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VAN DE REDACTIE
En zo staat de herfst weer voor de deur en komen we als redactie al
weer bijeen voor een volgende editie.
Achteraf hadden we met elkaar niet te klagen over de afgelopen zomer.
Hoewel Rudie in het juni nr. nog schreef over het bar slechte weer,
knapte het op toen de schoolvakanties begonnen. Daarna konden we
genieten van een warme, mooie augustusmaand en ook september doet
het tot nu toe niet slecht. Prachtig, soms zelf erg warm weer, voldoende
te doen in en rondom onze stad voor de vele toeristische gasten en eigen
inwoners.
Het septembernummer ligt nu voor u. Zo kunt u lezen over de afgelopen
reünie maar ook is er nieuws te melden over het komende Historisch
Kijkfeest wat volgend jaar op 1 juni plaats zal vinden.
Uiteraard is er ook weer een “Yn petear mei” en krijgt u de oplossing van
de Klik! foto. De nieuwe “KLIK” staat er weer bij dus kunt u uw oplossing
insturen voor de enige echte “Stadsomroeper pen.”
Er zijn ons ook weer een paar ‘sleutelgaatjes’ ter ore gekomen en u kunt
lezen hoe een oud-stadgenote en een stadgenote een mooie, sportieve
prestatie hebben neergezet.
Wij wensen u veel leesplezier!

P.A.

Foto: Lammert Dijkstra
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HJIR EN HJOED
Berne:
5 july, Jildou en Nynke, dochters fan Remco en Tjitske
van den Brink-Breimer, Schoolstraat 167a
13 augustus, Dewi, dochter fan Sjoukje Hoekstra en
Patrick van Waard, Burg. G.Haitsma Mulierstrjitte 37
11 septimber, Lukas Nathanael, soan fan Iebe en
Renate Tromp-Weijs, M. van Coehoornstrjitte 10
Berne om utens:
15 july, Sybrich Franka Piety,
Anna de Jong, Balk

dochter fan Tjepko en

Troud:
15 maaie, Gerard Visser en Marjan Broekhuis,
M. van Coehoornstrjitte 31
Sa lang troud:
25 septimber, Arend Jan en Hanny Bergsma-Sikkes,
Dûbelstrjitte 129, 25 jier
28 septimber Jacob en Doetie Visser-Geertsma,
R. Altastrjitte 12, 45 jier
Ferstoarn:
12 septimber, Albert van der Goot, Dûbelstrjittte 192, 71 jier
Ferstoarn om utens:
11 juny , Andries Kuperus, Berkel en Rodenrijs, 81 jier
8 augustus, Hans Kunst, De Lemmer, 79 jier
18 augustus, Trijntje Alting-Noordveld, Balk, 88 jier
16 septimber,Tine Stegenga-Dijkstra, St. Nyk, 94 jier
Nij ynkommen:
Ruben de Vries, Burg. G.Haitsma Mulierstrjitte 25
Marjan de Boer, Spanjaardsyk 10
Ferhuze yn ‘e stêd:
Fam. Harry en Dirkje Alting-Mous nei M. van
Coehoornstrjitte 22
Ofreizge:
Johan J.Verbeek nei Balk
Fam. Hessel Kramer nei Balk
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Hawwe jo ynformaasje dy ’t absolút net yn foargeande rubryk ûntbrekke
mei, jou die dan efkes troch oan ‘e redaksje. Allinnich op dy wize slagje
wy deryn om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy ’t
Sleat oanbelangje. Bern dy ’t om utens berne wurde, sille yn dizze rubryk
pleatst wurde as dat efkes troch de âlders(of pake en beppe) trochjûn
wurdt of troch bygelyks in bertekaartsje te stjoeren.

IN MEMORIAM TRIJNTJE ALTING-NOORDVELD
Trijntje Noordveld werd 8 mei 1924 geboren in Maastricht
omdat haar vader daar destijds belastingambtenaar was.
Haar ouders waren Groningers en daarom vroeg haar vader
later overplaatsing aan en zo kwam Trijntje met haar
familie in Leek te wonen. Daar groeide zij op. Toen ze net
16 jaar oud was, brak de tweede Wereldoorlog uit die een
grote stempel op haar leven heeft gedrukt. Na de oorlog
werd ze door kennissen in Leek, die een bakkerszaak
hadden, gevraagd om in hun zaak te komen werken en zo
werd ze brood- en koekverkoopster. Ook werkte ze toen,
omdat ze met een typemachine kon omgaan, zo nu en dan
voor een architect in het dorp. In die tijd haalde ze ook haar
middenstandsdiploma. Haar latere man, Andries Alting, kende ze al heel
lang, hij was de buurjongen van haar oma in Leek en heeft nog een tijdje
ondergedoken gezeten bij haar ouders. In 1949 trouwden zij en kwamen
in Workum te wonen waar Andries als politieagent was gestationeerd. Na
de geboorte van de kinderen Harry, Dicky en Elly werd vader Andries
overgeplaatst naar Sleat en toen ging het gezin daar aan de
Wyckelerweg (nu de woning van Jaap en Klaartje Lubach red.)wonen.
In 1966 werd Andries ziek en overleed later dat jaar. Zo stond Trijntje op
42-jarige leeftijd alleen voor de opvoeding van de kinderen en volgden
moeilijke jaren. Door haar karakter en door de omstandigheden werd zij
een sterke, zelfstandige vrouw die sterk betrokken was bij kerk en
samenleving. Zo was ze o.a. actief bij de commissie van de
bejaardensoos, het Rode Kruis en zat ze in de kerkenraad.
In 1981 is ze uit de dienstwoning naar de B.H. Mulierstraat verhuisd.
Daar woonde ze tot 1997. Toen verhuisde zij van Sleat naar Balk en
kwam te wonen aan de Tribune (de Skou). Ze vond het een mooie
woning en was dankbaar voor de geboden zorg maar miste wel de
kleine, hechte gemeenschap van Sleat.
Van zichzelf wist Trijntje dat ze geen gemakkelijke vrouw was. Ze had
altijd haar mening wel klaar maar was niet erg open naar anderen toe.
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Echt contact krijgen met haar was dan ook niet eenvoudig hetgeen zij
dan zelf wel weer jammer vond. Haar liefde uitte zich vooral in zorgen
voor. Wie bij haar at, kwam nooit te kort. Ze speelde ook graag
spelletjes met haar kleinkinderen.
Typerend voor haar was dat zij de liturgie voor afscheidsdienst zelf heeft
gemaakt. De keuze van de tekst paste bij hoe zij aankeek tegen het
geloof. Het was voor haar een hoop waar zij onwankelbaar aan vasthield.
Dit heeft haar door moeilijke tijden heen geholpen en troost gegeven.
De laatste grote klap die zij moest incasseren was het vroegtijdige en
plotselinge overlijden van haar oudste zoon Harry op 11 juni jl. Een klap
die ze niet echt meer kon verwerken en die haar nog meer deed
verlangen naar haar eigen dood.
Zij overleed op 17 augustus 2012 in Balk. Op 22 augustus was de
afscheidsdienst in de ‘Grutte Tsjerke’ in Sloten waarna zij in besloten
kring is begraven.
Met dank aan ds. Peter van Commenee

IN MEMORIAM ALBERT VAN DER GOOT
Albert van der Goot werd als eerste van een
tweeling geboren op 14 september 1940. Hij
was de tweede in het gezin van vijf kinderen:
vier jongens en één meisje en groeide op in
Sloten waar zijn ouders Jelle en Trijntje van der
Goot-Jongsma
een
groentezaak
aan
de
Dubbelstraat hadden.
Albert, niet te verwarren met tweelingbroer
Oeds, droeg als kind een trui met een A en mem
had voor Oeds één gebreid met een O. Zo
konden de twee jongens uit elkaar worden gehouden, dacht hun mem.
Maar om verwarring te zaaien, verwisselden ze soms ook wel eens van
trui!
Albert had zijn werk later op de fabriek in Sloten. Zomers reisde hij
samen met zijn vrienden Henk Kraak, Henk Spoelstra (woonde bij de
molen), Jan Visser (uit Lemmer) en zijn broer Oeds naar Spanje of
Duitsland.
Weer later had hij zijn maatje Tommie (zijn hond) waar hij veel mee ging
lopen. Ook was hij jarenlang lid van de biljartclub.
De laatste jaren van het leven van Albert nam zijn gezondheid af. Vorig
jaar vlak voor zijn verjaardag kreeg hij te horen dat hij longkanker had
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en moest worden opgenomen. Hij is eerst naar huis gegaan om daar zijn
verjaardag te vieren. Een jaar later, nu twee dagen voor zijn verjaardag,
werd hij naar de hospice in Sneek gebracht om daar zijn laatste
levensdagen door te brengen. Hij overleed nog diezelfde dag, 12
september op 71-jarige leeftijd. Helaas heeft hij zijn verjaardag niet
meer mogen meemaken. Maandag 17 september jl. was de dankdienst
voor zijn leven. Albert van der Goot is begraven op de begraafplaats bij
de Grutte Tsjerke in Sloten.
Tineke de Vries-Tiemersma

DE JEUGDFOTO.
Deze keer was het minder moeilijk raden naar
de oplossing wie het jongetje bij het dressoir
was.
Er
kwamen
verscheidene
goede
oplossingen
binnen.
Als
de cryptische
omschrijving goed werd opgelost, kwam je uit
bij Atte Hornstra van de Breedstraat.
Verderop leest u zijn ‘yn petear mei’. De fles
Stadsomroeperwijn werd gewonnen door Jelle
Bosma van de R. Altastraat. Van harte
gefeliciteerd.
Alle inzenders bedankt voor het sturen van
oplossingen. Uiteraard rekenen we weer op u
bij de volgende jeugdfoto waarvan de
cryptische omschrijving luidt als volgt:
Een dijk van een vrouw van zowel de warme als de koude kant.
Als u denkt te weten wie dit meisje op de foto is, kunt u de oplossing
sturen naar info@destadsomroeper.nl of naar Redactie Stadsomroeper,
Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten.

YN PETEAR MEI ATTE HORNSTRA
Velen herkenden hem, met zijn prachtige krul
op zijn voorhoofd, zich vasthoudend aan het dressoir van het
ouderlijk huis waar hij met veel genegenheid over spreekt.
Sprekend dochter Nynke die volgens velen zoveel op hem lijkt.
Dagelijks zien wij hem rondrijden en zorgen dat Sloten netjes en
goed onderhouden wordt. Vrouwen spelen een belangrijke rol in
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zijn leven. Vroeger speelde hij veel met vriendinnetjes en in de
Breedstraat ontstond een hecht vrouwengezin. Na een
voetbalcarrière is – naast Gonny en reizen - golf spelen zijn grote
passie.
Atte is de middelste uit een gezin met vijf kinderen. Zijn vader
was Jan Hornstra en zijn moeder is Koba Roskam uit Wijckel.
Twee oudere zussen Alie en Fokje, een jonger zusje Gea en
jonger broertje Kees.
Over zijn jeugd.
Atte: “ Ik had een hele onbezorgde en prettige jeugd. Vroeger had ik
veel vriendinnetjes en ik speelde veel in het Wijckeler bos. Hutten
bouwen, takken zoeken, tikkertje en oorlogje spelen. Er waren ook wel
jongens, maar ik speelde meer met meisjes. Dat vond ik leuk en zij
vonden mij ook leuk. Zo had ik een vriendinnetje Sjoerdje Visser, zij
wilde dat ik meeging naar de peuterschool. Op de autoped. Dat deed ik,
volgzaam als ik toen was.
Andere meisjes waar ik veel mee speelde waren Tiny Faber en Anneke
van der Goot. Het was thuis heel gemoedelijk, soms een zoete inval,
iedereen was altijd welkom bij ons. Die hartelijkheid en gezelligheid is
mij nog het meest bij gebleven. Mijn moeder was huisvrouw en stond
altijd klaar, ze was ook altijd thuis. Als er iets was dan kon je bij haar je
verhaal kwijt. Dit betekende overigens niet dat zij zich voor je karretje
liet spannen. Wij werden thuis niet verwend. Als wij iets wilden, moesten
wij ervoor sparen of voor werken. Ik was een jaar of tien en moest voor
mijn zakgeld werken en had daarom een krantenwijk vanaf Balk, Wijckel
tot aan Sondel toe. Dagelijks bracht ik daar de kranten rond en
verdiende daar vijf gulden per maand mee en daar kocht ik dan spullen
voor die ik graag wilde hebben.
Mijn vader was elektricien. Ik ging veel met hem op pad voor zijn werk”.
Atte buigt voorover en zegt lachend: “Zelf ben ik overigens allergisch
voor elektriciteit. Maar dat komt door een schokkende ervaring uit mijn
jeugd. Tijdens een klus van mijn vader kreeg ik een kabel over me heen
waar 220 volt stroom op stond. Ik raakte in paniek en nu kom ik er nooit
meer aan. Zelfs nu nog als er een lamp verwisseld moet worden doet
Gonny, mijn vrouw, dit. Maar mijn vader was een vakman en vakmensen
hebben aandacht voor goed materiaal. Dat leer je van huis wel. Als je
iets doet, moet je het goed doen en eerst zelf uitzoeken.
Mijn ouders waren ook conciërge van het verenigingsgebouw Irene en als
gezin werkten wij allemaal samen tijdens bruiloften en partijen. Het was
een hecht gezin en ik kan terugkijken op een mooie jeugd. Die
bescherming en geborgenheid gun je elk kind.”
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Ben je in Sloten op school gebleven?
Atte: “Na de kleuterschool ging ik in Wijckel naar de lagere school. De
eerste twee groepen zat ik ook in Wijckel op school bij juffrouw Joke.
Een prettige en lieve juffrouw. Daarna in groep 3 en 4 bij Meester Berg.
Een onaangename meester met hele grote bruine schoenen. Tja, dat
waren pedagogisch hele andere tijden. De man stond snel met een liniaal
klaar. Heel wat slagen heb ik op mijn handen gekregen. Die man werd
ook niet gecorrigeerd. De meester stond samen met de dokter destijds
boven de gemeenschap en niemand zei er wat van. Dergelijk gedrag is
nu ondenkbaar en onacceptabel. Kinderen zijn nu ook veel mondiger
geworden en dat is ook maar goed ook. In groep 5 en 6 kwam ik bij
Meester Schaap in de klas en dat was ook een rustige en vriendelijke
man.
In mijn vrije tijd zat ik op korfbal en voetbal natuurlijk. Daar stak ik veel
tijd en energie in. Ik kon het ook wel goed, wil niet opscheppen, maar ik
had zeker talent. Na de lagere school ging ik naar de LTS in Lemmer. Ik
koos voor de houtkant omdat ik metaal te ‘koud’ vond. Vijf keer ben ik
op de fiets naar Lemmer gereden. Toen hield ik het voor gezien en heb
mijn hele schoolperiode gelift. Heel vaak reed ik met Tilly Groenhof mee.
Zij werkte in Lemmer en pikte mij vaak op. Als ik haar soms nog zie,
klikt het nog steeds. Ach ja, de intimiteit van drie jaar meeliften in haar
auto schept toch een band, vooral als je elke dag met iemand meerijdt.”
Na drie jaar LTS kwam ik te werken bij Bouwbedrijf van der Veer in
Sondel. Niets wist ik! Op de LTS had ik wel plantenbakken gemaakt maar
van de bouw en wat er verder allemaal bij kwam kijken, daar had ik nog
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geen kaas van gegeten Bij dit bedrijf had ik een goede leerschool. Ik
werd naast een ervaren bouwvakker gezet en van hem leerde ik veel.
Ook om voor mij zelf op te komen. Toen ik de eerste dag kwam, noemde
hij mijn naam niet, maar sprak mij aan met ‘jongen’. Om de haverklap
vroeg hij mij iets op te halen: Jongen, haal een hamer, jongen haal een
zaag.” Daar kreeg ik al heel gauw genoeg van en ben toen naar huis
gegaan en zei dat dit niets voor mij was. Door mijn moeder werd ik weer
teruggestuurd. Maar even door de zure appel heen bijten, want dit
hoorde als jongste bediende ook bij het werk. Ik moest het wel
accepteren, want anders kon ik vertrekken. Werken was destijds heel
anders. Je ging altijd op de fiets en de bouw was ook niet zo
grootschalig. Er waren veel kleinere klusjes. Ik kan mij niet herinneren,
dat wij in die eerste jaren met busjes werkten
Vervolgens ben ik voor Bouwmaatschappij Leeuwarden op een bouw in
Lelystad gaan werken. Dat verdiende goed en ik heb er veel geleerd.
Daarna heb ik 18 jaar voor Nagelhout Waterwerken in Woudsend
gewerkt, ook met veel plezier. Het was prachtig werk, vooral veel
steigerbouw en veel buitenwerk. Nu werk ik alweer ongeveer 12 jaar
voor de gemeente en daar heb ik het heel erg naar mijn zin. Voor Sloten
verricht ik het dagelijks onderhoud en ben ik verantwoordelijk voor
onderhoud en beheer van speeltoestellen en banken.”

Wie waren jouw maten destijds?
Atte: “Murk van Dijk is al 38 jaar mijn maat. Dat komt ook door het
voetbal. Met onze vrouwen en kinderen klikt het ook. Bij mooi weer
samen met de bootjes naar de Sleattemermar. Ook gingen wij een aantal
jaren met elkaar op skivakantie naar Tsjechië. Heel gezellig met zijn
allen in een groot huis aan de piste. Met Murk en zijn vrouw Boukje en
hun kinderen hebben wij nog steeds een heel goede band. Dat geldt ook
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voor onze kinderen. Hun onderlinge band is ook goed.
Verder trok ik ook wel op met Hendrik Roskam en Willem Stegenga en ja
natuurlijk vriendinnen. Daar had ik dan geen verkering mee maar ik trok
daar veel mee op. Misschien ben ik niet zo’n mannenman. Ik heb ook
niet zo veel liefdes gehad. Toen ik 18 was ontmoette ik Gonny Nagelhout
in it Haske in Balk. Daar gingen wij destijds uit. Ik vond haar zo mooi en
ook een lief meisje en ja wij zijn nog nu al 30 jaar met veel plezier bij
elkaar.”

Met veel trots vertelt Atte: “Wij hebben drie dochters gekregen: Marieke
(25), Janneke (22) en Nynke (20). Ze zijn inmiddels uitgevlogen en
Gonny en ik hebben het rijk weer alleen.
Wij wonen hier aan de Breedstraat sinds het begin van ons trouwen. Wij
hebben het destijds gekocht van Hilbrand en Feikje de Vries en na een
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aantal verbouwingen wonen wij hier nog steeds met heel veel plezier.”
Nooit een profvoetbalcarrière overwogen?
Atte: ” Ja ik heb wel de kans gehad om hoger op te gaan voetballen. Er
was een aanbieding van de Broeksters Boys en ook Joure had wel
belangstelling voor mij. Maar ik heb de stap niet gezet omdat ik het te
leuk vond het in Sloten. Wij hadden ook een hechte groep en waren onze
tijd ver vooruit want wij organiseerden ook leuke weekendjes weg.
Schaterend begint Atte te vertellen over de ervaringen op Ameland.
Samen met Iebe van Dijk had ik een weekendje georganiseerd. Daar
aangekomen bleken wij een dag te vroeg te zijn. Wij hadden pas
zaterdag geboekt en daar stonden wij dan al op vrijdag. De eigenaar wist
wel een oplossing. Aan de overkant woonde een boer, maar daar konden
wij alleen terecht als we vanuit een religieuze achtergrond daar
verbleven. Ter plekke bedachten wij dat wij een koor waren. Dat heeft
hem overtuigd en daar is hij laat in de nacht ook wel achter gekomen.
Toen zongen wij geen religieuze liederen. De volgende ochtend konden
wij weer aan de overkant terecht. Vervolgens hebben Iebe en ik een spel
uitgezet op het strand. Maar waar wij geen rekening mee hadden
gehouden was eb en vloed. Toen wij terug kwamen voor het uitgezette
spel, dreef alles. Het was een heel leuke tijd. Alles draaide om voetbal en
het hele gezin paste zich daarop aan. Later heb ik mijn
oefenmeesterdiploma 1 en 2 gehaald en ben trainer geworden. Ik was
trainer bij VV Woudsend, IJVC in IJlst en VV Sleat. Na het voetballen ben
ik gaan golfen. Iedere vrijdag probeer ik tijd vrij te maken om samen
met Dicky Alting, Durk Leentjes en Louis de Bruin te golfen bij Burggolf
in Sint Nicolaasga. Wij gaan ook met deze vaste groep en hun vrouwen
ieder jaar een weekend golfen en verblijven dan op een bungalowpark
ergens in Nederland of België.”
Nog andere hobby’s?
Atte: “Ja, ik verricht één keer per week vrijwilligerswerk bij Maeykehiem
in Sint Nicolaasga, een verzorgingshuis voor mensen met een
verstandelijke en lichamelijke beperking. Dat doe ik samen met mijn
oudste dochter Marieke. Ik wandel en winkel met volwassenen. Wij gaan
dan woensdagmiddag wandelen. Dat is trouwens nog niet zo
gemakkelijk. Er komt toch de nodige zorg bij kijken. Regelmatig loop ik
met een man. Die was overigens in eerste instantie niet zo tevreden over
mij. Hij wilde liever met een vrouw wandelen, wat ik me overigens heel
goed kan voorstellen. Maar ik heb hem eens in een sloot laten rijden.
Gelukkig was de sloot droog, maar in zijn billen zaten allerlei naalden.
Het heeft weken geduurd voordat hij me weer vertrouwde en toestond
om hem te mogen rijden. Wel heb ik het eerlijk opgebiecht aan de
zorgleiding maar ja het is toch wel een hele verantwoordelijkheid waar ik
in het begin wel wat te lichtzinnig over heb gedacht.
“De Stadsomroeper” Sloten, september 2012

11

Naast golfen stappen Gonny en ik vaak op de fiets of met mooi weer in
ons bootje de Roek en gaan we door heel Friesland op pad. Wij wandelen
ook graag, wij hebben in 2004 de Slachte Marathon gelopen”, zo somt
Atte al zijn hobby’s op.
Hij buigt zich voorover en vertelt enigszins bewogen: “ Hoe belangrijk
gezondheid is heb ik een paar jaar geleden zelf mogen ervaren. Een
aantal jaren geleden werden bij mij prostaatkankercellen gevonden. Op
dat moment overleed een zwager van me en vlak daarna collega
Johannes Mous. Dan staat je leven op zijn kop en bekijk je veel zaken
vanuit een heel ander perspectief. Ik las een mooie spreuk van Jan
Mens: Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen, maar zieke mensen

slechts één: Als ik maar gezond blijf. Het had een enorme impact op ons
gezinsleven en ik heb nog de kans gekregen om weer gezond te worden.
Mijn lichaam heeft zich hersteld. Gonny en ik hebben besloten om meer
te gaan reizen en de wereld te verkennen. Indonesië hebben wij bezocht
en Zuid-Afrika staat op ons verlanglijstje. Wij hebben besloten om
daarvan te genieten, want het kan zomaar anders zijn en dat kan ons
allemaal overkomen. Ik heb ervan geleerd om te genieten van wat ik heb
en gelukkig heb ik ook weer 1000 wensen,” zo besluit Atte zijn verhaal.
HdH
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SKÛTSJESILEN 2012
De eerste drie wedstrijden IFKS skûtsjesilen van 2012 verliepen voor de
Goede Verwachting niet zoals als schipper Walter de Vries en zijn
bemanning hadden verwacht. Met een negende, twaalfde en zevende
plaats wist men eigenlijk al bijna zeker dat een hoge eindklassering er dit
jaar niet in zou zitten. Toch had men de hoop dat op het thuiswater
Slotermeer de ommekeer zou kunnen worden. Dit kwam mede door de
weersvoorspellingen van die komende dagen; de weinige windkracht 1 à
2 zou toenemen tot windkracht 4-5. Volgens de schipper is deze
windkracht het ideaalst voor het schip en zijn bemanning. Bij de start op
het Slotermeer werd Walter zijn wens dan ook werkelijkheid, met
windkracht 5, witte koppen op de golven en wild klapperende zeilen ging
de Goede Verwachting met de overige dertien skûtsjes over de startlijn.
Je kon aan de gespannen ‘koppen’ van de bemanning zien, dat het
vandaag serieus werd en het er om ging. Walter en zijn bemanning, die
een redelijk tot goede start hadden, schrokken zich na ongeveer 20
minuten zeilen een ongeluk. Namelijk volkomen onverwacht brak de
mast als een luciferhoutje compleet af. Gelukkig deden zich geen
persoonlijke ongelukken voor en kwamen alle opvarende met de schrik
vrij. Nadat men zeker was dat niemand letsel had opgelopen, werd er
snel getwitterd dat de schipper van de Goede Verwachting per direct op
zoek was naar een mast. Binnen enkele minuten was er een reactie met
de opmerking: ‘Wij willen onze mast wel beschikbaar stellen zodat jullie
toch ook de komende wedstrijden kunnen zeilen.’ Met de schrik nog wel
in de benen werd snel de wal opgezocht en kon het nodige worden
geregeld. Het vervoeren van de geleende mast, een kraan voor het
hijsen van de mast(en) en uiteraard mensen. Deze mensen zijn tot laat
in de avond bezig geweest en hebben ervoor gezorgd dat de Goede
Verwachting de volgende dag weer zeilklaar was. Dat er keihard gewerkt
is om het schip op tijd weer in de vaart te krijgen, is niet voor niets
geweest. Met de geleende mast werden de laatste drie wedstrijdendagen
gezeild en finishte men twee maal keurig als vijfde. Op het IJsselmeer
finishten ze zelfs als tweede. Met name deze tweede plaats zal veel
hebben goed gemaakt van wat erop het Slotermeer is gebeurd en met
wat voor tomeloze inzet velen tot laat in de avond hebben doorgewerkt
om de volgende dag weer mee te kunnen doen aan de wedstrijd.
Al met al zullen de schipper en zijn bemanning woensdag 15 augustus 2012
op Slotermeer vast niet snel meer vergeten.
RL
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TENNISVERENIGING TV SLEAT
We hadden er naar uitgekeken, het jaarlijkse bbqtoernooi van onze tennisvereniging TV Sleat. De
toernooicommissie
had
enthousiasmerende
uitnodigingen verzonden. En jawel, dit toernooi kon
doorgaan, er hadden zich 17 fanatiekelingen gemeld
die het wel zagen zitten om op een mooie
zaterdagmiddag, het racket hard tegen een balletje te
gaan slaan, liefst over het net, en binnen de lijnen.
Er was door een aantal hard getraind, de tossavonden werden de laatste
weken opvallend meer dan goed bezocht. Ieder deelnemer wilde met de
eerste prijs naar huis te gaan… al spraken ze die wens niet hardop uit.
Er werd met volle inzet gespeeld, het gaat te ver in detail om de
wedstrijden nader te beschrijven. Maar er waren weer wonderlijke
reddingen, ballen wel/niet in en uit, rackets over netbanden,
onnavolgbaar hoge ballen, volleys en smashes om van te smullen, éénen tweehandige back en forehands, adembenemend voetenwerk…
kortom, mooi tennis om van te genieten, ook als je met vele andere
toeschouwers relaxed op het terras zat.
Moeten wij enkele personen eruit lichten? Ach, we weten wel wie er zo
mooi en gracieus kunnen spelen, of wie er wat geblokter en als een muur
op de baan staan, wie de artistieke touche heeft of wie op z’n “recht voor
zijn raaps” speelt… een ieder heeft zo zijn of haar eigen kwaliteiten, en
wat de één heeft, heeft de ander niet en omgekeerd.
Het zijn mannen die, als ze geen prijsje winnen, met een redenering
aankomen dat ze dat liever ook niet willen winnen omdat ze dan dit
stukje hadden moeten schrijven. Het zijn vrouwen, die wel beter weten,
en die hooguit een extra drankje nemen om het niet winnen de prijs te
compenseren. Moet er gemeld worden wie de 1e en 2e prijzen (fles wijn
en een fles shampoo) bij de dames en heren hebben gewonnen?? In de
geest en bedoeling van het toernooi en dit stukje eigenlijk niet, vinden
wij. Vraag de uitslag, als je die echt wilt weten, desnoods nog maar eens
na op de banen…
Wij, te weten Sandra en Marco hebben
gewoon een heerlijke tennismiddag
beleefd. En daar ging en gaat het om.
Met grote dank voor de prima organisatie
aan de toernooicommissie en alle
anderen die hebben meegewerkt sluiten
wij af met de oproep om ook eens een
balletje op te werpen, ga ervoor trainen,
kom op de banen, ze zijn ervoor een
ieder die van tennis houdt.
N&S
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RONNIE NAAR DE O.S. EN HET HH HOUSE
Donderdag 8 augustus jl. vertrok Ronnie Haringsma met de boot vanuit
Hoek van Holland naar het Britse Harwich om in Londen een bezoek te
brengen aan de Olympische spelen. Op het buitendek was het genieten
van de zon en de stille Noordzee terwijl er binnen op diverse tv schermen
de O.S waren te volgen. Dat Ronnie een passie heeft voor sport werd
deze dag wel weer duidelijk. Zo vertelde hij mede Olympia bezoekers de
regels van BMX cross, Beach volleybal, gaf uitleg bij de paardensport en
sprak als een ervaren schipper bij de zeilwedstrijden. Eigenlijk fungeerde
hij als een interim scheidsrechter aan boord die het meestal niet eens
was met beslissingen die in het nadeel uitvielen van de Nederlanders.

Uiteraard werd een overwinning van een Nederlander met oorverdovend
gejuich begroet. Na een ca. zeven uur durende overtocht moest nog een
anderhalf uur met de trein naar Londen worden gereisd.
In de trein kwamen de eerste berichten binnen dat de Nederlandse
hockeymannen voor stonden tegen Engeland en met Londen in zicht
kwam het bericht dat de hockeyers met een 9-2 overwinning de finale
hadden bereikt. Met “waar is het feestje, hier is feestje” verliet de
Olympiaganger de trein maar hield zich wijselijk stil toen hij Londen
Centraal binnenstapte. Het was hier wel even drukker dan Sleat,
wetende dat hij ook nog met de metro moest om bij het hotel te kunnen
komen, kwam aan zijn chauvinistisch enthousiasme abrupt een einde. Hij
moest zijn hoofd er even goed bijhouden. De metroreis naar het hotel
verliep voorspoedig en hij kreeg in de pub, vlakbij het hotel al weer de
nodige praatjes. Vrijdagochtend werd een bezoek gebracht aan het
Olympisch Park, met de hoop om een evenement te mogen en kunnen
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bezoeken. Helaas waren alle tickets voor de komende dagen uitverkocht.
Na een paar uurtjes rond te hebben gewandeld bij en rondom het
Olympisch park wilde en moest hij uiteraard naar het Wembley stadion.
Dat een dergelijke dag snel voorbij gaat, ervoer Ronnie ook. Over twee
uur zou de finale hockeydames beginnen, dus snel met de metro naar
Alexandra Place, waar in het Holland Heineken House de wedstrijd was te
volgen op grote schermen. Eenmaal in het HH house aangekomen
concludeerde hij dat hij niet de enige bezoeker was en dat je hier ook
zeker kon verdwalen. DJ Dennis van de Geest zorgde met zijn muziek
dat de stemming er behoorlijk in kwam, eigenlijk konden de
hockeydames niet meer verliezen. Bij de hockeywedstrijd Nederland Argentinië waren er zeker drieduizend Nederlanders en enkele andere
nationaliteiten in het HH House aanwezig. Dat het HH House populair
was, bleek wel uit de belangstelling van tientallen internationale
cameraploegen van China, CNN, BBC, Rusland, ZDF en zelfs Argentinië
die opnames maakten. Zo werd bij elke strafcorner van Holland opnames
gemaakt van het publiek en werden deze beelden in China live
uitgezonden. Bij het maken van de eerste goal aan Nederlandse zijde
waardoor de dames op 1-0 voorsprong kwamen, ging Ronnie helemaal
uit zijn dak. Uiteraard ontging dit gejuich de camera’s niet en bij de
stand 2-0 wist hij het zeker; straks is er een gouden huldiging voor de
hockey dames. Toen de scheidsrechter floot voor einde wedstrijd, brak er
een groot feest uit in het HH House. Uiteraard was Ronnie één van de
gangmakers. Wetende dat er later op de avond ook nog huldigingen
waren, was hij onvermoeibaar. DJ Ben Liebrand en Guus Meeuwis
zorgden voor een geweldige sfeer bij de inmiddels ruim zevenduizend
aanwezigen. Rond middernacht bracht Roberto Tam het publiek in extase
met “waar is het feestje, hier is het feestje” (voor onze feestganger niet
onbekend). Hiervoor ben ik Londen gereisd schreeuwde Ronnie, het dak
ging er af in het HH House. Man wat een feest en als dan ook nog de
hele dameshockey selectie crowdsurfend door de zaal gaat, ja dan is het
pas echt gaaf! Helaas wilde hij niet vertellen hoeveel van deze dames
over en door zijn handen waren gegaan.
Het feest van de vrijdagavond had toch gevolgen voor de zaterdag. Na
een beetje ‘dizzy’ rond zwerven door het centrum van Londen dacht hij
in Hyde Park bij te kunnen komen. Eenmaal in het Hyde Park te zijn
aangekomen, kwam van uitrusten niets. Volgens hem waren hier wel een
miljoen mensen bij elkaar om op grote schermen de O.S. te volgen.
Tevens was op verschillende podia live muziek (waaronder de Spice
Girls) en allerlei andere activiteiten met optredens. Na hier te hebben
gegeten en gedronken moest opnieuw feest worden gevierd in het HH
House. Helaas was er deze avond geen gouden huldiging en moest hij
het doen met ‘maar’ één zilveren en twee bronzen medaillehuldigingen.
De sfeer en gezelligheid waren er niet minder om. Zondag werd met een
sightseeïng city tour door Londen nog enkele bezienswaardigheden
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bezocht. De hoogtepunten deze dag waren de marathon en een bezoek
aan een pub onder de Big Ben. Daar werd een biertje gedronken met de
Italiaanse volleybalselectie die eerder op die dag de bronzen medaille
hadden gewonnen. Uiteraard moest Ronnie met de sterspelers en de
bronzen medaille op de foto. Het verhaal gaat dat hij niet zoveel oog had
voor de bronzen medaille maar meer aandacht voor de aanwezige
(Italiaanse) vrouwen die ook met de sterspelers op foto wilden. ‘s
Avonds werd in een volle pub met Amerikanen, Canadezen, Ieren,
Brazilianen en vele andere nationaliteiten gekeken naar de afsluiting van
de O.S. Ook dit was volgens Ronnie een niet te beschrijven gezellige
belevenis. Eigenlijk waren alle, afgelopen dagen superprachtig en
onvergetelijk voor hem geweest.
RL

WIST U DAT…
Oud-Slotenaar Harmke van der Werf al
twee keer de Nijmeegse Vierdaagse
heeft gelopen?
Vorig jaar vier keer 40 km. Dit jaar vier
keer 50 km.
En dat onze stadgenote Aeltsje Müller
diezelfde Nijmeegse Vierdaagse ook
heeft gelopen het afgelopen voorjaar?
Een geweldige prestatie, Sleat boppe
dames!
Proficiat Harmke en Aeltsje met deze
sportieve mijlpaal!

ABSEILEN
Beste lezers,
Graag wil ik mijn nieuwe activiteit in uw omgeving onder uw aandacht
brengen.
Elke zaterdag van 14:00 tot ± 17:00 uur is het in
Oudemirdum mogelijk vanaf bijna 20 meter hoogte te
abseilen zonder afspraak.
Tevens kan dit op afspraak voor groepen vanaf vijf
personen. U bent van harte welkom om te ervaren wat
abseilen inhoudt!
Met vriendelijke groet, Henk Bos, 06 52 42 76 23,
@abseilenfryslan, www.aboutsport.nl
“De Stadsomroeper” Sloten, september 2012

17

NIEUWS VAN HET MUSEUM
Uitslag quiz Sipelsneon
Tijdens Sipelsneon konden de reünisten namen raden op een aantal
foto’s van Slotenaren uit de jaren ’60. Vele reünisten deden een poging
maar het bleek toch nog wel erg moeilijk. Toch had iedereen er met
behulp van de tentoonstelling of de bundel de oplossing wel kunnen
vinden. (De bundel van de tentoonstelling is nog steeds te koop voor
¼ 5,95 bij de balie van het museum).
Drie van de inzendingen waren foutloos:
- Nel Kunst - Annet Stegenga - Ilse Breemer
Zij hebben inmiddels alle drie een DVD over het ontstaan van Sloten als
vroege nederzetting ontvangen. Alle drie van harte gefeliciteerd!
Wie de quiz gemist heeft, hieronder is het fotobord nog eens afgebeeld.

De gezochte namen waren
1.Mw.Folkertsma - 2.Mw.Koopmans - 3.Pietje Puk of Piet van Vugt 4.Kees van Strien - 5.Geurt van de Brink - 6.Michiel - 7.Akkie Agricola 8.Herman de Groot - 9.Dhr. van Milgen - 10.Burgemeester Klijnsma
Museum op twitter
Het museum twittert tegenwoordig regelmatig. Je onze
berichten ook volgen op twitter.com/StadSloten
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ONDERNEMERSVERENIGING SLEAT (OVS)
Sinds enkele maanden hebben wij, een club enthousiaste (oud)
Sleattemers, de Ondernemers Vereniging Sleat nieuw leven ingeblazen
met als doel om Sloten op de kaart te zetten.
De afgelopen jaren hebben in de zomer altijd enkele activiteiten
plaatsgevonden die veelal door de feestcommissie en de vorige OVS
werden georganiseerd. Helaas was dit de laatste paar jaren een beetje
doodgebloed.
De nieuwe OVS wil zich hier voor inzetten en verdere invulling aan gaan
geven. Met authentieke spelletjes, muzikale bijdragen en actieve
evenementen voor zowel jong- als oud denken wij Sloten nog meer op
de kaart te kunnen zetten voor zowel toeristen van ver als voor mensen
uit Sleat en de directe omgeving. De bezoekers zullen ervaren hoe
authentiek en gastvrij Sleat is. Dit geeft hen aanleiding om Sloten vaker
te gaan bezoeken en de stad mond-tot-mond te promoten wat
uiteindelijk een positieve invloed op de bedrijvigheid in Sloten heeft.
Getuige de vele positieve reacties mogen we concluderen dat we hier
afgelopen zomer goed in geslaagd zijn. Natuurlijk zijn er nog vele punten
op organisatorisch gebied die voor verbetering vatbaar zijn maar het
gaat er om dat er afgelopen zomer vele evenementen georganiseerd zijn
en dat er wat te beleven viel in de stad. Van kliko-race tot Sound of Sleat
van skûtsjezeil hijsen tot eiergooien en van een draaiorgelman tot lopen
over water. Alles werd goed bezocht en er werd prima deelgenomen aan
de verschillende activiteiten.
Tenslotte willen we u melden dat bijna alle ondernemers van Sloten die
we hebben benaderd om lid van de OVS te worden hierop positief
gereageerd hebben. Ruim 50 bedrijven hebben zich aangemeld.
Daarvoor willen we ze hartelijk bedanken. Een mooi resultaat waarmee
we verder aan de slag kunnen.
Met vriendelijke
groeten,
Sietske van Dijk,
Iebe van Dijk,
Zeno Folkertsma, Laura
Stekelenburg, Gerard
Veenstra, Ruben de
Vries, Otto de Vries.
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OPROEP OPRICHTING HISTORISCHE WERKGROEP
Hierbij doe ik een oproep aan Sleattemers en oud-Sleattemers die
belangstelling hebben om deel uit te maken van een Historische
Werkgroep.
Het doel van een historische werkgroep is zoveel mogelijk informatie
over de historie van de stad Sloten vast te leggen in een archief, zowel in
beeld als in documenten, zodat er geen waardevolle informatie over de
stad verloren gaat.
Hebt u belangstelling dan kunt u bellen of mailen met
Gonny Hornstra-Nagelhout
Tel. 0514-531636
Email: hornstra@hetnet.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~
HISTORISCH KIJKFEEST SLOTEN 2013
In de Stadsomroeper van juni jl. vertelden we
u al over het Historisch Kijkfeest en de
voorbereidingen daarvoor. Eén van de
voorbereidingen is het werven van fondsen
om dit feest in 2013 weer goed neer te
kunnen zetten. Daartoe hielden wij afgelopen
Sipelsneon een heuse loterij: een kleine
bijdrage van u die een grootse prijs kon
opleveren. En u hebt gehoor gegeven! De
verkoop van loten liep als een trein en alle
prijzen zijn verloot. Wij hebben, dankzij u,
een prachtig bedrag opgehaald en kunnen
mede
daardoor
enkele
decorstukken
vernieuwen en extra activiteiten inhuren.
Dank voor uw enthousiasme! Wij houden u
op de hoogte van verdere ontwikkelingen. We
zien u graag op 1 juni 2013!
Bestuur Stichting Historisch Kijkfeest Sloten

~~~~~~~~~~~~~~~~~
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OPLOSSING JUNI 2012 KLIK!
De foto van het wc-raampje
werd niet genomen aan de
Varleane
zoals
door
een
inzender werd gedacht maar het
was
de
zijgevel
van
de
Dagwinkel
van
de
familie
Veenstra op de oprit van de
familie H.J. de Jong.
Uit de juiste oplossingen werd
de fam. H. Spoelstra van de
Heerenwal
getrokken.
Zij
worden nu ook bezitter van de
enige,
echte
Stadsomroeper
pen. Deze is ook door u te
winnen als u de oplossing van
de nieuwe September 2012 Klik!
hier links afgebeeld weet en
instuurt naar de redactie. Geef
uw ogen goed de kost in Sloten.
We zien uw inzendingen weer
graag tegemoet.

GROTE SCHOONMAAK
Waar de meeste mensen in het voorjaar de kriebels krijgen voor een
grote schoonmaak was dit voor een aantal Sleattemers begin juli 2012
het geval.
Rondom een woning aan de Schoolstraat, bij de meesten beter bekend
als ‘het Kasteeltje’, was het ontbreken van de netheid voor velen al lange
tijd een doorn in het oog. Zo ook voor een aantal buurtbewoners.
Onderhoud werd niet meer gepleegd door de huidige bewoner, die
overigens lange tijd niet meer gesignaleerd is in Sloten en ook niet
traceerbaar lijkt te zijn. Dan zelf maar aan de slag zo dachten
omwonenden.
Een schoffel en hark zouden hier niet voldoende zijn dus werden grote
schoppen, handzagen, een hoge druk reiniger, bezems en zelfs een
motorzaag voor de dag gehaald.
Noeste arbeid volgde en vele uren later was het resultaat zichtbaar.
Ja, zelf het verkeersbord ‘parkeerplaats’ kwam weer tevoorschijn, echter
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de letter ‘P’ was volledig verdwenen. Waarschijnlijk door vele jaren
ingesloten te zijn door de coniferen.
Het bordje ‘Alleen voor vergunninghouders’ was echter vertrokken en
werd niet weer getraceerd.
Totaal ongeveer vier aanhangwagens vol met afval werden afgevoerd
naar de openbare stortplaats in Balk. U kunt het er vast alleen maar mee
eens zijn dat het een grote verbetering is en het er weer een stuk netter
bijstaat dankzij deze harde werkers.
Op de foto de ‘hoveniers’ na gedane arbeid.
P.A.

OPBRENGST COLLECTES
Collecte Maag Lever Darmstichting
Collecte KWF (Kankerbestrijding)

¼ 436,34
¼ 550,-

Collectanten en gevers hartelijk bedankt voor de inzet en de
bijdrage.
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KLASSENFOTO 1 EN 2
Op de twee klassenfoto’s uit het juni nr. zijn een aantal oplossingen
binnengekomen waarvoor wij de inzenders uiteraard hartelijk bedanken.

Piety Zijlstra uit Damwoude schrijft dat haar broerJohannes Zijlstra op
klassenfoto 1 op de voorste rij zit, de zevende persoon vanaf links.
En op de tweede klassenfoto staat Johannes Zijlstra op de bovenste rij
voor het derde raam vanaf de links Zijn streepjestrui is nog een beetje te
zien. Hij staat achter het meisje met de geopende mond.
Van Wil Stilma uit Balk ontvingen we een gedeeltelijke oplossing en een
aantal leuke jeugdherinneringen. Ook heeft hij een vraag over een oude
foto die hij vond tijdens het opruimen. Hij schrijft het volgende:
Met grote belangstelling lees ik direct de Stadsomroeper zodra deze in de
brievenbus verschijnt. Al bladerend kwam ik op blz. 42 en 43 van het
juni nr. een mij bekende foto tegen namelijk klassenfoto 1.
Want ik weet nog dat deze foto werd gemaakt, namelijk in de winter van
1959/1960 op het schoolplein van de christelijke lagere school te Sloten
met als naam op de gevel (zie foto 2) School met den Bijbel. Meester
Folkertsma toont op de foto zijn 3e en 4e klas.
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Zelf sta ik in mijn trui voor meester Folkertsma en aan mijn rechterhand
staat Jan Plug. Op de achterste rij staat 3e van rechts staat mijn neef
Dries Smit, zoon van bakker Piet en zijn vrouw Jantje Smit.
In de middelste rij uiterst rechts staan knielend de tweeling broers van
der Meulen uit Tjerkgaast, ook wel de dikke en dunne genaamd.
Zittend op de voorgrond 3e van links Johannes Bakker (familienaam niet
geheel zeker) en tweede van rechts Sicco, zoon van schoenmaker Jan
Bouwsma.
Op de foto 1 zijn nog duidelijk de sporen te zien van de sneeuwballen op
de voorgevel die tijdens het speelkwartier o.a. ook door mij zijn gegooid.
In de zomer van 1960 zijn wij als gezin verhuisd naar Lemmer omdat
mijn vader Anne Stilma als conciërge een vaste betrekking kreeg bij de
Ambachtschool (nu Zuiderzee College).
Anekdote 1
Mijn moeder Trijntje Stilma-Smit (woonachtig in Lemmer) vond de foto 1
niet geslaagd omdat de door haar gebreide trui met ritssluiting in nek
open stond. Zij heeft meester Folkertsma destijds gevraagd om de foto
over te maken en dan met een gesloten rits. Helaas voor mijn moeder is
dat toen niet gebeurd.
Klassenfoto 2
Het maken van foto nr. 2 heb ik niet kunnen meemaken omdat wij als
gezin naar Lemmer waren verhuisd. Wel herken ik uiterst links staand
wederom meester Folkertsma en in het midden ook staand mejuffrouw
Vos die de klassen 1 en 2 onder haar hoede had.
Mejuffrouw Vos was een ongetrouwde dame (‘met de broek aan’) die met
haar jongere broer (geestelijk en lichamelijk gehandicapt) samenwoonde
op de Spanjaardsdijk.
Anekdote 2
In dezelfde winter waarin
foto 1 werd gemaakt, kwam
het wel eens voor dat ik bij
meester Folkertsma moest
nablijven (ik was niet altijd
een even braaf ventje).
Het vervelende voor mij was
dat het nablijven me nooit
uitkwam. Zo ook op een
woensdagmiddag dat ik met
vriend Sippie Reekers zou
schaatsen aan het Bolwerk
Noordzijde, maar alles wie
daar rond 15.00 uur op
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kwam dagen, geen Willy Stilma.
Sippie Reekers destijds ook niet bepaald bang uitgevallen, liep eerst naar
ons huis aan de Dubbelstraat 128 om naar mij te vragen (mijn moeder
zal wel gezegd hebben dat ik nog op school zou zitten), waarop Sippie
naar de school marcheerde.
Nog zie ik Sippie nog met een ferme zwaai de deur van het klaslokaal
openen en naar de meester roepen: "Meester, meester, Willy moet
ogenblikkelijk thuiskomen want zijn moeder moet naar het ziekenhuis."
Meester Folkertsma geheel verbaasd door deze actie, gaf mij gelijk de
mogelijk mijn werkplek op te ruimen en naar huis te gaan. Sippie
wachtte mij op bij de hoofdingang van de school en eenmaal midden op
het schoolplein zei hij:” Kom wij gaan schaatsen.” Al lachend en de
armen rond elkaars schouders liepen wij naar mijn huis om de schaatsen
op te halen.
Rond 17.00 uur kwam ik thuis en in de kamer zat meester Folkertsma,
samen met mijn moeder, mij op te wachten..... De week daarna heb ik
de gehele week moeten nablijven. Of Sippie dat ook moest, weet ik niet
meer.
Bij het opruimen van oude
fotoboeken kwam ik bijgaande
foto tegen van een jong
echtpaar uit 1947 uit Sloten.
Op de achterkant van de foto
staat geschreven: Gehuwd op
16 juli 1947 te Sloten. Weet u
wie deze personen zijn en waar
deze mensen in Sloten hebben
gewoond?
Met vriendelijke groet,
Wil Stilma
Wilhelminastraat 27
8561 AA Balk

Oplossingen zijn van harte
welkom
op
redactieadres:
info@destadsomroeper.nl of Redactie Stadsomroeper, Dubbelstraat 129,
8556 XE Sloten. We zien uw reacties graag tegemoet.
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Verder stuurde Klaske Brouwer-Tromp van de Heerenwal van foto 2 de
complete oplossing in, die u hieronder aantreft.
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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
wel heel stil orgel, filevorming door tortelduiven, een bijna oneerbaar
voorstel en een ‘vederlichte’ helm………
KOPPIG SLOTJE OF…
Zondagochtend kerkdienst PKN Sloten, u hebt daar waarschijnlijk wel
een beeld bij van hoe dat gaat. Zo voor de dienst komen de mensen de
kerk binnen onder begeleiding van een zacht orgelspel. Zo ook enkele
weken geleden.
Anke Pander en zijn vrouw lopen ook die zondag rustig naar de kerk
maar bij binnenkomst… Geen orgelspel? Wat nu? Geen dienst? Was het
wel zondag? Waren ze niet te vroeg of te laat? Nee, dat waren ze niet
want er zaten wel al meerdere personen in de kerk. Wat was er aan de
hand?
Na enig speurwerk ontwaarde Anke organist Jacob Tijsseling bij het orgel
die hoogst geïnteresseerd naar een deurslotje van het orgelmechaniek
stond te kijken. Even poolshoogte nemen dacht Anke. Het deurtje, waar
de aandrijving van het orgel achter zat, bleek op slot en de sleutel was in
geen velden of wegen te bekennen. Koster Martien Swart kwam er ook
bij maar na gezamenlijk naar het slotje gekeken te hebben, bood dit
geen uitkomst.
Gezien het feit dat beide heren ook geen schriftelijke cursus van Uri
Geller hebben gevolgd, bleef het slot hermetisch gesloten. Samen waren
ze er nu ondertussen wel achter dat naar een slot kijken dit niet doet
open gaan. Bleef het feit over dat de sleutel niet op de gebruikelijke
plaats lag. Wat nu?
Inmiddels was onze stadsgenoot, ‘nu
helemaal van over de brug’, Durk
Schotanus ook in de kerk gearriveerd. Ook
hem kwam de situatie van een ontbrekend
orgelgeluid onbekend voor. Echter hij had
wel de oplossing voor handen. Het bleek
dat
Durk
zelf
het
probleem
had
veroorzaakt. Wat was het geval?
Hij had de dag ervoor in de kerk de
rondleiding verzorgd en aan het einde van
de dag bij het afsluiten de sleutel in zijn
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zak gestoken en vergeten op de gebruikelijke plaats terug te leggen. Zo
kon het gebeuren dat Durk op zondagmorgen pijlsnel op zijn stalen ros
weer ‘helemaal’ naar huis terug moest om de sleutel te halen. Eenmaal
opnieuw gearriveerd, kon de dienst, zij het ietwat vertraagd, een
aanvang nemen.
Of Jacob nog even kon ‘inspelen’ is onbekend maar hem kennende heeft
hij zijn hand niet omgedraaid voor een virtuoos orgelspel.
TORTELDUIFJES NESTELEN ZICH IN BRUGWACHTERSHUISJE
Als je net getrouwd bent, heb je alles over voor je prins op het witte
paard. Zo ook Sita, zij brengt trouw iedere werkdag zo rond de klok van
12.00 uur, brugwachter en manlief Iebe zijn lunch in het
brugwachtershuisje aan de Spanjaardsdijk. Meestal smeert ze gelijk voor
twee personen, zodat ze zelf ook even een hapje mee kan eten én
natuurlijk even langer bij haar prins kan blijven. Na de maaltijd praten ze
nog even bij, tellen de euro’s en de doorvaarten van de afgelopen
morgen en daarna gaan ze beiden weer aan het werk.
Zo ook die ene werkdag afgelopen zomer. Sita kwam rond lunchtijd bij
het brugwachtershuisje aan en bracht een heerlijk gevulde picknickmand
mee naar binnen. Ze genoten beiden van de lekkernijen, maar
tussentijds werd er ook nog gewerkt door brugwachter Iebe, want boten
willen nu eenmaal varen van A naar B. De slagbomen werden snel naar
beneden gedaan zodat het verkeer op de verharde weg even moest
wachten. Nadat Iebe zijn euro’s binnen had via het beroemde klompje,
vervolgden ons nieuwbakken bruidspaar hun heerlijke lunch. Na afloop
likte Iebe zich nog eens extra om de mond en bedankte zijn
keukenprinses met een paar lekkere dikke zoenen. Nadat alles leeg en
opgeruimd was, gaven ze elkaar nog een afscheidskus en verlieten de
tortelduifjes hun tijdelijke nestje via de trap. Sita zou weer richting haar
winkeltje in de oude stadskern en Iebe wilde weer op de uitkijk gaan
staan of er in de verte nog boten aan zouden
komen.
Maar buiten gekomen, ging er een groot gejuich
op, want wat bleek? Brugwachter Iebe had
vergeten de slagbomen weer omhoog te doen
voor het wachtende verkeer terwijl hij en zijn
geliefde heerlijk zaten te lunchen!
Vele wandelaars, fietsers en chauffeurs waren
ongevraagd
getuige
geweest
van
het
tortelduifjesgedrag en volgens het verhaal,
praten ze er in het Van der Walwooncentrum aan
de Spanjaardsdijk nu nog over want bij hen
stond immers een hele lange rij auto’s voor de
deur.
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PROEFVAREN
Na zeven jaren van noeste arbeid had Hans Vlugter zijn zeewaardig jacht
de ‘Angelina’ vaarklaar. Na een geslaagd inwijdingsfeestje vonden Hans
en zoon Pieter dat het tijd werd om de boot op het water te leren kennen
en aldus besloten ze richting de Waddeneilanden te gaan. De reis verliep
zeer voorspoedig, op het schip draaide alles als de spreekwoordelijke
tierelier. Aan het eind van een welbestede dag besloten de mannen af te
meren op Texel in het haventje van Oudeschild met als doel ergens een
hapje te gaan eten.
Aldus geschiedde. Het schip lag
keurig afgesloten voor anker en de
heren stapten van boord toen Pieter
opmerkte:’ Pa heb je het sleuteltje
meegenomen?’ ‘Ehhh… dat ligt nog
in de boot op het aanrecht’,
mompelde vader Hans. Nu was
precies hetzelfde jaren geleden al
eens eerder gebeurd met het eerste
schip van vader Hans en misschien
dat zoon Pieter het daarom ook wel
vroeg. Destijds was Pieter nog veel
kleiner dan nu het geval is en kon hij nog door het kleinste, meestal nog
openstaande raampje naar binnen terug. Maar dat zou nu niet meer
lukken. Wat nu?
Pieter besloot op zoek te gaan naar een kind dat van het formaat zou
zijn zoals hij dat was jaren geleden zodat ze samen hetzelfde kunstje
konden uit voeren als ze destijds had gedaan.
Terwijl Pieter op zoek ging, besloot Hans rustig af te wachten. Toen hij
daar zo zat, zag hij twee meisjes aan komen lopen van ongeveer acht en
twaalf jaar. De kleinste was van het formaat dat hij en Pieter nodig
hadden om de sleutel bovendeks te krijgen. Hans twijfelde of hij de
meisjes zou aanspreken want voordat je het weet word je aangeklaagd
en heb je een proces aan je broek tegenwoordig. Maar ja, het werd later,
hij begon zo langzamer hand ook trek te krijgen en Pieter was nog in
geen velden of wegen te bekennen. Goede raad was duur. Na lang
aarzelen sprak hij de meisjes aan met de vraag; ’Kunnen jullie me
helpen?’ De meisjes keken hem argwanend en zeer verbaasd aan want
een dergelijke vraag verwachtten ze niet van een oudere man. Hans
legde de situatie uit en wonderwel waren de meisjes bereid de heren uit
de brand te helpen, de kleinste van de twee dan in dit geval.
Ondertussen was Pieter onverrichter zake teruggekeerd. Hij keek met
grote ogen naar de twee meisjes waarmee zijn vader in gesprek was.
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Wat hem na lang zoeken niet gelukt was, had zijn vader in no time
geregeld.
Er werd de meisjes uitgelegd wat de bedoeling was; de kleinste moest
door een nauw raampje naar binnen klimmen om zo de sleutel te kunnen
pakken. Gelukkig was het niet druk en al wat later op de avond want het
moet een vreemd gezicht zijn geweest dit toneeltje te aanschouwen en
Pieter deed opmerken.’Pa, je had toch beter kinderen MET ouders
kunnen aanspreken. Dit is vragen om moeilijkheden.’
Maar wat de bedoeling was, lukte. Het jongste meisje bracht de sleutel
keurig bij de eigenaar waarop deze met het schaamrood op de kaken zijn
broekzakken nakeek op kleingeld zodat de meisjes tenminste een ijsje
konden gaan kopen als dank voor bewezen diensten en de heren zelf
eindelijk ergens konden gaan eten.
Of Hans nu een volgende keer het sleuteltje om zijn nek gaat dragen of
dat Pieter er voor de zekerheid maar één extra heeft laten bij maken is
niet bekend.
Het laatste ‘sleutelgaatje’ van deze keer is ietwat gedateerd maar toch
leuk genoeg om u als lezer nog van mee te laten genieten.
DE VEDERLICHTE FIETSHELM.
Het was in zomer van vorig jaar toen een aantal Sleattemers de Alpe
d’Huez fietsend zouden beklimmen voor een goed doel. Zo ook het zeer
sportieve echtpaar Sikkes-de Vries uit de Menno van Coehoornstraat. Al
een aantal maanden waren zij zeer volhardend in training. Als je al
recreërend onze mooie gemeente eens in ging, was er een grote kans
dat je één of beide echtelieden tegenkwam. Zo probeerden ze al
hardlopend, fietsend, tennissend, voetballend een goede conditie op te
bouwen. Werkelijk alles hadden ze ervoor over om deze uitdaging goed
te volbrengen. Maar het ‘Bakhúster Heech’ en het Mirnser Klif was op een
gegeven moment al zo vaak beklommen dat het sportieve paar het
langzamerhand wel tijd vond worden voor wat steiler werk. Aldus
besloten ze een weekend te gaan kamperen in het Limburgse Valkenburg
om daar het meer glooiende landschap op de fiets te gaan bedwingen.
Gepakt en bezakt vertrokken ze. Vele trainingsritjes van ettelijke
kilometertjes volgden. Alles verliep prima tot die keer dat Gea een lekke
band kreeg op een zeer verlaten stukje Belgisch grondgebied. Gelukkig
heeft Anton als praktische en liefhebbende echtgenoot altijd een
reparatiesetje op zak. Zo ook deze keer. Anton plakte vakkundig de band
en de tocht werd zonder verder oponthoud vervolgd. Moe maar voldaan
kwamen ze aan op de camping al waar ze frisse douche en een
verkoelend drankje zouden nemen toen Anton tegen Gea opmerkte: ‘Myn
fytshelm, ferjamme dy ha’k lizze litten oan de kant fan de dyk doe’t ik
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dyn bân plakte. Dat begruttet my, ik gean wer werom om him op te
heljen. It wie in rêstich stikje dyk, hy leit der fêst noch wol.’ En voor Gea
zat er niets anders op dan om te keren en weer op te stappen om het
hele stuk met Anton weer mee terug te fietsen naar de plek in België
waar hij zijn helm had laten liggen. Daar aangekomen vonden ze geen
fietshelm. ‘Hiest net efkes sizze kind dat ik de helm wer opsette moast?’
zo foeterde Anton op vrouwlief. Fergeemje, dy helm wie sa noflik licht op
de holle dat ik him net iens fernaam en hy hat my ek noch genôch koste,
it wie in djoer ding’, alsof Gea er iets aan kon doen dat hij zijn helm was
vergeten weer op te zetten.
Ondertussen zagen ze een Vlaamse politieauto rijden. Ze besloten deze
aan te houden en te vragen of ze toevallig ook een gevonden fietshelm
bij zich hadden. Dit bleek niet het geval te zijn en dus besloten de
echtelieden ter plekke aangifte te doen van de vermiste fietshelm,
hopend dat ze hem op deze manier nog terug zouden krijgen.
Zo keerden ze zonder helm, Anton flink balend, terug op de camping.
Dat de rest van de avond niet sprankelend verliep terwijl Gea zich zo had
verheugd op een romantisch etentje, moge duidelijk zijn.
De volgende morgen besloten ze weer vroeg af te reizen naar Sleat.
Anton opende de achterklep van de auto om de bagage in te leggen toen
hij met een kreet riep: ‘Gea, myn helm! Hy leit noch gewoan yn de auto,
ik ha him hielendal net iens op hân.’ Wat vrouwlief enigszins een beetje
zuur maar toch lachend de opmerking: Dêrom wie er fansels sa licht op
dyn holle,’ deed ontlokken. Had ze de hele
avond voor niets met een stuurse echtgenoot
doorgebracht. Dolblij, dat de lucht weer
geklaard was, keerde het sportieve stel terug
in Sloten.
Of de Vlaamse politie nu nog steeds op zoek
is naar een vermiste helm is niet bekend.
De fietstocht op de Alpe d’Huez werd door
beide glansrijk volbracht.

SNEL INTERNET VOOR IEDEREEN IN GS
Hebt u ook last van een trage internetverbinding tijdens piekuren ’s
avonds en in het weekend? Het is een veel voorkomend probleem in
Friesland, ook in Gaasterlân-Sleat. Lang niet overal is namelijk een
acceptabele internetsnelheid verkrijgbaar. In het voorjaar heeft de
gemeente Gaasterlân-Sleat i.s.m. Fryslân Ring, een informatieavond
gehouden
voor
inwoners,
over
de
mogelijkheden
van
een
glasvezelverbinding t.b.v. een sneller internet. Als vervolg hierop
plaatsen we dit artikel namens Fryslân Ring. Hiermee willen we u
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informeren over de mogelijkheden van glasvezel en u attenderen op wat
u kunt doen.
Internetkabel
De oorzaak van een trage internetverbinding is vaak dat u de
internetkabel deelt met de rest van de straat. Gaat uw buurman een film
kijken via internet? Dan wordt uw verbinding ineens een stuk trager. We
maken steeds meer gebruik van het internet: tv kijken, films
downloaden, internetbankieren en het maken en versturen van
schoolopdrachten. Ook bedrijven zijn steeds meer gericht op een snelle
internetverbinding. Hoe houden we onze gemeente aantrekkelijk om te
wonen en te werken?
Glasvezel is de oplossing
Een glasvezelverbinding hoeft
u met niemand te delen,
waardoor u altijd op volle
snelheid kunt surfen, mailen
en
bestanden
delen.
Glasvezel is supersnel en
heeft een vrijwel onbeperkte
capaciteit. De huidige ADSLverbinding die in GaasterlânSleat
ligt
is
niet
toekomstbestendig omdat het
internetgebruik de komende
jaren
alleen
maar
zal
toenemen.
Waarom glasvezel?
Het realiseren van een glasvezelaansluiting vereist meestal veel kostbare
graafmeters of zelfs -kilometers. Voor het nemen van één verbinding
brengt dit dus hoge kosten mee voor u als klant.
Het wordt pas interessant wanneer voldoende inwoners meedoen, zodat
de aansluitkosten en maandelijkse kosten kunnen worden gedeeld. Voor
particulieren is de website www.opglas.nl opgericht. Met uw inschrijving
op deze website attendeert u glasvezelleveranciers, uw gemeente,
provincie en overheid, dat ze wat u betreft direct mogen beginnen met
graven voor de aanleg van glasvezel. Zorg dat uw buren zich ook
inschrijven op de website! Want pas als een groot percentage inwoners
en bedrijven zich inschrijft op de website kan de aanleg van start gaan.
Wat kan ik doen?
Stap 1: ga naar www.friesland.opglas.nl.
Stap 2: schrijf u in met postcode en huisnummer.
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Stap 3: Fryslân Ring houdt bij hoeveel inwoners en bedrijven in
Gaasterlân-Sleat graag over willen stappen op glasvezel.
De website friesland.opglas.nl is een initiatief van Fryslân Ring, een
coöperatieve vereniging die als doel heeft alle Friese ondernemers aan te
sluiten op het supersnelle glasvezelnetwerk. Voor meer informatie over
Fryslân Ring bezoekt u www.fryslanring.nl.

EEN DELFSMA OF NIET?

Bijgaande foto is gemaakt in Balk in de jaren vijftig aan de
Raadhuisstraat in Balk. De vrouw op de stoep is Martha Gorter. Voor de
tapijtverkoper heb ik inmiddels twee oplossingen.
1een reizend verkoper uit Gaastmeer
2één van de familie Delfsma uit Sloten
Aan de lezers van de Stadsomroeper de vraag of dit daadwerkelijk één
van de Delfsma’s is?
U kunt uw bevindingen sturen naar het welbekende redactie adres.
Met vriendelijke groet, Johan Groenewoud, Balk
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TERUGBLIK REÜNIE SLEAT 2012

Foto: Thea Baijema

Inmiddels ligt de Sleattemer reünie al weer een aantal maanden achter
ons. Wij als reüniecommissie hebben deze dag als zeer geslaagd ervaren.
Ook de reacties van de deelnemers waren zeer positief. En qua weer kon
de dag helemaal niet meer stuk.
Minder deelnemers dan 2006?
Ten opzichte van de vorige keer mochten we minder reünisten welkom
heten. Waar dit precies aan ligt is ons niet bekend.
Uitnodiging te laat of helemaal niet ontvangen?
Achteraf hoorden we dat enkele uitnodigingen die wij via Merenpost
hebben verstuurd pas in juni zijn ontvangen. Dit bleek 4 weken later dan
de bedoeling was. Helaas hebben wij hier niet op kunnen anticiperen. Wij
hopen dat dit niet heeft geleid tot een vermindering van het aantal
deelnemers.
Adressenbestand
Zoals u weet beschikken wij over een uitgebreid adressenbestand. Voor
de reünie van 2012 zijn veel uitnodigingen retour afzender ontvangen.
I.v.m. een onbekend adres of wegens overlijden. In het laatste geval is
het heel vervelend dat er een uitnodiging wordt verstuurd naar iemand
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die is overleden. Helaas zijn wij als commissie daar niet altijd van op de
hoogte en is dit niet altijd te vermijden.
Wijzigingen doorgeven
Mochten er in de komende jaren wijzigingen optreden in uw eigen adres
of
gegevens
van
familieleden,
mail
dat
aan
ons
via
reuniesleat2012@hotmail.nl. U kunt uw wijzigingen ook doorgeven aan
de redactie van ‘De Stadsomroeper’. Op die manier kunnen wij ons
adressenbestand up to date houden en zoveel mogelijk mensen
benaderen voor de reünie.
Opmerkingen
Via, via en meestal achteraf vernemen wij kritische geluiden maar
officieel bereiken die ons niet. Op die manier kunnen wij er ook niets
tegen ondernemen. Hebt u op- of aanmerkingen in welke vorm dan ook,
laat het ons weten.

Foto: Thea Baijema

Bedankt
Tot slot spreken wij onze dank uit aan alle reünisten en iedereen die
heeft bijgedragen tot het welslagen van de reünie op zaterdag 30 juni
2012.
De reüniecommissie, bestaande uit: Jannie Haringsma-Melchers, Pieter
Haringsma, Jan Leegstra, Nellie Leentjes, Henk van Netten, Jacob
Tijsseling en Ary Verhoeff.
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REUNY STÊD SLEAT 2012
Sneon 30 juny lêstlyn wie it dan wer safier foar de (âld)bewenners fan de
stêd Sleat: de ûnfolpriizge reuny yn it moaiste stedsje fan Fryslân….wat
sis ik….fan hiel Nederlân…..wat my oanbelanget dan, want echt objektyf
bin ik fansels net. As âld-Sleatmer al jierren net mear wenjend yn de
pearel fan de Fryske stêden en troch omstannichheden dêr ek net faak
mear kommend:

Foto: Lammert Dijkstra

myn âlden, Jaap Dijkstra en Geartsje Dijkstra-Kraak, binne yn 2004 nei
Balk (Talma Hiem) ferfearn en spitigernôch binnen trije moannen
festoarn yn 2007 en troch in skieding fan Karin van Houten (fan Toos en
Cor) is ek dy bining der net mear lykas foarhinne. Dochs bliuw ik yn
ieren en sinen in Sleatmer en altiten as se my freegje: “Wêr komsto
wei?”, antwurdzje ik mei grutskens: “Ik kom oarspronklik út Sleat en
haw dêr sa oant myn 26ste jier wenne!”. Wy hawwe twa jier op ’t
Hearrenfean wenne en Karin en ik binne doe ferhuze nei Terbant, in lyts
doarpke yn ‘De Streek’, sa’t dat hjir yn ‘e folksmûle hjit.
De Streek (eins ‘Ængwirden’) bestiet út fjouwer doarpen: Terbant,
Lúnbert, Tjsalbert en Gersleat….jawis…dochs noch in ‘Sleat’ yn ‘e
omkriten, mar fansels kin dat it echte Sleat net belykje, yn ‘e fierste
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fierte net! Dochs is it dêr hiel noflik wenjen yn Ængwirden, mei al syn
aktiviteiten op ferskate mêden. It hat wiswier in ryk ferienigingslibben:
Geitefok, Kninefok, toaniel (der wiene sa’n tsien jier lyn sels noch
fjouwer ferienigings, no noch mar twa), koaren, âlderein- en (plattelâns)
frouljusferienigings, ANBO, iis-, biljert-, kaart- (klaverjasse/skutjasse)
klup, keats-, twa fuotbal-, gimmestyk-, volleybal-, tennis-, toulûk- en
tsjerke-ferienigings, jonger-einwurk, kabaretploech, trije Pleatslik
Belangen en fierders noch in streekblêd dat alle moannen útkomt. Om
koart te kriemen: hoechst dy net te ferfelen! It binne yn ’t generaal
freonlike en aktive minsken en lokkigernôch wurdt de Fryske taal noch in
protte brûkt, al hat it Frysk ek hjir de lêste jierren in swiere sile te lûken
troch ymport en benammen troch de Friezen sels dy’t it ferrekke om
harren memmetaal te brûken! Ik haw de oertsjûging dan ek dat it Frysk
as taal teloar gean sil troch de Friezen sels! ….Goed, dêr woe ‘k it mar by
litte, dat leit nochal gefoelich en dit stikje tsjinnet in oar doel!....oh ja, it
is ek sa, ik hie it oer Sleat en samar sit men mei jins tinzen yn De
Streek. Nee, sûnder gekheid – en dan hâld ik der oer op – ik mei hjir
ferskuorrende graach wenje en dat is alwer sa’n 26 jier!

Foto: Thea Baijema

Werom nei de reuny: in prachtige dei mei moai waar en moaie minsken.
Nei’t Petra (myn partner) en ik sa om 10:30 oere de button, twa
konsumpsjemunten en hertlike wurden krigen earst de ‘Mallemok’ yn
foar in kopke kofje/tee en in plakje sykje om wat ynformaasje oer de dei
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sels oan te hearren fan ús romrofte stedsomropper Pieter Haringsma. It
kin hast net oars as dat dizze Haringsma in neikommeling is fan de
Harinxma’s, dy’t sa’n wichtige rôl spile hawwe yn it ûntstean en bestjoer
fan de stêd Sleat fan 1384 ôf.
Der skoden wat bekende gesichten oan ús taffeltsje en dan bedoel ik ek
‘bekende gesichten’, want de nammen dy’t derby hearre lizze somtiden
net sa goed (mear) yn ’t ûnthâld, mar nei wat stinnen en kreunen kaam
dat – mei soms wat help - wol wer foar ’t ljocht! Nei de ynfo fan Pieter
‘gjin-mikrofoan-nedich’ folge it wolkomst/iepeningswurd fan de foarsitter
fan de ‘Vrienden van Sloten’, Menno Knot. It program bestie ûnder
oaren út it besjen fan de mûne ‘De Kaai’, Museum Stedhûs Sleat, in
‘kuierkonsert’ fan Bennie Klinkhammer yn de ‘Grutte’ tsjerke, de sipelsneon-diskes mei alderlei saken. It gehiel waard lardearre mei fleurige
muzyk fan muzykferiening ‘Stêd Sleat’ en sinnich waar.

Foto: Thea Baijema

Mar net nei’t de stedsskutterij de festiviteiten iepenknalden mei help fan
mem en dochter Albertsje en Grytsje Haarsma, Bennie Klinkhammer en
frou Versteegh. It lûd fan it kanon wie hurder as de measten tocht hiene
en it twadde en tredde skot smiet dan ek minsken op mei beide hannen
oer de earen drukt om de herje te smoaren. In gaadlike iepening en doe
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gie elkenien syn of har wei. Wat de oaren no krekt dien hawwe kin ik
fansels net oer prate, wol dat we sa út en troch minsken tsjinkamen dy’t
ek sa’n moaie button op it boarst hiene. Der wiene echt wol minsken by
dy’t ik net koe, alteast net fan gesicht. As der in persoanlik ferhaal
bykaam, dan koe ik somtiden efterhelje wa’t se wiene, fan wa’t se der
ien wiene, wêr’t se doetiids wennen en wêr’t se no thúsholden. Petra en
ik hawwe, as echte toeristen, de mûne besjoen en ek noch moal kocht,
wat sneupt yn de kreamkes, meidien oan de kwis fan Museum Stedhûs
Sleat, inkelde droege woarsten kocht en genoaten fan de noflike drokte
om ús hinne. Sa om 12:30 oere hinne waard der sop mei broadsjes
optsjinne yn ‘De Mallemok’. Ek doe wie it gesellich mei al dy pratende
reunisten dy’t âlde oantinkens mei elkoar dielden. Faak mei fleur en
wille, mar ek wolris mei wat minder aardige eleminten as de minsken op
it aljemint kamen dy’t der net mear wiene, dy’t mist wurde, mar nea út
de tinzen wei binne!

Foto: Thea Baijema

Petra en ik hawwe sitten te praten mei de frou fan dûmny Versteegh en
har twa dochters (?). As ik it goed haw – nei wat googlejen – hat ds.
G.J.F. Versteegh sa likernôch fan 1959 oant 1968 dûmny west fan de
Herfoarme sjerke hjir yn Sleat, de tiid dat ús pake (Jan Kraak) wethâlder
wie fan de gemeente Sleat, doe noch selsstannich! Dizze frou koe pake
Jan Kraak noch wol. Har man wie och sa wiis mei pake as belutsen
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tsjerkeman yn de Herfoarme tsjerke. Ik bin noch wat oan ‘e weet kaam
oer myn famylje dat ik net wist……mar dat lit ik ek mar sa, dêr hat in oar
neat mei fanneden. Nei’t we tastimming hiene fan Pieter Haringsma om
in ekstra broadsje te nimmen en ek dizze efter de eventueel noch
oanwêzige kiezzen te propjen, is Petra nei hûs gien om my de frijheid te
jaan!
Myn selskip bestie de rest fan de dei út Bauke Schat, de soan fan de
eardere direkteur fan it fabryk hjir yn Sleat. Foar myn gefoel wie Bauke
noch ‘de jonge’ dy’t er eartiids wie doe’t ik út Sleat wei gie, mar dat
ferrifelet dy fansels, de tiid hâldt gjin skoft en dizze ‘jonge’ wie ek alwer
48 jier, troud mei Saskia en heit fan twa bern (jonge en famke) en
wennet yn Balk! We hawwe - om de toarst te ferslaan – wolris in pilske
naam, wat stean te eameljen en seuren mei jan en alleman, it hear
oersjoen, en dan, om de pleatslike middenstân ek net te ferjitten, mar
wer ris in pilske naam, mar fansels altiten mei mjitte en foegen, want
men wol úteinlik wol in goede yndruk efterlitte, is ’t net sa?! No, wy
hawwe ek noch efkes by Jitty en Siete op ‘e stoepe sitten en de attinte
gasthear bea ús in pilske oan. Dat hawwe wy freonlik mar beslist ôfslein,
want de gong waard wat minder wis en dus moat men it bier stean litte
en kofje nimme! “Kofje? ek bêst! Komt der oan! molke en sûker? Komt
klear!” Dy Siete is in boppeste bêste en sa hawwe Bauke en ik dêr in
noflik healoerke sitten.
Om 18 oere hinne wer rjochting de Mallemok foar’t jûnsmiel of, wat in
net sa bekend wurd is yn ’t Frysk, it jimmet/iermet. Dat wie goed
ynoarder en joech in goede boaiem foar it fierdere ferrin.
We moeten de susters Kunst, Ilse en Annet, dochters fan Hans en Nel.
No, dat wie laitsjen: twa fleurige, humorfolle froulju dy’t harren wurdsje
ek wol dwaan kinne en sa waard it ûnder it kôgjen en switfeien - it wie
dêr ûnderwilens gleonhjit wurden – in hiel smûk barren. We hoegden net
ôf te waskjen en Bauke en ik binne- nei in ôfskiedswurd fan de
organisaasje - ôfset foar it jûnsprogram….wat dat wie, stie ús net sa
dúdlik foar de geast, mar komt sa’t komt. Troch de bekende lytse
steechjes nei it Bolwurk Noardkant en by de Roomske tsjerke nei ‘de
Hoeke’, mar safier binne wy net kaam. Oan de Kapelstreek, by
hotel/pensjon ‘Stedswâl’ sieten wat minsken dy’t wy koene: Atte en
Gonny Hornstra, Dick en Arendsje Alting, Thomas en Elly Oenema,
Henny van Dijk, de eigneresse Reino Foekema en jawis….myn suster
Jeltsje! Ik sil net yn op ‘e details yngean, mar dat fûn ik ‘stoer’ likegoed
as emosjoneel: Harry Alting, har man en âld-Sleatmer wie de wyks
hjiroan foarôfgeande hommels ferstoarn en dan kinne jo fan tinken wol
hawwe dat it in hiele stap is om dan de konfrontaasje mei feestlikheden
oan te gean! Ik wie bliid Jeltsje te sjen en sa binne we dêr stekken
“De Stadsomroeper” Sloten, september 2012

40

bleaun. Nei in pear pilskes (eh jonge ja, ik hoech dochs net te
riden…joechhei, je binne mar ien kear 54 jier jong) en wat seuren en
eameljen joegen de measten harren ôf.
Bauke en ik stiene yn bestân om de feesttinte yn te skarreljen, mar eins
wiene we wol sa’n bytsje útsjoen en –skiten nei sa’n maraton. Of praat ik
no foar mysels? No ja, yn alle gefallen binne wy elk ús eigen wei gien. By
de bushalte sjoen oft der noch in bus rjochting ’t Hearrenfean gie, mar
dat wie net it gefal en haw doe Petra skille om te freegjen oft se my –
lykas ôfpraat – wol ophelje woe. Doe wachtsje en earlik is earlik, it
mealle my rare nuver yn it liif om….ynearsten tocht ik dat dat kaam
troch it wat gruttere tal pilskes of sokssawat, mar al gau die bliken dat ik
ferskuorrend noadich nei it húske moast om….no ja, jim witte wol, in
rillik mânsk boadskip fuort te bringen. Dat siet my raar yn ‘e wei en as
de soademiter nei Ary Verhoeff om te freegjen oft ik dêr efkes út ‘e
broek mocht. “Konsumpsje ferplichte menear!”, mar foar’t er dat
útsprutsen hie, wie ik al dwaande mei oare saken….hè ju, dat ferrommet
aardich en nei’t ik Ary tasein hie om letter ris in bakje kofje te dwaan by
him, rjochting de Haverkamp om Petra net wachtsje te litten.
Yn ’t foarbygean fan Haverkamp 2, myn âlderlike wenning dêr’t ik hikke
en tein bin, oerfoel my in gefoel fan nostalgy en emoasjes: as ús heit –
Jaap Dijkstra – ris sjen koe hoe’t it der no by leit, soe er him omdraaie
yn it grêf! it ûnkrûd waakst withoe heech en och hearken, wat wie de
âldman eartiids grutsk op syn túntsje …..net mear mei bemuoie en
fierder mei de tiid….Dêr is Petra al, tútsje, alles giet fierder, sels al giet it
je hurd genôch en dogge bepaalde dingen je sear …we geane
fierder……we moatte fierder en wolle faak ek fierder... mei….??
Ik haw in moaie dei hân en lykas te lêzen is: “al is het praatje nog zo
rond, toch draait het altijd uit op
stront!” En sa is it!
Fansels wol ik hiel graach de
reunykommisje 2012 betanke
dy’t dy moaie dei mooglik makke
hawwe. It moat dochs allegeare
mar wer op poaten set wurde!
Hulde en nochris tige tank foar
jim krewearjen (‘ijveren’), it wie
wer in boppeslach en heite heite,
wat in daaldersk waar hiene jim
foar ús klearset.
Mei freonlike groetnis fan Lammert Dijkstra.
(yn it deistige libben medysk analist en
systeembehearder yn it sikehûs op
’t Hearrenfean, alwer 28 jier)

Foto: Thea Bajema
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QR-CODES
Sloten gaat met de tijd mee. U hebt ze vast wel eens gezien: “QR-Codes”
Wat zijn dat en wat kunnen ze doen? Een QR-Code is een alternatief voor
een barcode die u waarschijnlijk wel kent van o.a. de boodschappen die
u in de supermarkt haalt. De kassière scant deze barcode bij het
afrekenen. Een QR-Code kan veel meer informatie bevatten en is te
“lezen” met een mobiel apparaat als bijvoorbeeld uw smartphone of
tablet pc. Hiervoor hebt u een z.g. “App.” nodig. Een QR-Reader is een
app. die u, vaak gratis, kunt downloaden van internet. Scan met uw
apparaat de code en u wordt, via internet, naar de desbetreffende
informatie geleid. In de stad hangt vanaf deze zomer hier en daar een A4
postertje met twee van deze codes daarop. De ene code laat de
contactgegevens van de plaatselijke middenstand zien en de andere
toont de agenda van Sloten. De gegevens hiervoor worden online
bijgehouden zodat er steeds zoveel mogelijk actuele informatie
voorhanden is voor met name onze toeristische gasten. Probeert u het
maar eens.
Contactgegevens Agenda
(Let op, gebruik van internet op uw mobiele
apparaat brengt kosten met zich mee)

BETER SORTEREN LEVERT GELD OP!
Op de afvalkalender en in de Balkster Courant was het al aangekondigd
dat de gemeente sorteerproeven zou houden. Het was opgevallen dat de
laatste jaren afval in de grijze container zit wat er niet in hoort.
Afgelopen voorjaar heeft dit ook plaats gevonden. In een aantal plaatsen
(Balk, Wijckel, Sondel en Nijemirdum) is onderzoek gedaan naar de
samenstelling van het afval dit in de grijze restcontainer die ter
inzameling wordt aangeboden.
Resultaten
Hierbij is gebleken dat er, afgezet tegen de landelijke normen, behoorlijk
goed wordt gescoord.
Toch zijn er nog wel verbeterpunten. Als het afval nog beter gescheiden
zou worden dan scheelt dat op jaarbasis ¼ 97.759,- Zo is gebleken dat er
door onze burgers toch nog behoorlijk veel Groente-, Fruit- en Tuinafval
(GFT) in de grijze containers wordt gegooid. Het gaat gemiddeld om
meer dan 30% van het totale restafval. Op jaarbasis betreft het in totaal
632 ton Het kost de gemeente ¼ 107,- om een ton restafval af te voeren.
Als dit GFT in de groene GFT-container zou worden gegooid, kost dit de
gemeente ¼ 57,50 per ton en als dit GFT bij ons kringloopstation op
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Eigen Haard zou worden aangeboden kost het slechts ¼ 25,- Sommige
afvalstoffen leveren dan zelfs geld op.
Het is dus erg belangrijk dat er een goede scheiding van de afvalstoffen
plaatsvindt.
Wat hoort er ook niet in
Bij de controle bleek eveneens dat er
toch nog veel oud papier (9,5%) in
het restafval zit. Als dit apart wordt
ingezameld
door
de
lokale
verenigingen levert dit voor die
verenigingen geld op en zijn er geen
onnodige kosten voor de burgers van
onze gemeente. Verder zat er veel
5,6% textiel, schoenen en riemen in
het afval. Ook dit afval is zeer
geschikt voor hergebruik. In de
gemeente staan diverse containers
waar het genoemde afval in kan.
Bepaalde
organisaties
willen
dit
“afval” graag hebben zodat ze andere
mensen kunnen helpen of /er andere producten van kunnen maken.
Ook wordt er nog bouw- en sloopafval (5,5%), puin (2,5%), tapijt, glas
(4,4%), elektrische apparatuur, bedrijfsafval en zelfs klein chemisch
afval in de containers aangetroffen. Dit zijn bijna allemaal afvalstoffen,
die veelal gratis op het kringloopstation in Balk kunnen worden
ingeleverd. In de meeste gevallen zijn de hergebruikmogelijkheden dan
ook groter. Chemisch afval hoort natuurlijk niet in de restcontainer, maar
moet apart worden ingeleverd.
Controle
Zoals al aangekondigd zou gemeente de komende tijd nadrukkelijker
controleren op de inhoud van de containers. Als er teveel afvalstoffen in
worden aangetroffen, die niet in de restcontainer thuishoren, zou de
container niet worden geleegd. De extra controles hebben plaats
gevonden en een flink aantal containers zijn niet gelost. In sommige
containers zat tuinafval, bouw en sloop, puin, bedrijfsafval, veel papier
en zelfs een televisie. Ondanks de publicatie was dit een tegenvaller en
daarom is besloten de komende tijd nog intensiever te controleren.
Handhaving
De containers waar verkeerd afval inzit worden niet gelost. Het lossen
van de containers gebeurt met behulp van camera’s. Hierdoor kan de
chauffeur zien wat voor afval er in de containers zit. Mocht bij het lossen
geconstateerd worden dat er verkeerd afval in de containers zit dan
wordt het adres van de desbetreffende containers geregistreerd. Daarop
wordt die container in het vervolg extra gecontroleerd en eventueel niet
meer gelost.
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Het is van belang het afval goed te scheiden zodat veel weer hergebruikt
kan worden. Een goede afvalscheiding is niet alleen goed voor het milieu
maar ook voor de beurs van de burgers van Gaasterlân-Sleat. Alle
beetjes helpen dus laten we daar voor gaan!

VAN DE HULPDIENSTEN
Wij,
medewerkers
van
ambulance diensten, maken
steeds vaker mee dat de
patiënt wel een mobieltje bij
zich heeft maar dat we de hele
gsm moeten door spitten om
het telefoonnummer te vinden
van
ouder/partner/contactpersoon.
Dit hebben we landelijk in de
groep gegooid en we zijn tot
een
slimme
oplossing
gekomen. De zgn. ICE code.
Wij vinden het een goed idee, een standaardnaam te hanteren, die
verwijst naar een contactpersoon voor noodgevallen.
Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de
naam"ICE" (In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het
telefoonnummer op van de persoon die geïnformeerd moet worden in
geval van nood.
"ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING.
Met deze lettercode weten politie, de ambulanciers, de arts of andere
hulpverleners
snel
met
wie
ze
contact
moeten
opnemen.
Indien u meerdere nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de
namen ICE1,ICE2, ICE3 ,...
Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil
maken als het snel moet gaan.
RS
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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 inwoners leuk om te weten wat er allemaal ‘te koop’
is in onze stad. Daarom is deze servicepagina in het leven geroepen.
Wilt u ook een plekje in deze rubriek? Stuur dan uw gegevens naar
info@destadsomroeper.nl
Dagwinkel Sloten, Koestraat 20, Sloten. Tel:0514 531969
vers@dagwinkelsloten.nl www.dagwinkelsloten.nl
Openingstijden zomer: Ma t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag:
8.00 tot 17.00 uur, tijdens de bouwvak zondag: 8.00 tot 11.00 uur
Openingstijden winter: Ma t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.30
tot 17.00 uur
Galerie
Gravin,
Koestraat
45,
Sloten.
Tel:
0514
531568
galeriegravin@gmail.com www.galeriegravin.etsy.com
Openingstijden zomer/winter: open bij aanwezigheid en op afspraak
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
10.00-18.00 uur
Openingstijden winter: open in Joure, Tsiishûs Wytske, Midstraat 42,
8501 AR Joure, Tel. 0513 419500
KadoShop De Dream, Heerenwal 57, Sloten. Tel: 0514 531393
kadoshopdedream@hotmail.nl www.kadoshopdedream.nl
Openingstijden zomermaanden: maandag t/m zaterdag van 09:00 t/m
17:00 uur
In de winterperiode kunt u altijd aan- of opbellen voor een cadeau,
cadeaupakket, kaart, kopie etc. U bent van harte welkom!
Slagerij van Dijk, van Swinderenstraat 26, Balk. Tel: 0514 602178
info@dijkbalk.keurslager.nl www.Dijkbalk.keurslager.nl
Openingstijden: ma t/m do van 8.00 tot 18.00 uur, vrij van 8.00 tot
21.00 uur, zat 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
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Openingstijden zomer: iedere dag vanaf 10.00 uur
Openingstijden winter: wo t/m vrij vanaf 17.00 uur
za en zo vanaf 11 uur
Restaurant en Partijerie Boerderij de Mallemok Baanweg 96,
Sloten. Tel: 0514 531300
info@mallemok.nl www.mallemok.nl twitter: @mallemok
Openingstijden zomer: iedere dag vanaf 10.30 uur, keuken open van
12.00 tot 21.00 uur
Vanaf september maandag en dinsdag gesloten, vanaf november tot april
in het weekend geopend en door de week volgens afspraak.
Proeflokaal De Stadswaagh, Dubbelstraat 214 Sloten.
Tel: 0514 531666
Rienstrag@hotmail.com
Openingstijden zomer: gehele week vanaf 11.30 uur
Openingstijden winter: do, vrij, zat vanaf 17.00 uur zo vanaf 12.30 uur.
Cafetaria By de Brêge ‘Vis & Snacks’, Haverkamp 6, Sloten
Tel: 0621463501 / 0611321008
Openingstijden zomer: ± 11:00 uur tot ± 19:00 uur
Openingstijden winter: ± half oktober gesloten, begin april weer
geopend.
Vakantie: eerste donderdag, vrijdag en zaterdag van september
gesloten, zondags weer geopend.
Wijn&olie, Dubbelstraat 121, Sloten. Tel: 0514 531872
info@wijnenolie.nl www.wijnenolie.nl
Openingstijden zomer: ma t/m vrij: 10.00 tot 18.30 uur, za 10.00 tot
18.00 uur
Openingstijden winter: do, vrij, zat: 10.00 tot 18.00 (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 uur tot (zie zomertijden).
Groencentrum Roffel, Jeen Hornstraweg 18 8563 AJ Wijckel.
Tel: 0514 603575 groencentrum-roffel@live.nl
Openingstijden:
Maandag 13.00 tot 18.00 uur, Dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 12.00 uur
en 13.00 tot 18.00 uur, Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur,
Zaterdag 09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.30 uur.
Jannie's Schoonmaak Service, Ruurd Altastraat 3 Sloten,
tel: 0514 593937 of 0610175487
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Voor alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden bij o.a. bedrijven,
kantoren, scholen, recreatiewoningen, of bij particulieren.
janniesschoonmaakservice@gmail.com
Pavlína’s Oogpunt, Haverkamp 3, Sloten, Tel: 0628332275
Voor brillen, contactlenzen en advies op maat. U bent van harte welkom
op afspraak.
E-mail: pavlinasoogpunt@gmail.com
Fiets kapot? Ed Dijkkamp, Menno van Coehoornstraat 35 Sloten,
Tel: 0631502858
Reparaties van alle merken en soorten.
Astrid Hoving, Maakt tekeningen van
mensen
Tevens Bach bloesemtherapeute voor dieren.
Ruurd Altastraat 4, Sloten tel: 0514 531544, 0613950924
www.diernatuur.nl

en

dieren.

"Thúskapster Djoeke" Op afspraak zowel overdag als ’s avonds bij
de klant thuis.
Spanjaardsdijk 16, 8556 AJ Sloten, 0653361780
Tandartsenpraktijk Sloten, Bolwerk Z.Z. 78, Sloten. Tel: 0514 531555
info@tandartssloten.nl www.tandartssloten.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8:00 tot 16:30 uur.
Afspraken voor controle of mondhygiënist kunt u maken op
www.tandartssloten.nl/afspraak
Nieuwe patiënten kunnen zich zowel telefonisch als via de website
aanmelden. U bent van harte welkom!
Klussenbedrijf
MARCO
HAGA, Breedstraat
139
0610189589 bgg. tel 531582
Nieuwbouw onderhoud restauratie m.haga@planet.nl

Sloten.

Tel:

ZEILMAKERIJ MARE, Wyckelerweg 171a. Sloten. Tel. 0620223454
www.zeilmakerijmare.nl info@zeilmakerijmare.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag : 8.00 tot 16.45 uur
Zaterdag: 9.00 tot 11.45 uur. In de wintermaanden zaterdags gesloten.
Voor al uw buiskappen, boottenten, afdekkleden, dektenten en
reparaties.
Brocante en Antiek Sloten, Koestraat 44, Sloten. Tel: 0514 602909
Openingstijden binnen seizoen: Do en vr: 13:30-18:00 uur
Za 12:00-18:00 uur
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Buiten het seizoen (1-11/1-4) alleen op za open en op afspraak.
Welmoed Tempelman, WLMD ProfessionalOrganizer: WLMD
ProfessionalOrganizer begeleidt en adviseert particulieren en bedrijven
bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte.
Woonadres: a/b Lubbartha Lytse Jerden t/o 1 Sloten, postadres Postbus
57 8560 AB Balk
Tel: 0622690972 welmoed@wlmd.nl www.wlmd.nl twitter @wlmd
KvK 54443695
Aangesloten bij de NBPO (Nederlandse beroepsvereniging van
professional organizers)
Nagelstudio "Nails 4 You" Astrid Wijnia Menno van Coehoornstraat
30, tel: 0514 531960
nagelstudionails4you@gmail.com Behandeling alleen op afspraak.
Ook ‘s avonds.
Schoonheidssalon Parel Wijckelerweg, 173A Sloten, tel:0514 531630
email: g.schotanus@planet.nl
Gezichtsbehandelingen, anti rimpelbehandelingen, harsen, verven,
epileren, massages (hotstone, klassiek, bindweefsel) bruidsmake-up
Behandelingen volgens afspraak.

De uitgave van ‘De Stadsomroeper’ geschiedt onder verantwoordelijk
heid van de redactie. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van
de rubrieken: Fan de redaksje, Hjir en Hjoed, Pakes’ Sleattemer Ferline,
Sleat Eartiids en Hjoed-de-dei, Bedrijvigheidjes.
Artikelen op naam vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de
redactie. De inhoud van de artikelen die buiten de verantwoordelijkheid
van de redactie vallen, geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de
redactie weer. Ook eventuele copyrights van derden vallen buiten de
verantwoordelijkheden van de redactie. De redactie behoudt zich het
recht voor ingezonden artikelen te weigeren of te redigeren. Aanhaling
uit en overname van artikelen is toegestaan, mits vooraf toestemming
van de redactie is verkregen.
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