en die te verzenden. Zo gezegd, zo gedaan.
‘Harry’ blijk een fotogenieke kip te zijn te zijn en wordt met één klik op
de muis verzonden en tot Rudy's stomme verbazing geaccepteerd.
Rudy vindt het wel lollig en besluit af te wachten. Totdat de kaart door
de bus valt. Hij haalt hem uit de envelop en begint heel hard te lachen.
Moeder Gea, nieuwsgierig geworden waarom haar zoon zo uitbundig
lacht vraagt: “Wat hast do dêr foar post?” Rudy laat de kaart aan zijn
moeder zien en die begrijpt eerst niet wat ze ziet. “Wat is dit, in
rydbewiis foar ús kip?” Nee, dit is myn Ov-kaart”, zei Rudy. Op de kaart
prijkt een foto van ‘Harry de kip’ en verder staan alle persoonsgegevens
van Rudy er correct bij vermeld. Wat moeder Gea gezegd heeft tegen
haar zoon laat zich raden…
Dit kan dus gebeuren als er geen mensenhanden meer aan te pas komen
en alles digitaal verwerkt wordt.
Nu maar hopen dat de chauffeurs van het openbaar vervoer een beetje
kippig zijn want anders komt Rudy de bus of trein nog niet in.
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PAKES’ SLEATTEMER FERLINE
De schoenendoos van Geurt van den Brink uit Joure is nog lang niet leeg
zoals blijkt.
Hij stuurde ons weer een paar oude prenten uit vervlogen tijden.
Wederom bedanken wij hem hartelijk voor zijn bijdrage. Bijgaande twee
foto’s ontving hij uit het familiearchief van ‘omke’ Minne en ‘muoike’
Sietske van Dijk- Okkema.

Foto 1 links:
Vier jongemannen op de
brugleuning. Rechts is Minne
van Dijk met naast hem
Sikke Poepjes

Foto 2 beneden:
Op de hoek. Vooraan liggend;
Minne van Dijk, met achter
hem Sikke Poepjes.
Achter Sikke links, Gerrit
Kolhoff en rechts waarschijnlijk
Henk Kraak

Mocht u op foto 2 nog meer gezichten herkennen dan graag doorgeven
aan de redactie.
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Als vanouds koek en
zopie in Sleat
Wat een sfeertje!

De foto’s op deze
pagina’s zijn
gemaakt door
Sjouwe Leffertstra
en Renée van der
Weiden
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Foto boven: Sleattemers maken de baan
schoon voor een mogelijke Elfstedentocht.
Foto onder: Komt ‘tie of komt ‘tie niet?
De media staan op scherp!
Foto links: Mare van Dijk kan zich er niet druk
om maken.
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BOOTTOCHT SENIOREN GAASTERLÂN- SLEAT E.O.
Het is voor de 30e keer dat de traditionele
boottocht voor bejaarden en senioren uit de
gemeente Gaasterlân-Sleat en omgeving
plaats vindt.
De boot zal op woensdag 9 mei 2012 om
09.00 uur vertrekken vanaf de Haverkamp
te Sloten. Het is de bedoeling om na een
tocht via de Brandemar, Follega, het
Tjeukemeer, Scharsterbrug, de Langweerder
Wielen, de Alde Karre, het Sneekermeer, de
Jeltesloot en het Slotermeer weer naar
Sloten te varen. Om 17.00 uur wordt er
afgemeerd bij de Haverkamp te Sloten.
Al met al een prachtige gevarieerde route,
waarbij gezorgd wordt voor een hapje en een drankje en een uitstekend
diner. De kosten voor deze geheel verzorgde bootreis bedragen €
42,50 per persoon
Aanmelding voor deze prachtige boottocht kan plaatsvinden bij:










Balk: mevr. J. de Groot, Erasmusstraat 10 tel. 0514 –602605,
dhr. L. Kroes, H. Gorterstraat 4 tel. 0514-603190, mevr. R.
Hooisma, W.v.d. Heideplein 6, Balk, tel. 0514-602524
Sloten: mevr. J. Spoelstra, Heerenwal 54, tel. 0514-531288
Wijckel: mevr. E. Ferdinands, Du Toursstraat 2, tel 0514-603370
Sondel: dhr. J. Smits, Beuckenswijkstraat 7, tel. 0514-602195
Nijemirdum: mevr. T. Groenhof, Hege Bouwen 43, tel. 0514603368
Oudemirdum: mevr. P. Hospes, De Bugel 23, tel. 0514-571656
Bakhuizen: mevr. M. Weitenberg, De Maren 26, Hemelum,
tel. 0514-581598
Oudega-Elahuizen: mevr. G. Hiemstra-v.d. Velde,
Kl. Gelkesstrjitte 9, Oudega tel. 0514-602324

KRINGLOOPSTATION EIGEN HAARD GESLOTEN
In verband met het personeelsreisje is het Kringloopstation op Eigen
Haard 11 te Balk gesloten op vrijdag 6 en zaterdag 7 april 2012
Met vriendelijke groeten,
K. Knobbe
Coördinator buitendienst tel. (0514) 60 81 62
E-mail k.knobbe@gaasterlan-sleat.nl
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VOOR AL UW HAARWENSEN
Onder deze naam is Djoeke van Dijk, de tweede,
25-jarige dochter van Evert van Dijk en Jittie
Bakker, sinds 1 februari 2012 als zelfstandig
kapster werkzaam.
Met als thuisbasis Spanjaardsdijk 16, wil zij op
afspraak bij de mensen thuiskomen voor alle
haarwensen.
Na de vmbo(T) op de CSG in Balk was al snel
duidelijk dat Djoeke haar toekomst in de kapperswereld zou liggen. Een
driejarige opleiding aan de Kappersvakschool in Emmeloord bracht haar
via een stage van 10 weken in Lemmer naar Gorredijk, waar zij al
spoedig als zelfstandig kapster 2 dagen per week werkzaam was.
Eenmaal met het diploma in de hand kreeg zij een baan bij kapsalon
Team Harry Hummel in Joure. Bij deze kapper was Djoeke ondanks het
diploma nog lang niet klaar met de studie. Iedere woensdag werden er
binnen de kapsalon trainingen georganiseerd om bv. speciale
handelingen onder de knie te krijgen. Naast de interne trainingen waren
er ook diverse cursussen buitenshuis.
Na bijna 6 jaar werkzaam geweest te zijn in Joure vond Djoeke het tijd
worden voor iets anders. Het ondernemersbloed waar vele Van Dijken
mee behept zijn, begon bij haar ook te borrelen. En dat er in Sloten geen
kapper meer is, heeft ook meegeholpen bij de keuze om op eigen benen
te gaan staan. Gesteund door familie en vrienden is middels een
inschrijving bij de Kamer van Koophandel ‘Thúskapster Djoeke’ een feit.
Met producten van het merk ‘KIS’ en een trolley vol kappersattributen
komt Djoeke op afspraak zowel overdag als in de avonduren graag bij
iedereen aan huis. Zij is te bereiken op 06-53361780
Haar werkterrein is in eerste instantie de regio Gaasterlân-Sleat maar
Djoeke heeft wat dat betreft zichzelf geen beperkingen opgelegd. Als de
eerste weken als zelfstandig kapster maatgevend zijn voor het succes
van deze onderneming, ziet de toekomst voor Djoeke er rooskleurig uit.
De redactie feliciteert Djoeke en wenst haar veel succes op de door haar
ingeslagen weg.
AB

OPBRENGST COLLECTE
Opbrengst collecte Amnesty International € 110,50
Collectanten en gevers hartelijk bedankt voor uw inzet en uw bijdrage.
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DE SLEATTEMER KAAIEN 
Op vrijdag 7 december 2011 zou het vrouwenkoor zich weer laten horen
tijdens de kerstmarkt in Balk maar in verband met de harde wind kon
deze markt in haar totaliteit niet doorgaan.
Wat wel doorging, was de Kerst-meezingavond op maandag 12
december jl. in een sfeervol versierde “Poarte”. Deze avond werd door
ons koor voor de eerste maal georganiseerd maar zeker niet voor de
laatste maal. De aanwezige gasten konden meezingen met de wel
bekende kerstliederen en luisteren naar de misschien minder bekende. In
de pauze werd iedereen getrakteerd op koffie/thee.
Op zaterdag 17 december jl. van 17.00-19.00
uur vond de traditionele Kerst-in weer plaats in
het centrum op de Voorstreek. Het was best
fris voor een openluchtconcert, maar de
aanwezige
inwoners
met
hun
kleuterkerstmannetjes en vrouwtjes, de vuurkorven
en overige lichtjes waren hartverwarmend.
Alles brandde volop en als er dan door het koor
o.a.
gezongen
werd:
“Midden
in
de
winternacht”
of
“Rockin’
around
the
Christmastree”
was
het
net
of
de
gevoelstemperatuur van die wintermiddag
ineens minder koud aanvoelde.
En terwijl het koor de aloude en bekende
kerstliederen o.l.v. onze dirigent Margriet Lemmens zong, kon een ieder
genieten van warme Glühwein, chocolademelk of een broodje worst.
Na afloop werden de sponsors, de muzikale en technische begeleiding en
de dames van de KOEK & zingZOPIE allen hartelijk bedankt voor hun
medewerking.

DE YNBREKKER BÛTEN DE DOAR HÂLDE.
Bericht van de buurtagent over woninginbraken in Gaasterlân-Sleat.
Ongetwijfeld moet het u zijn opgevallen dat er de laatste maanden veel
aandacht is in de pers over het toenemende aantal woninginbraken in
Fryslân. Zowel in de streekbladen als in reclamekrantjes en op de
televisie.
Ik geef u de cijfers van de woninginbraken in de gemeente GaasterlânSleat. 2009: 6 2010: 9 en 2011: 17 keer ingebroken in een woning.
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Per dorp :
Bakhuizen
Balk
Elahuizen
Harich
Oudemirdum
Sloten
Wijckel

2010
1
5
0
1
2
0
0

2011
0
5
1
0
7
1
3

In de dorpen Nijemirdum, Mirns,
Ruigahuizen,
Sondel.
Kolderwolde,
Oudega G/S en Rijs vonden er in 2011
geen woninginbraken plaats.
Elke woninginbraak is er één te veel
maar
in
vergelijking
met
de
omliggende gemeenten valt het in Gaasterlân-Sleat nog redelijk mee.
Als we naar die gemeenten kijken dan blijkt dat er in Joure, Lemmer en
St.Nicolaasga veel woninginbraken plaats vinden. In het laatste dorp is
zelfs een burgerwacht in het leven geroepen. Dat op die plaatsen veel
wordt ingebroken heeft vrijwel zeker te maken met het feit dat de
inbrekers, van ver, over de autosnelwegen komen.
Wat doet de politie er aan? Er is bij de politie Fryslân een speciaal
woninginbrakenteam opgericht die zich alleen bezig houdt met dit
onderwerp. Er zijn vorig jaar 67 inbrekers aangehouden en daarbij
werden in Fryslân 204 woninginbraken opgelost.
Wat kunt u er zelf aan doen? Goed hang- en sluitwerk. Meestal is dat
niet het probleem maar vergeet men het goede hang- en sluit werk te
gebruiken. Ga eens buiten uw afgesloten woning staan en speel het spel
dat je de sleutel kwijt bent. Probeer dan samen met een buurman, een
goede kennis of familielid die er wat verstand van heeft om in uw
afgesloten woning te komen. U ontdekt dan de zwakke plekken.
Wanneer u in de avonduren niet thuis bent, laat dan licht branden in
diverse vertrekken van uw woning. Sluit de gordijnen en laat uw woning
er bewoonbaar uitzien. Dit is om een avondinbraak te voorkomen.
Er zijn ook dieven die in de nacht komen, als u ligt te slapen.
Wanneer uw auto voor de deur staat, laat dan de autosleutels niet in de
kamer liggen. Leg de huishoudbeurs niet in de keukenla en wanneer u
een keer extra geld in de woning heeft, leg dit niet in het bedkastje. Het
is niet verstandig uw laptop en uw dure smartphone ‘s nachts in de
huiskamer te laten liggen. Verplaats u in de gedachtegang van de
inbreker.
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Men zegt vaak: “Se komme er dochs wol yn” Dat is maar gedeeltelijk
waar. Bij goed hang- en sluitwerk gaat de inbreker een deur verder, hij
heeft meestal verstand van sloten.
Mocht er worden ingebroken dan belt u de politie die altijd ter plaatse
komt om onderzoek te doen.
Zorg er voor dat de opstal- en inboedelverzekering bij de zelfde
maatschappij zijn afgesloten zodat u bij een schadeverhaal niet wordt
uitgespeeld.
Op internet (www.politiekeurmerk.nl) zijn tips te vinden om een inbraak
te voorkomen.
Wij hopen met dit verhaaltje u enkele adviezen te hebben gegeven om
te proberen de inbrekers buiten de deur te houden. Volg de buurtagent
voor tips via Twitter @Dirk_Hebing.
Balk, 22 februari 2012.
Dirk Hebing en Tjeerd Hofstra, buurtagenten Gaasterlân-Sleat.

OPLOSSING DECEMBER 2011 KLIK!
De foto van de klompjes aan de
muur kon u vinden bij de Fam. B.
van
Dijk
wonende
aan
de
Dubbelstraat 210 te Sloten.
Mocht u nu denken die klompjes ook
te hebben gezien aan de Voorstreek
bij
de
fam.
Aukema
in
de
vensterbank, dan kan dat kloppen.
Waarschijnlijk zijn zij oudejaarsnacht
gaan
stappen
en
een
beetje
verdwaald. Dat gebeurt wel vaker
met klompjes in Sloten. Daar kunnen
René van Dijk en Stan Kuijpers over
mee praten.
De juiste oplossing werd ingezonden
door Sjoerd Seffinga van het
Achterom. Hij komt als eerste in het
bezit van een echte Stadsomroeper
pen. Deze kun u ook winnen als u de
oplossing van de nieuwe Maart 2012
Klik! hier naast weet en instuurt
naar de redactie.
We zien uw inzendingen graag
tegemoet.
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DE JEUGDFOTO
Deze keer helaas geen ‘yn petear
mei’ vanwege een blessure van onze
vaste medewerker Hilde de Haan. Zij
brak haar pols toen ze de afgelopen
winterperiode ongelukkig op het ijs
ten val kwam. Het gips is inmiddels
alweer verwijderd en Hilde is
gelukkig aan de beterende hand
maar was nog niet in staat om het
‘ypm’ voor deze keer te verzorgen.

Op de foto links een vrolijk
schaatsende Hilde de Haan toen er
nog niets aan de hand (pols) was.
Volgende winter maar weer oefenen
Hilde!

Onze prijsvraag van de laatste keer blijft
dus staan en u kunt de oplossing alsnog
insturen. Om u weer even op weg te
helpen, volgt de omschrijving nog eens:
Wie is dit melkmeisje? Haar naam
verwijst naar de zee en ze doet haar
naam eer aan want ze is vijf maanden
per jaar op het water te vinden.
Oplossingen zijn schriftelijk of per e-mail
welkom bij de redactie.
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HOE, WAT, WAAR?
Op de foto links
staan
chocolademelk
schenkende
meiden. De
namen zijn
bekend maar
tijdens welke
gelegenheid is
deze foto
gemaakt?

Mvg, Hannie van
der Werf.
V.l.n.r.:Reino Boomsma, Ymie Raterman, Pietje Smit, Hanneke
Straatsma en Annie Straatsma.

WIE IS WIE?
Onderstaande foto gemaakt naar aanleiding van een schoolfeest te
Sloten.
De datum zou zijn 02-08-1935
Dhr. B. van Dijk uit Sloten wil graag weten wie de kinderen op de foto
zijn. Weet u meer? U kunt het doorgeven aan de redactie.
Bij voorbaat dank.
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REÜNIE SLEAT 2012 (HERINNERING)
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 oudSleattemers 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

MENNO VAN COEHOORNSTRAAT 40
8556 AR SLOTEN
tel. 0514 – 531308

* JAN LEEGSTRA

SPANJAARDSDIJK 13
8556 AJ SLOTEN
tel. 0514 – 531653

* HENK VAN NETTEN

RUURD ALTASTRJITTE 6
8556 AN SLOTEN
tel. 0514 – 531567

* Gerrit Verhoeff
ARY VERHOEFF

Koestraat 43
8556 AB SLOTEN
TEL. 0514 – 531391
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* JANNIE HARINGSMA-MELCHERS

RUURD ALTASTRJITTE 3
8556 AN SLOTEN
TEL. 0514 – 593937

* NELLIE LEENTJES

LINDENGRACHT 8
8556 XX SLOTEN
TEL. 0514 – 531744

* JACOB TIJSSELING

BREEDSTRAAT 142
8556 XM SLOTEN
TEL. 0514 - 531260

STOEPVERKOOP JAARMARKT ‘SIPELSNEON’
Ieder jaar wordt in Sloten de jaarmarkt
'Sipelsneon' gehouden. Dit jaar zal de jaarmarkt
plaatsvinden op 30 juni 2012.
Om dit alles tot stand te brengen is de
feestcommissie
nu
al
bezig
met
de
voorbereidingen hiervoor.
Op Sipelsneon neemt het aantal stoepverkopers
ieder jaar toe. Tot nu toe was dit altijd ‘gratis’.
Helaas stijgen de kosten voor het organiseren van
de jaarmarkt ieder jaar weer.
Om de kosten te kunnen dekken wordt er daarom dit jaar een
bijdrage gevraagd van de stoepverkopers.
De bijdrage is vastgesteld op € 10, - ongeacht de grootte van de
stoep en de te verhandelen artikelen.
Naast de stijgende kosten ontstaat er een onevenredige verhouding met
de standhouders, welke wel kosten dienen te betalen voor hetzelfde
bezoek.
Als stoepverkoper hoeft u deze bijdrage pas op de jaarmarkt te voldoen
en u hoeft zich ook niet op te geven bij de organisatie.
Nb. De kindermarkt op het terrein van de RK-Kerk blijft natuurlijk gratis.
Mocht u nog vragen hebben ontrent bovenstaande dan kunt u contact
opnemen met
H. Risselada 06-21214480
Stichting De Feestcommissie - Jaarmarkt Sipelsneon
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25 JAAR PSZ “IT KIDELSTIENTSJE”
Wat leuk dat ik een stukje mag schrijven ter ere van
het 25-jarig bestaan van peuterspeelzaal “It
Kidelstientsje”. In de voorbereidingen tot de
oprichting heb ik namelijk ook mijn (kidel) stientsje
bijgedragen. Ik maak een afspraak met Emmy
Poortema, nu peuterleidster en toen medeoprichtster.
Tijdens dit telefoongesprek komen de herinneringen uit die tijd weer
boven.
De peuters van toen brengen nu, op hun beurt hun eigen peuters naar
dezelfde psz. Hoewel …. de naam is hetzelfde maar verder is er in de
loop der jaren wel het e.e.a veranderd.
Medio jaren ‘80 zat ik in de welzijnsraad van Gaasterlân Sleat. Deze raad
had o.a. als taak activiteiten te ontplooien met betrekking tot het welzijn
van de inwoners. Zodoende kreeg ik de opdracht om te kijken naar de
mogelijkheid van een psz in Sloten. De dichtstbijzijnde psz was in Balk,
deze afstand was voor menig ouder een belemmering. Bovendien waren
er genoeg peuters in Sloten om een eigen psz te beginnen.
Met behulp van Hinke Jissink en
belang van een psz in de nabije
startten wij een onderzoek onder
werd het initiatief uitgelegd en kon
geen psz)

Lieneke Huitema, memmen die het
buurt hoog in het vaandel hadden,
jonge ouders. Via een invulformulier
men een voorkeur aankruisen (wel of

Tegenwoordig kun je het je niet voorstellen maar in 1986 was je, in de
ogen van sommige mensen, een ‘luie’ moeder als je je kind naar de psz
bracht. Niet iedereen reageerde positief. Emmy herinnert zich dat op een
van de briefjes stond: “Wij voeden onze kinderen zelf wel op”. Het
onderzoek liep dus niet van een leien dakje en ons nobel plan leek op
niets uit te draaien omdat het aantal opgegeven kinderen te laag was.
“Gewoon starten”, was het advies vanuit de welzijnsraad dan komt de
rest vanzelf.
En zo gebeurde …
Emmy Poortema, toen woonachtig in Wyckel en enthousiaste moeder
van, destijds, peuter Niels, werd benaderd om mee te helpen de “boel”
op poten te zetten.
Voor de locatie was “De Poarte” op dat moment het meest geschikt.
Twee ochtenden per week werd deze gereserveerd voor de psz. Om aan
speelgoed te komen, hebben we een inzamelingsactie gehouden onder
de inwoners van Sloten. Deze actie leverde veel mooi bruikbaar
speelgoed op. Aleida Pander werd als peuterleidster aangesteld.
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De opening geschiedde in oktober 1986 onder grote belangstelling van
de ouders. Zelfs juffrouw Tetsje kwam met de kleuters op bezoek om de
leiding te feliciteren. (zie foto onder uit het archief psz)

En inderdaad kwam de rest vanzelf. Er kwamen steeds meer peuters bij
ook uit Tjerkgaast en Wyckel.
Doordat de openbare school in Sloten opgeheven werd, kwam er in het
gebouw van de basisschool ruimte vrij en verhuisde de PSZ in 1989 van
de Kerksteeg naar de Wyckelerweg. In de loop der jaren vonden er
binnen het basisschoolcomplex nog enkele verhuizingen plaats maar na
een grondige verbouwing en herindeling hebben de peuters nu hun eigen
stek met eigen ingang.
Het aantal peuters dat de psz bezoekt is goed voor 3 dagdelen, op
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen. Er zijn ook wel momenten
geweest dat er 5 dagdelen gedraaid werden.
De huidige (gediplomeerde) leidsters zijn: Emmy Poortema, Tiny
Schotanus en Pity Grafhorst.
De leidsters van de afgelopen 25 jaar waren o.a. Aleida Pander, Astrid de
Vries, Tryntsje Ykema, Pim Hoekstra, Alice Kunst, Linda Verhoeff,
Froukje Risselada, Dieuwke de Jong en Dieuwke Visser.
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Foto: Archief psz
De verhuizing van
de Kerksteeg naar
de Wyckelerdyk.

Tegenwoordig zijn alle peuterspeelzalen in de gemeente ondergebracht
in de stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat. “Vroeger lieten we de
kinderen gewoon spelen en deden we spelletjes met hen” zegt Emmy.
Maar nu zijn er veelzijdige en passende speelmogelijkheden die tot doel
hebben optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar
te creëren. Zoals het zo mooi geformuleerd staat in het informatieboekje
van de stichting. Het spel op de psz is er op gericht om de peuter zichzelf
zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Door de leidsters wordt hierbij
gebruik gemaakt van ondersteuningsprogramma’s die werken met
thema’s (bijvoorbeeld: seizoenen, verkeer, groot en klein, vorm en
kleur) die aansluiting bij de belevingswereld van de peuters. De leidsters
vertellen enthousiast over de thema’s die ze met de peuters behandelen.
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Ook aan het taalbeleid in de peutergroepen wordt veel aandacht
geschonken. Wij hebben het certificaat “Tweetalige peuterspeelzaal”
zeggen de leidsters. In het informatie boekje staat: “Voor de kinderen is
het leerzaam en leuk om op jonge leeftijd spelenderwijs met
tweetaligheid in aanraking te komen”.
Tiny en Pity zijn er voor de Friese - en Emmy voor de Nederlandse taal.
Ze wijzen naar de dozen met lesmateriaal waar alles in twee talen op
aangeduid is.
Momenteel wordt er gewerkt aan een eigen buitenspeelplaats voor de
peuters. Dit is ‘zo maar niet klaar’ omdat alles aan de veiligheidsnorm
moet voldoen. Maar als het eenmaal klaar is dan kunnen de peuters
heerlijk onbekommerd buiten spelen. Voor de leidsters en ouders een
prettig idee.
De redactie feliciteert de leiding van de psz met hun 25-jarig bestaan
wenst hen nog veel succes en plezier toe en vindt dat ze een dikke, vette
pluim hebben verdiend!!
CL

De peuters van psz ‘It Kidelstientsje 2012
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NIEUWE UITBATER “DE STADSWAAGH”
Met ingang van 1 januari 2012 is Ruben de Vries (27) het nieuwe gezicht
achter de bar van proeflokaal “De Stadswaagh”. Nieuw is niet helemaal
het goede woord, Ruben loopt al enkele jaren in Sloten en omgeving
mee. Geboren in Oudemirdum, waar hij tot zijn twaalfde heeft gewoond,
is hij via Harich nu in Sneek woonachtig. Via de CSG in Balk en het MBO
in Heerenveen (opleiding Toerisme & Recreatie) volgde in Leeuwarden
een HBO opleiding “Vrijetijdsmanagement”. Zijn afstudeerscriptie:
Sloten.
De horeca heeft hem van jongs af aan al getrokken. Dit bracht hem via
vrienden, die hoorden dat De Zeven Wouden in Sloten mensen zocht in
de bediening voor 3,5 jaar naar de Voorstreek.
Na deze werkgever kwam er iets anders op zijn pad: de Olympische
Winterspelen van 2012 in Vancouver. In het Holland Heineken House is
hij vijf weken werkzaam geweest in de Logistiek. Uit 3200 aanmeldingen
via uitzendbureau Randstad, werden er 190 uitgekozen.
Ruben behoorde tot de gelukkigen. Hij kijkt met heel veel plezier terug
op deze periode.
Terug in Nederland hoorde hij via een neef van Johan Laanstra, dat er
een nieuwe uitbater werd gezocht voor Proeflokaal “De Stadswaagh”. Na
een jaar meedraaien met Johan en Klasien, is Ruben sinds 1 januari
2012 zelf baas. De winter van 2012 en het (bijna) doorgaan van de 11stedentocht waren een mooi begin. De rode (klún)loper lag vanaf het ijs
van het Diep tot aan de bar, en is door menig schaatser belopen en zelfs
bekropen. Een beter begin in de meestal rustige wintermaanden in
Sloten kan men zich eigenlijk niet voorstellen.
AB

Ruben liet er
geen ‘ijs’ over
groeien en pakte met beide
handen de winter in februari
aan voor extra
klandizie en gezelligheid.
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MINIBANENMARKT CBS DE REGENBOOG

Afgelopen donderdag, 8 maart, hebben wij (CBS De Regenboog uit
Wijckel) het Wereldoriëntatie thema ‘Ik, jij, wij’ afgesloten.
Voor deze afsluiting konden de kinderen zich inschrijven om een middag
mee te draaien bij verschillende bedrijven/instellingen. Zo konden ze
alvast een beetje ruiken aan het werkleven en droegen ze tegelijkertijd
een steentje bij aan de samenleving. Een ‘Minibanenmarkt’ werd het.
Bedrijven/instellingen uit Wijckel, Sloten, Balk en Sneek hebben hieraan
meegewerkt.
Hieronder een impressie van de activiteiten die in Sloten hebben
plaatsgevonden.
DE MALLEMOK

Emma schrijft gedetailleerd:
Ik heb gekozen voor DE MALLEMOK in SLOTEN. Allereerst kregen we een
rondleiding. We begonnen met het heren toilet toen de bar en de
loungehoek, de keuken, de boven verdieping, damestoilet en het
belangrijkst de ruimte waar je kunt eten.
Toen begon het echte werk we moesten de tafels dekken en bestek
schoon maken. En servetten vouwen. Wijnglazen neer zetten +
waterglazen. Toen dat klaar was, mochten we loungen we kregen een
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drankje: cassis en Rivella gemixt. We hebben wat gepraat. Toen kwamen
er twee klanten, die bestelden kaas met brood. We moesten sorteren en
alles goed neerzetten, dat noem je debarrasseren. Toen vroegen Isa en
Jurjen om wat lekkers we kregen patat en poffertjes. Wat ik het leukst
vond was dat we in de keuken waren. Toen moesten we jammer genoeg
terug naar school.
Ook Isa was enthousiast:
Ik was bij de Mallemok het was best gezellig en we moesten tafels
dekken en dan ook heel precies we hebben ook servetten gevouwen en
dat was best grappig.
Tevens heeft Jurjen het leuk gehad…:
Wij hadden gisteren minibanenmarkt. Ik ben naar De Mallemok geweest.
Toen mochten we tafels dekken. En we hadden patat gegeten.
DE DAGWINKEL
Machteld: We kwamen daar ongeveer tien voor half twee aan. Toen
mochten we meteen aan het werk. We kregen eerst een rondleiding door
meneer Veenstra, de baas van de dagwinkel. Daarna gingen we bijvullen
in de winkel en om de beurt mochten we achter de kassa staan. Dat was
superleuk. Na drie kwartier werken kregen we alweer pauze van de baas.
Toen gingen we naar boven en kregen een koffiebroodje met glazuur
erover. We gingen nog spiegelen, dat was ook wel erg leuk. Toen we
bijna weg gingen, kregen we nog iets van de bazen. En wij gaven hen
een kaartje we bedankten ze voor dat wij er mochten helpen en dat wij
veel geleerd hadden van hen.
Klaas: Ik was nog
nooit eerder in de
Dagwinkel
geweest,
maar ik vond het wel
heel leuk. In de pauze
kregen we een Rivella
en dat was drinken.
Op het laatst kregen
we een snoepzak en
een
lekker
saucijzenbroodje.
Janieke: We gingen
naar de winkel voor
het Topondernemers
thema Ik, jij, wij.
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Dat gaat over samen leven en over mensen helpen.
We bij de Dagwinkel vakken gevuld, achter de kassa gestaan en we
hebben een koek en saucijzenbroodjes gebakken. We hebben ook nog
dingen geleerd over de voedselbank. Het was een super leuke middag.
We zouden het wel elke donderdagmiddag willen doen!
KAPSALON LAURA
Silke vertelt: We kregen eerst een rondleiding. Je moest heel schoon
zijn. Niet ruiken uit je mond en schone nagels hebben. We gingen ook
naar de kantine. Daar waren wel honderden kleurtjes en oefenpoppen.
Rixt zegt: Ik heb de verf gemengd. Ik heb invlechten geleerd en dat ging
best goed. En ik heb ook met een krultang gewerkt. Martine had ons
gebracht, ik heb haar een bakje koffie gegeven.
Renske schrijft: We hebben leren invlechten en ik heb haar gewassen.
We hebben met Janneke geoefend om klanten binnen te laten. Ik heb
een mevrouw binnen gelaten. En we hebben handdoeken opgevouwen.
Bedankt Kapsalon Laura!
BOUWBEDRIJF OENEMA
Kort, maar krachtig…
Rob: Met de minibanenmarkt was ik bij
bouwbedrijf Oenema. Daar gingen we met de
laser aan het werk.
Hielke: We hebben ook een kozijn recht gezet
en we hebben tegeltjes tegen de muur geplakt.
Daan: Ook kregen wij nog wat drinken in de
kantine. Het was heel erg leuk.

Alle bedrijven
medewerking.

worden

bedankt

voor

hun

CBS de Regenboog, Wijckel.
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DAMESKWARTET FIETST VOOR DE 25e KEER
Wij, de dames Richtje van het Meer, Sietske Lolkema en Anskje Bergsma
hadden de gezellige gewoonte als één van ons een kamer of i.d. wilde
gaan opknappen, dat gezamenlijk te doen. Zo gebeurde dat ook bij Jan
en Anskje toen ze in 1987 hun huis bouwden op de Polle. Richt en
Sietske hebben daar heel wat uurtjes staan verven en behangen in het
nieuwe huis. Toen alles klaar was, moest er natuurlijk ook wat tegenover
staan.
Dat werd onze eerste fietstocht. Vier dagen met zijn drietjes er op uit.
We overnachtten in trekkershutten en fietsten van hier naar daar. We
genoten (lekker weg zonder mannen) en kwamen toen op het idee om
dit ieder jaar te doen. Ja, waarom niet? Zo gezegd, zo gedaan. De derde
keer ging Nel Kunst ook mee en waren we met z’n viertjes wat nog
gezelliger was. We fietsten toen soms wel 90 km per dag, compleet met
onze uitrusting want in de slaaphutten waren enkel vier stoelen, een
tafel, twee stapelbedden en een twee pitsgasfornuis aanwezig. Zelfs de
pannen en het beddengoed hingen aan de fiets en natuurlijk een fles
beerenburg (tegen de kou). Ook hadden we een stenen bloempot mee.
Als je die omgekeerd op een gaspit zet, werkt die als een kacheltje. Na
een tocht door Noord-Holland, de overtocht van Enkhuizen naar Stavoren
en eten met onze mannen, hadden we nog niet genoeg van het fietsen.
We besloten om ook maar even naar huis te gaan fietsen. Vlak voor
Sloten kreeg Anskje een lekke band. Richt dacht wel met twee fietsen te
kunnen thuiskomen maar belandde met een grote boog in een droge
sloot. Een kostelijk gezicht. Wij konden haar nog net ontwijken.
De wijnscene
Zo hadden we ook een keer een fles wijn gekocht. Sietske zette ’s
avonds de kurkentrekker erin maar alles wat open ging, de fles niet.
Er was een dame uit Sloten voor enkele dagen aan zee
Met vier dames uit S. kochten zij wijn in de fles.
De kurk gaf echter niet mee
hij werd tussen benen en voeten genomen.
Getrokken, gepuft, gelachen gerukt en gezucht.
wat ze ook deden de kurk wou niet komen.
Eén van de dames uit S.
dacht toen aan de padvindersles.
Om de fles te ontkurken
ging zij op haar hurken
En trok met de trekker aan het deurslot
de geest(kurk) uit de pot (fles)
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Toen we voor de tiende keer gingen, hebben we voor een midweek een
bungalow gehuurd in Overloon, Noord-Brabant. Dat was in één keer op
de fiets te ver, dus brachten onze mannen ons halverwege. Daar
dronken we samen een bakje met een gebakje en daarna keerden de
mannen weer huiswaarts. Wij fietsten verder naar onze plaats van
bestemming om van onze bungalowvakantie te genieten. Vrijdags weer
naar de afgesproken plaats gefietst en samen lekker, heel gezellig, met
de mannen erbij, gegeten bij Willem Bosch op Schoterzijl. Die bungalow,
dat vonden we toch wel heerlijk met eigen douche en wc dus sindsdien
hebben we besloten om het trekkershuttijdperk maar achter ons te laten
en voortaan lekker een huisje te huren op een bungalowpark.
’s Maandags fietsen we naar onze bestemming. Dinsdags, woensdags en
donderdags doen we een leuke stadswandeling, een museum bezoeken
of een beetje winkelen en natuurlijk veel praten, lachen en lekker eten.
’s Avonds een wijntje of een BBtje. Vrijdags keren we dan weer
huiswaarts en sluiten in Schoterzijl af met een etentje met de
wederzijdse mannen
We fietsen nu natuurlijk geen 90 km daags meer maar toch nog wel ± 50
of 60. We hebben dit nu al voor de vijfentwintigste keer gedaan en
hopen dit nog jaren vol te houden.
S.R.N.A.



V.l.n.r. Het jubilerende fietskwartet Richtje, Sietske, Anskje en Nel
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VVV GAASTERLAND PROMOTION
Vooral februari is letterlijk met een frisse start begonnen. De
sneeuw, het schaatsweer en de “coole” temperatuur deed ons
smelten. Ook dè koorts voor de 16e Elfstedentocht sloeg weer
toe. Jammer genoeg zette het winterweer niet door, maar Fryslân
en ons kleine Sloten met haar grote “broer” Balk kwamen in het
wereldnieuws.
Publiciteit
De sneeuwval zette ons als personeel in ieder geval wel aan het denken,
want vorig jaar hadden we al in samenwerking met Staatsbosbeheer en
Manege Gaasterland vijf langlaufroutes samengesteld variërend van 3 tot
11 kilometer. En we dachten eventjes dat ze daadwerkelijk uit de kast
moesten worden gehaald, maar helaas er lag net niet genoeg sneeuw.
Ook de ijswegen op het elfstedentraject hadden natuurlijk onze
aandacht, want op onze vernieuwde site hadden we speciaal voor deze
vorstperiode een bezettingslijst voor de hotels, bêd & brochjes,
vakantiewoningen e.d. geplaatst. Ook mooie en leuke ijs-tweets kwamen
langs op twitter, overigens ook te lezen op een speciale knop op onze
site.
Routes
Momenteel worden in onze “groene vakantiewinkel” de wandel- en
fietsroutes bijgesteld. Een aantal krijgt een nieuw jasje en/of worden
uitgebreid, zoals bv. het kabouterpad voor de kleine boskabouters van 35 jaar. Deze leuke kinderroute is voortaan verkrijgbaar inclusief
kaboutermuts! Na 1 april zijn ook de luistertochten weer voor de
wandelaars of fietsers beschikbaar.
Openingstijden
Bezoekerscentrum Mar en Klif te Oudemirdum, tevens het hoofdkantoor
van VVV Gaasterland Promotion, is vanaf zaterdag 31 maart t/m
woensdag 31 oktober in 2012 dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur
en op zon- en feestdagen van 11.00-17.00 uur. T/m 24 maart a.s. zijn
we iedere zaterdag geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur!
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Daarbuiten is het bezoekerscentrum Mar en Klif/VVVGaasterland
Promotion via email bereikbaar. Ook hebben we op onze website een
evenementenkalender staan, hierop vindt u alle evenementen van onze
gemeente. Voor zover bij ons bekend en doorgegeven, ook de
evenementen uit Sloten worden hier gratis op geplaatst!
In het bezoekerscentrum kunt u naast uitgebreide toeristische informatie
ook op een duidelijke en kindvriendelijke manier een prachtige indruk
krijgen van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie van Zuidwest
Fryslân.
Hebt u bv. de mooie Friese film “Grutsk” of de bijzondere documentaire
over de V2-raketten in het Rijsterbos al een keertje gezien, nee? Dan
nodigen wij u/jullie hierbij graag uit om eens langs te komen in ons
bezoekerscentrum. De entree is gratis!
Bestuur en personeel hopen, dat de elfstedenkoorts van deze winter nog
lang niet geweken is en dat
• agentschap museum Stedhûs Sleat,
• agentschap Balk bij de fa. Haantjes en
• bezoekerscentrum Mar en Klif
weer heel veel bezoekers in 2012 mogen verwelkomen, want velen zijn
vast nieuwsgierig geworden naar dat mooie (gesmolten)Slotermeer en
dat idyllische riviertje de Luts.
Ons adres is: Bezoekerscentrum Mar en Klif/VVV Gaasterland Promotion,
De Brink 4, 8567 JD Oudemirdum. Tel.nr. 0514-571777
www.gaasterlandpromotion.nl of www.marenklif.nl
info@gaasterlandpromotion.nl
Volg ons op twitter www.twitter.com/gaasterlandtip
Namens het team van VVV Gaasterland Promotion,
Klaartje Lubach.

EEN BOEK OVER ZUIDWEST-FRYSLÂN
Op 15 maart verschijnt Tussen Hemdijk en Klif, een verkenning van de
cultuurhistorische kwaliteiten van het nationale landschap Zuidwest
Fryslân, geschreven door Meindert Schroor.
Dit boek vertelt u het verhaal van de landschappelijke onderdelen van
Zuidwest-Fryslân en hun bewoners. Van de Waterpoort in Sneek tot het
Roode Klif bij Warns neemt het u mee langs de uiteenlopende
kenmerken van deze landschappen en legt uit hoe die zijn ontstaan. Het
boek voert u langs de terpengebieden in het noorden, de meren in het
midden en de bossen en heuvels in het zuiden en besluit deze rondgang
langs de IJsselmeerkust als waterrijke zoom van deze Zuidwesthoek.
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Door het gehele boek wordt aan de hand van foto’s en begeleidende
teksten ingegaan op een aantal specifieke aspecten van ZuidwestFryslân.
De verkoopprijs is € 15, -. Het boek wordt door de Afûk uitgegeven. Zie
ook www.afûk.nl.

PLAATSELIJK BELANG SLOTEN.
OPGERICHT 23 MEI 1945
Hierbij heb ik het genoegen om U – namens het bestuur van Plaatselijk
Belang Sloten – uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering
Plaatselijk Belang Sloten op:
Vrijdag 20 april 2012 om 20.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum de
Poarte

Agendavoorstel:
1 Opening door de voorzitter
2 Notulen jaarvergadering maart 2011 (binnenkort op website
www.Sloten.nl)
3 Jaarverslag 2011 – 2012 (komt binnenkort op website
www.Sloten.nl)
4 Verslag penningmeester
5 Verslag Kascommissie: de heren Sippie Reekers en Cor
Schotanus
Aftredend kascommissielid: de heer Sippie Reekers, benoeming
nieuw kascommissielid:de heer Theo Vis
6 Bestuursverkiezing: mevrouw Sietske de Graaf is aftredend en
herkiesbaar. De heer Rene Kuijl is aftredend en niet herkiesbaar.
Bestuur draagt op ledenvergadering kandidaat voor, tegen
kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 19 april 2012 schriftelijk of
per E-mail (plaatselijkbelangsloten@kpnmail.nl) aanmelden bij de
secretaris.
7 Mededelingen van verenigingen uit Sloten
8 Rondvraag
9 Pauze
10 Gastspreker is de heer Peter Veldman, bedrijfsleider van Sloten
Jong Veevoeders
11 Afsluiting van algemene ledenvergadering door de voorzitter.

Sloten, februari 2012
Rene Kuijl,
Voorzitter Plaatselijk Belang Sloten
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STICHTING VPTZ ZUIDWEST FRIESLAND
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland
biedt sinds 1992 hulp en ondersteuning aan mensen in de laatste fase
van hun leven. Dat doet zij bij mensen thuis, maar sinds 2000 ook in de
hospice in Sneek. De hospice in Sneek is de eerste hospice in Friesland
geweest en momenteel gehuisvest in het Dr. Wumkeshûs. Het biedt
plaats aan 3 gasten. Na al die jaren is de locatie te klein geworden en
heeft te weinig ruimte om onze gasten nog een goed onderkomen te
bieden. Het bestuur is daarom op zoek gegaan naar een zelfstandige
huisvesting voor de hospice: een locatie in een woonwijk met een eigen
voordeur en een grote tuin die geschikt gemaakt kan worden voor onze
gasten.
Wij prijzen ons zeer gelukkig met de aankoop van de school waarin een
kinderopvang was ondergebracht. Het gebouw ligt aan de Westhemstraat
in Sneek. Dit gebouw voldoet aan al onze wensen. Er is veel ruimte om
mooie gastenkamers te maken en rondom is ruimte voor een grote tuin.
Het gebouw zal echter aangepast moeten worden aan de eisen van een
hospice. Er worden vier gastenkamers gerealiseerd met eigen sanitair,
een huiskamer, keuken, logeerkamer, stilteruimte, ruimtes voor de
vrijwilligers en coördinatoren en genoeg berging. Als het gebouw klaar is
zal het de uitstraling krijgen van een mooie bungalow, waar mensen op
een waardige manier afscheid kunnen nemen van hun leven. De
verwachting is dat de verbouw een aantal maanden gaat duren en dat in
het voorjaar 2012 de nieuwe huisvesting klaar zal zijn.
Om de verbouwing en de inrichting te kunnen realiseren is er veel geld
nodig. Als vrijwilligersorganisatie zijn wij daarvoor o.a. afhankelijk van
gulle gevers, van gemeenten, maatschappelijke organisaties, fondsen en
sponsors, maar ook van particulieren.
Via dit bericht willen wij uw aandacht daarvoor vragen. Wilt u de
VPTZ steunen en helpen om voor de inwoners in Zuidwest
Friesland een hospice te realiseren waar mensen op een goede
manier afscheid kunnen nemen van het leven? Dat kan door een
eenmalige gift te storten op rekening nummer 66.83.54.747 van
de Stichting Vrienden van de VPTZ of door donateur te worden
van de stichting.
De organisatie heeft een ANBI verklaring waardoor u belastingvrij kunt
schenken.
Wilt u meer informatie over het werk van de VPTZ Zuidwest Friesland
dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de VPTZ tel:
0515-436040 of via e-mail: info@vptz-zwf.nl
Bestuur, coördinatoren en vrijwilligers van de VPTZ Zuidwest Friesland
danken u bij voorbaat en hopen op voldoende middelen om onze wens
uit te laten komen.
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EEN KLEINE STAD MAAR GROOT IN MEELEVEN
Nu Elise weer thuis is willen wij iedereen bedanken voor alle lieve
kaarten, mails, telefoontjes en cadeautjes die wij gekregen hebben.
Waar een kleine stad groot in is, blijkt uit de volle plakboeken met
warme lieve woorden. Dank voor jullie meeleven, het is erg bijzonder
dat er zoveel mensen om ons heen staan.
Groeten van
Hans, Jetske, Marianne en Elise van der Heide, Ruurd Altastrjitte 10

YLLÚZJES
As jonkje woe ‘k graach skipper wurde,
swalkjend oer see en oseaan
en ’t leafste op in great transportskip;
mei minder koe ‘k it eins net dwaan.
Dat byld belune mei de jieren,
want och der wie dochs kar bij ’t soad.
Sa seach ik ris in fleanmasine
en ‘k wist it fuort, it wurdt piloat.
Dat fleanen boppen wite wolken
kaam lykwols ek wer neat fan yn,
want op é keuring dêrfoar blykte
‘k wie foar in great part kleureblyn.
Nei fjouwer jier soldaatsje boartsjen
fûn ik yn ’t libben myn gerak.
It waard in baan fan skriuw-en typwurk
en dermei siet ik op myn plak.
Yllúzjes sille ‘r altyd bliuwe;
dêr is net folle oan te dwaan.
As ’t dan net giet sa as men hoopte
moat men der mar in draai oan jaan.
Jan Folmer
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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 inwonenden leuk en praktisch 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: ma t/m vrij: 10.00 tot 18.30 uur, za 10.00 tot
18.00 uur
Openingstijden winter: donderdag, vrijdag, zaterdag: 10.00 tot 18.00
(oktober tot en met eind februari, met uitzonderingen van vakanties en
Proeverijen)
Tijdens de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie 6 dagen per week
geopend van 10.00 tot 18.00 uur(zie zomertijden)
Tsiishus Wytske, Dubbelstraat130, 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
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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: 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: dagelijks vanaf 10.00 uur
openingstijden winter: woensdag t/m vrij vanaf 17.00 uur zat en zon
vanaf 11 uur
Proeflokaal De Stadswaag, Dubbelstraat 214 Sloten. Tel: 0514
531666
Rienstrag@hotmail.com
Openingstijden zomer: gehele week v.a. 11.30
Openingstijden winter: donderdag, vrijdag, zaterdag vanaf 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 en 13.00 tot 18.00 uur, vrijdag koopavond 19.00 tot
21.00 uur. Zaterdag 09.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.30 uur.
Jannie's Schoonmaak Service, Ruurd Altastraat 3, Sloten, tel: 0514
593937 of 0610175487
Voor alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden bij B.V. 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
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E-mail: pavlinasoogpunt@gmail.com
Fiets kapot? Ed Dijkkamp, 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 Altastraat 4, Sloten tel: 0514-531544, 0613950924
www.diernatuur.nl

"Thúskapster Djoeke" Op afspraak zowel overdag als ’s avonds
aan huis.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 vrijdag 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!

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 Hjoedde-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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