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VAN DE REDAKTIE
Alweer een nieuwe editie en……
Beste Lezers,
Voor u ligt alweer editie 1 van 2013. In dit nummer kunt u onder andere
lezen over de IJswegencentrale Sloten die weer volop in actie kwam deze
winter, zo kunt u enkele foto’s bekijken van de merentocht. Er was een
spelavond in de Mallemok onder de naam “Voud”, de gemeente doet
verslag over het verloop van oudejaarsnacht en gymnastiek vereniging
Thor heeft weer een druk bezochte uitvoering achter de rug.
De uitslag van Klik! en de jeugdfoto worden weer bekend gemaakt. Ook
kunt u weer een nieuwe poging wagen om volgende keer een prijs te
winnen.
Dan ga ik u nu vertellen dat deze editie de laatste is waar ik aan
meegewerkt heb. Wegens andere bezigheden heb ik de beslissing
genomen om met het redactiewerk te stoppen.
Daar ik zeker niet onmisbaar ben, zal er vast iemand anders zijn die mijn
plaats in de redactie over kan en wil nemen. Als het u leuk lijkt om
medewerker te worden, neemt u dan gerust contact op met de redactie.
Zij kunnen u informatie geven wat dit inhoudt.
De afgelopen tijd heb ik met plezier meegewerkt in een goed
samenwerkende redactie met behulp van onze vaste medewerkers en
uiteraard u als gewaardeerde en onmisbare kopij inzender. Blijft u dat
vooral doen want zonder kopij geen Stadsomroeper!
Hierbij wil ik graag een ieder danken voor zijn of haar medewerking en
we komen elkaar vast weer tegen in ons stedeke.
Tot slot wens ik een ieder veel leesplezier en zeg ik “Oant sjen !”
Pieter Albada.
Vanuit de redactie willen we Pieter uiteraard ook hartelijk danken voor
alle werk wat hij heeft verzet tijdens zijn redactie periode. Mede dankzij
hem is de uitgave van de Stadsomroeper tot stand gekomen zoals hij er
nu uit ziet. Pieter heeft er met veel geduld voor gezorgd dat wij binnen
de redactie nu redelijk goed met de ict overweg kunnen. Hulde daarvoor!
Gelukkig mogen we voor storingen bij hem blijven aankloppen. Pieter,
veel plezier en succes met je nieuwe bezigheden.
Corrie, Rudie en Hanny
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HJIR EN HJOED
Berne:
16 desimber ’12, Fonger Aan, jonkje fan Christiaan en
Katharina Pander-Munniksma, Ruurd Altastrjitte 1
3 jannewaris ’13, Femke, famke fan Tie en Catharina de
Jong-Stoffelsma, Spanjaardsdijk 12
4 febrewaris ’13, Nynke Grietje, famke fan Gerard en
Marjan Visser- Broekhuis, Menno van Coehoornstrjitte 31

Troud:
23 novimber ’12 Pieter van der Heiden en Welmoed
Tempelman-van der Heiden, tydlik, Wijckelerweg 168b
Sa lang troud:
14 desimber, Durk en Jeltsje Schotanus-Stegenga,
Menno van Coehoornstrjitte 23 , 40 jier

Stoarn:
11 febrewaris ’13 Theunis van der Sluis, 69 jier
21 febrewaris ’13 Pieter Poortema, 85 jier
02 maart ’13 Hinke de Winter-Kloosterman, 78 jier
Om utens:
08 jannewaris ’13, Adrianus Hubertus van Dijk, Zeist, 85 jier
14 jannewaris ’13, Nicolaas Cornelis (Klaas)Galama, Balk 93 jier
10 febrewaris ’13, Johannes Melchers, Krommenie, 83 jier
20 febrewaris ’13, Hielkje Eerhard-Smit, De Lemmer, 94 jier
O3 maart ’13, Helena Susanna Langes-Visser, De Lemmer, 68 jier
13 maart ’13, Boudewijn Pier Leffertstra, Utrecht, 38 jier
Ferhuze yn ‘e stêd:
René van der Zee mei freondinne nei Burg. G.Haitsma Mulierstrjitte 47
Gert en Akkelien van de Beek nei Dubbelstraat 209
Henk en Wil Brandt nei Spanjaardsdijk 2
Nij ynkommen:
Fam. De Jong/Monsma, Menno van Coehoornstraat 28
Klaas Rienstra en Froukje Jellema, Burg. G.Haitsma Mulierstrjitte 37
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Ofreizge:
Sipkje Folkertsma-Kamstra nei Wytmarsum
Ludwig en Jelly de Vries-Breimer nei Wikel
Sjoukje Hoekstra mei de bern nei Haarlim
Marianne van der Heide nei Ljouwert
Margje Jorritsma nei De Lemmer
F.E.Leffertstra nei Balk

Hawwe jo ynformaasje dy ’t absolút net yn dizze rubryk ûntbrekke mei, jou
dat dan efkes troch oan ‘e redaksje. Allinnich op dizze wize slagje wy deryn
om de lêzers goed te ynformearjen oer alle mutaasjes dy ’t Sleat
oanbelangje. Bern dy ’t om utens berne wurde, sille allinnich yn dizze rubryk
pleatst wurde as dat efkes troch de âlders of pakes/beppes trochjûn wurdt.

IN MEMORIAM NICOLAAS CORNELIS GALAMA
Klaas Galama was op en top boer. Ook toen hij en
zijn vrouw Agnes vanuit de Brekkenpolder in
Sloten kwam wonen, bleef hij als boer herkenbaar
aan zijn boerenkiel, zijn blauwe broek en pet en in
de mond een pijp of sigaret. Een markant en
kleurrijk
man
was
hij,
wereldkampioen
‘seineharjen’ en dikwijls te zien op jaarmarkten en
braderieën
om
oude
boerenambachten
te
demonstreren. Een ‘warbere’man was hij ook,
altijd bezig.
Toen ze naar Balk moesten verhuizen, was dat voor Klaas een hele stap.
Want zou daar wel een garage zijn om in te klussen? De garage is er niet
gekomen en ook de auto moest aan de kant. Maar gelukkig waren Jan en
Thea Bruning altijd bereid hen naar de kerk te brengen. Ook stonden zij
Klaas en Agnes altijd bij met raad en daad.
Klaas Galama was een zeer gelovig man en heel erg betrokken bij de St.
Fredericusparochie. Altijd aanwezig bij de vieringen maar ook bij de
jaarvergaderingen. Veranderingen in kerk en maatschappij gingen nogal
eens aan hem voorbij. Hij hield graag vast aan de oude en vertrouwde.
De laatste tijd werd zijn gezondheid minder en ook zijn verhaal viel stil want hij kon zo mooi vertellen over vroeger. Klaas overleed op maandag
14 januari op de leeftijd van 93 jaar.
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Op zaterdag 18 januari is er afscheid van hem genomen in de
Fredericuskerk, waarna hij is begraven op het R.K kerkhof te Bakhuizen.
Dat hij in vrede moge rusten.
Met dank aan het parochieblad van de St.Fredericuskerk

YN MEMORIAM THEUNIS VAN DER SLUIS
Op moandeitemoarn 11 febrewaris
ferstoar Theun van der Sluis yn de
âldens fan krekt 69 jier. De freeds
waard hy noch mei de sike-auto nei
it UMCG yn Grins ta brocht om dêr
operearre te wurden mar hy wie te
bot ferswakt, syn lichem koe dat net
mear oan. Fan lyts ôf oan hie Theun
al lêst fan de mage. Derfoar
ûndergie er in protte behannelings
en operaasjes mar hy bleau altyd
like manmoedich. Mar hoe sterk as
je ek binne, der komt in kear dan
kinne je je lichem je wol net mear op
lizze. Dat momint kaam foar Theun
hiel fluch en dochs ek noch
ûnferwachts.
Theun van der Sluis hat in protte foar de Sleattemer mienskip
betstjutten. Sa, siet er u.o. yn de tsjerkerie, wie er foarsitter fan de
begraffenisferiening en die er it ûnderhâld fan it âlde tsjerkhôf. De nije
mitselde muorre rûnom is mei fan syn hannen.
Ek de sportklups koene altyd op Theun rekkenje. Sa makke hy jierren
diel út fan de IJWC, wie er bestjoerslid fan de fuotbalklup, lieder fan de
jeugdelftallen en is er ûnferjitlik as grinsrjochter by it earste elftal.
Tegearre mei Reitze Schotanus learde hy, wol 17 jier lang, op
freedtejûns op skoalle oan de Sleattemer jeugd it damjen. Se waarden
der sels in kear Nederlânsk Kampioen mei.
As stûfe mitselder ha er in protte wurk ferset, ek frijwillich. Sa, wurke er
mei oan it bouwen fan de fuotbalkantine en ferskillende wennings foar
freonen en famylje. Yn 2005 is er ophâlden fan wurkjen. Soan Iebe
emigrearre nei Switserlân en dêr ha Theun en Tet noch prachtige jierren
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hân yn ‘e buert fan Iebe. Simmers mei de rêchsek de bergen yn en
winters skië. Harren karavan wie it twadde hûs wurden.
Theun sil yn oantinken bliuwe as in markant minsk, in man fan en foar
de minsken, in jager, in dammer, in swart-wyt ferteller, in hurde wurker
en in trochsetter. Rjochtút, earlik en oprjocht. Hy is no ‘te plak’ sa ’t er
sels sei, net op it tsjerkhôf efter hûs mar yn God’s ljocht, sûnder sykte
en pine. De tankstjinst foar syn libben is hâlden freed 15 febrewaris yn
de Grutte Tsjerke. Oanslútend is Theun te hôf brocht op it tsjerkhôf efter
de tsjerke.
Mei tank oan Ds. P. Schormans

IN MEMORIAM PIETER POORTEMA
Pieter werd geboren op 24 november 1927
samen met tweeling broer Sikke, in het gezin
van Jan Hendrik Poepjes en Hijlkje Visser. Dit
gezin bestond uit tien kinderen, waaronder drie
tweelingen, dit is toch wel uniek. Jan Hendrik
was visserman, eerst nog op de Zuiderzee later
op het IJsselmeer. Het gezin was arm, zoals de
meesten in die tijd, maar er was natuurlijk wel
altijd voldoende eten.
Na de lagere school moest er gewerkt worden,
geld voor vervolg opleidingen was er niet. Toen
Pieter 12 jaar was brak de oorlog uit, een
spannende tijd die veel indrukken achterliet.
Maar al snel na het einde van de oorlog kwam er
voor Pieter een nieuwe oorlog, hij moest naar
Nederlands Indië. Onderweg naar Indië werd hij 19 jaar, een broekje
nog, op weg naar het onbekende. Hij heeft daar leuke momenten
meegemaakt maar ook traumatische, heeft doodsangsten uitgestaan en
meerdere keren verschrikkelijke dingen moeten zien. Indië heeft een
grote rol gespeeld in zijn verdere leven, het heeft hem nooit los gelaten.
Naar de buitenwereld deed hij altijd voorkomen dat het een leuke tijd
was, vertelde van zijn bier handel, de mooie vrouwen, het jongetje dat
hun verblijf schoon hield enz. Maar dat hij er soms ‘s nachts wakker van
lag en angstige momenten had, vertelde hij niet.
Na bijna drie jaar Indië kwam hij terug naar Sloten, geen begeleiding
natuurlijk; red je maar. Hij ging als vissersknecht werken bij Lolle
Poepjes maar daar kwam na twee jaar een einde aan. Hij stapte de
specerijenhandel in, op advies van broer Hendrik die in Haarlem
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hetzelfde deed. Eerst met de brommer, later met de VW Kever bij de
slagerijen langs.
Ondertussen leerde hij Hinkje kennen, in de winter van 1953/1954
begon de liefde op de ijsbaan van Wikel. Op 2 juni 1955 trouwden ze en
gingen wonen aan de Heerenwal te Sloten.
Op 5 december 1956 werd Jan Sikke geboren, gelukkig ‘s ochtends vroeg
want Pieter had voor Sinterklaas altijd een snabbel, namelijk sjoelen bij
bakker Piet Smit en dat wilde en kon hij natuurlijk niet missen.
Op 16 april 1961 werd Jettie geboren, ze woonden nog steeds aan de
Heerenwal en Pieter zat nog in de specerijen, maar die handel ging
steeds slechter. In het voorjaar van 1962 gingen ze verhuizen naar de
Jam buurt en ging Pieter bij DE werken. Niet omdat hij dat leuk vond
maar uit financiële noodzaak, van de specerijen kon hij niet meer
rondkomen. Ook in deze tijd begon hij met zijn palinghandel en al snel
ging het financieel veel beter. Op 16 november 1965 werd Hilda geboren
en was het gezin compleet.
Zo rond deze tijd kwam de familie Kunst in Sloten wonen en het klikte
wel aardig, ze werden goede vrienden. Ze gingen samen op vakantie
naar St. Maartenzee en Texel. Pieter, Hans, Hinkje en Nel hadden veel lol
met elkaar, vaak onder het genot van een stevige borrel. Pieter als echte
CDA’er en Hans als liberaal hadden vaak pittige discussies, dat was een
mooie tijd.
Pieter mocht zich “Hofleverancier” noemen. Op een dag lag de Groene
Draek in Sloten met Beatrix en Claus aan boord. Die maakten een
wandeling door Sloten en kwamen terecht aan het Buitenlandje waar de
vissersboot van Siem en Sikke lag. Aan pake die vaak voor huis stond
vroegen ze: weet u waar we paling kunnen kopen? Die wist natuurlijk
wel een adresje en ‘s avonds werd er aangebeld en Pieter deed niets
vermoedend de deur open en had nog niet in de gaten dat Claus voor
hem stond. Hij loopt naar de auto, opent de klep en ziet dan pas dat
Claus naast hem staat, “verrek Claus” zegt hem, en even later vertrekt
Claus met twee pond paling.
DE vond hij nog steeds niks hij meldde zich dan ook wel eens ziek, je wilt
niet weten wat voor kwalen hij dan wel niet had.
Nog voor hij 58 jaar werd, kon hij met pensioen. Met paling roken in de
zomer en haring en makreel verkopen in de winter stopte hij natuurlijk
niet. Hij ging veel vissen en las een enorme hoeveelheid boeken over de
tweede wereldoorlog. Zaterdagmiddag klaverjassen bij Henk Rutgers,
later in de voetbalkantine en bij Ary Verhoeff. En ondanks de vliegangst
van Pieter was er nu ook tijd voor vakanties naar het zonnige zuiden.
Pieter las alles over de tweede wereldoorlog en daarom ging hij in 2005
met zijn kinderen naar Normandië. Daar hebben ze allerlei monumenten,
begraafplaatsen en stranden bezocht.
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Pieter heeft van het leven genoten kunnen we rustig zeggen. De laatste
jaren ging hij langzaam achteruit, leverde langzaam in en kon ook het
gebeurde in Indië nog geen plaats geven. Een goed gesprek met
dominee Schormans heeft hem rust gegeven.
Na de ziekenhuis opname begin december ging hij hard achteruit, het
geheugen liet hem in de steek, af en toe was er een helder moment.
Pieter is op donderdag 21 februari rustig gestorven en we gaan ervan uit
dat zijn geloof hem daar gebracht heeft waar hij graag naar toe wilde.


DE JEUGDFOTO.
Deze keer was het blijkbaar niet moeilijk raden naar de oplossing wie het
meisje op de foto was. Er kwamen vele goede oplossingen uit het hele
land binnen. Als de cryptische omschrijving goed werd opgelost, kwam je
uit bij Jeltsje Breimer-op de Hoek nu uit Wijckel maar voorheen van
de monumentale boerderij aan de Wijckelerweg waar nu zoon Jurjen met
zijn vrouw Geartsje nog steeds woonachtig zijn. Verderop in deze editie
leest u haar ‘yn petear mei’. De respectabele leeftijd van mevrouw
Breimer zullen we hier niet verraden maar dat die hoog is, is alom
bekend. Ze bakt op aanvraag prachtige taarten die echt niet voor
bakkersniveau onder doen.
De fles Stadsomroeperwijn werd gewonnen door Frieda de JongRijpkema uit Wijckel. Van harte gefeliciteerd namens de redactie. Alle
inzenders bedankt voor het insturen van oplossingen.
Uiteraard rekenen we weer op u bij de
volgende jeugdfoto waarvan de cryptische
omschrijving luidt als volgt:
Deze voormalig man van steen,
zingt met zijn uit duizenden herkenbare
stem graag warme nootjes in koor.
Zijn achternaam heeft hij annex met
een firma die drabbelkoeken levert
afkomstig uit een andere elfsteden
stad.
Als u denkt te weten wie dit jongentje op de
foto is, kunt u de oplossing sturen naar
info@destadsomroeper.nl of naar Redactie
Stadsomroeper, Dubbelstraat 129, 8556 XE

Sloten.
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YN PETEAR MEI JELTSJE BREIMER OP DE HOEK
‘Tiden ha tiden mar je moatte al mei de tiid mei gean’
Ze heeft veel reacties gekregen op haar
foto in de vorige Stadsomroeper. ‘Sels
út Heerhugowaard ha se my belle, ik bin
hast ‘wereldberoemd’, zegt ze lachend.
Ze staat vooral bekend om haar taarten
bakken maar daar wil ze het eigenlijk
nu niet over hebben want dat stond al
eens uitgebreid in de Balkster Courant.
Ook wil ze het niet hebben over dat ze
als boerendochter in Nijemirdum is
geboren. Ook niet over haar grote liefde
Arend Breimer met wie ze vijf kinderen
kreeg. ‘Ja myn libbensferhaal ha ’k al
allegear ferteld en dat witte de minsken
yn Sleat en om utens al’. Waar ze wel over wil praten is wat
destijds in het gesprek in de Balkster niet aan de orde is geweest.
Regelmatig moest ik tegen haar zeggen: ‘Praat mar Frysk’. Ze
spreekt drie talen: Fries, Nederlands en Engels. Ze is een echte
telg uit de Draaijer-familie, zo zegt ze zelf. Naast haar vijf
kinderen heeft ze dertig kleinkinderen en ook nog zevenentwintig
achterkleinkinderen. In haar hart en gedrag blijft ze een echte
Sleattemer. Lief bewogen en betrokken.
Waar wilt u het over hebben?
Frou Breimer: ‘ Wat foar my tige wichtich west hat, is myn wurk foar de
froulju’s advyskommisje. Dêr ha ik earder foar wurke en aktyf yn west.
Ik wie by de plattelânsfroulju. Us mem fûn dat better as by de gewoane
froulju’s feriening. Ik ha der in protte leard. Mei dy froulju’s
advyskomisje binne wy wol nei Rotterdam west om te learen
Yn de weropbou nei de oarloch waarden in protte húzen boud. Wy krigen
doe de earste waskmasines en dy architekten hiene, op tekening, dizze
masines boppe pleatst yn de dûssel. En se hiene yn ‘e dûs ek noch in bad
pleatst mei sa’n grutte ynstap as in bedstee.(Het destijds zeer in trek
zijnde lavet, HdH.). Dat wie wol goed foar lytse bern. Mar dêr koe in
âldere frou noait ynkomme. It wie mar in lyts hokje, dêr passe de
waskmasine nea yn. Ik ha sein dat dat oars moast. Mar dy architekt wie
dêr o sa foar.
Sleat wie doedestiids in selsstannige gemeente mei in eigen
boargemaster. Wy as froulju fan de advyskommisje moastten nei de
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boargemaster. Yn Sleat en Drylts hiene se deselde architekt. Wy hawwe
tsjin de architekt sein: ‘Dit kin sa net mei dy dûs!’ Yn dy húzen hiene se
ek gjin bykoken. As je in hús bouwe op it plattelân, stappe de bern mei
de klompen sa yn’e koken en yn ‘e hús. Foarhinne hiene wy ek noch gjin
learzens. Wy binne der ek efteroan gien dat yn de nijbou ek in bykoken
boud waard, dan koe dêr de waskmasine wol pleatst wurde. Dy
waskmasine yn ‘e dûs wie altyd wiet en gie sadwaande earder stikken.
Tegearrre mei frou Hepkema siet ik yn ‘e kommisje en we learden in
protte op de gearkomsten fan de plattelânsfroulju. Wy learden dêr u.o.
dat it oars moast as dat de architekten betocht hiene. Dy hâlden gjin
rekken mei froulju’s saken, dat wiene manlju. Sy hiene ek útsetrútsjes
makke. Dy wiene sa heech, dêr moasten je mei de trep by om se iepen
te setten. Troch de plattelandsfroulju begûnen we ús as froulju te weren.
Wy hawwe ek adfisearre oer âlderein wenten. Se seine tsjin ús; ‘Dy
âlderen hoege net mear nei boppen ta’. Doe ha wy as kommisje sein:
Mar als de bern komme, wêr moatte dy dan sliepe, ûnder? Dy manlju
seine, de âlde minsken hoege neat mear. We krigen earst de tekeningen
te sjen foardat der boud waard. De doarren, dy klapten soms fêst en dêr
ha we ek wat fan sein. Dizze dingen ha ik net nei foaren brocht yn it
fraachpetear mei de Balkster Krante. Wier, dy plattelânsfroulju wiene hiel
wichtich foar my. Dêr ha’k hiel lang yn sitten. In protte kursussen ha ‘k
ek folge. Oer de maatskippij, polityk en kursussen boekhâlden en
soksoarte dingen. Al dy kursussen hiene we yn Snits. Ik wie befreone
mei frou Hepkema en we wiene beide foarútstribjend’.
Waaruit bleek dat dan?
Frou Breimer, lachend: ‘No dat sil ik jo fertelle. Ik ha earst myn
rydbewiis helle. Doe’t myn âldste soan achttjin jier waard, hat hy syn
rydbewiis helle. Doe sei myn man: ‘Dan wol ik it ek leare!’ Gewoane’
minsken hiene doe gjin auto. Myn wurk wie yn ‘e tún en op ‘e buorkerij,
wêr’t Jurjen en Geartsje no wenje. Doe sei ris immen tsjin my: Jo man
hat no syn rydbewiis en jo soan giet aanst it hûs út’. Efkes letter begûn
ik mei te melken op ‘e pleats om’t ik dat thús ek altyd dien hie en liet it
allegear ris yn my omgean. Doe sei dy man ek noch : As jo man yn it
sikehûs rekket, dan kinne jo dêr net hinne want jo kinne der net komme.
Dat sei ik tsjin myn man. Dy sei: ’Hy hat gelyk’. Ze begint te lachen bij
de herinnering. ‘Witte je wat myn jongens seine?: ‘Wy tochten dat heit
wizer mei mem wie want dit wurdt neat mei har, dit wurdt har dea!’ Doe
wie ik 47 jier.
Wer in skoftke letter kaam it swimbad op ‘e Lemmer en dêr woe ik ek
wol hinne mar ik hie doe gjin baaipak. Dat ik gie middeis te swimmen en
moarns noch efkes nei de stêd om in baaipak. Ik koe doe al autoride en
sadwaande myn eigen gong gean. By it swimmen ha we in soad wille
hân. Dêr wie Riekje Jongsma ek by tegearre mei Sietske van Minne van
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Dijk. Yn ‘e hûs wie ik dan oan’t droechswimmen om it mar te learen en
de goeie slach te pakken te krijen. As ik wat wol, dan wol ik it ek goed.
Dat sit in myn natoer, dat is eat fan de Draaier-famylje. Marrit Leenstra,
de hurdrydster, is famylje fan my en komt ek út dy Draaier-famylje. Sy
docht it ek hiel goed. Har pake is myn neef. Tsja, elkenien hat wol wat
fan syn of har âlden meikrigen’.
Mevrouw
Breimer
laat
me
ondertussen een foto zien van
het
behalen
van
een
reddingsbrigadediploma.
Vol
trots vertelt ze:’ Hjir ha ik de
fjouwerdaagse swommen. Dat
wie yn de hjerst. No bin ik
earelid van de rêdingsbrigade.
Jo moatte boppe marefkes myn
medaljes sjen. Mei it swimmen
wie ik altyd de âldste. Foarhinne
koe nimmen swimme. Der wiene
gjin swimbaden. Ik wie der ek
foar dat ús bern swimles krigen.
Famkes swommen doedestiids
net,
ek
net
yn
‘e
Sleattemermar, jongens wol.
Wy mochten net wiet wurde, en
in frou mocht al hielendal net
swimme. Je hâlden de klean fan boppe oant ûnder ta oan. Alles moast
bedutsen wurde’. Ze begint te gniffelen.’Wit je wat ús mem sei?’:’ Hoe’t
se dat allegearre foarelkoar krigen, mar foar dat IENE hat noait ien te
loai foar west en se ha ’t allegearre fûn.
Us mem wie foarútstribjend mar dat koe sy ek. Dat kaam troch har
famylje want har âlden hiene har al nei de jûnsskoalle stjoerd op har
trettjinde. Se wie goed ûntwikkele, se koe ek hiel moai skriuwe. Ek wie
se al hiel betiid widdofrou. Sy en us heit hâlden de molkekontrôle oer de
kij. Doe wie der gjin molkekontrôle lykas no. Mar ús heit en mem hâlden
alles by yn it kantoarke. Us heit gie ek by de boeren lâns en sei hokker
kij it bêste wiene. De kij dy’t it bêste wiene foar it fet.
Nu maakt u mooie reizen?
Frou Breimer: ‘ Dat die ik ek al mei myn man. Syn heit wie al twa kear
yn Amearika west, ja, dat komt fan de Breimers. Om’t wy sa goed by
elkoar pasten, fûn ik dat ek moai. De waarmte dêr, dy is hearlik. Ik soe
wol wer nei de waarmte wolle. En ik fyn it sa moai om te sjen wat der
allegearre is. Myn man en ik ha in protte reizge. Dat kaam ek om’t ús
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bern nei Kanada giene.
Wy giene der faak
hinne, foaral doe’t de
beppesizzers
berne
waarden.
Utsein
yn
New Foundland, ha ik
yn alle provinsjes west.
Letter ha ik ek faak
allinnich yn Amearika
west.
No
begjin
ik
wer.
Israël, wie al sa moai
en Egypte ek. Want as
je sjogge wat se dêr al
bouwe koene en wat ze
allegear
al
makken
eartiids. Egypte wie hiel
ryk, wat sy bouden en
hoe moai dat se dat ek
diene. Dat fyn ik sa
prachtich om te sjen.
Dat yntressearret my.
Dat lân
kinnen te
learen is hiel bysûnder.
Us
reislieder
sei:
Egypte hat neat mei de
grûn dien. Se seine:’
Stean bliuwe’, dêrom binne se no earm. Mar se libje hiel graach fan de
toeristen en dat is yn Israël ek sa. Mar se binne ek wat loai. Mevrouw
Breimer begint al weer te lachen en zegt:’ Se ferkeapje leaver spul oan
de toeristen’. Mar ja, wy binne ek yn in earme strjitte yn Luxor west, dêr
ûnder yn it lân wenje de earme minsken, mar boppe yn it lân doe seach
ik dat it allegear hiel goed wie hjer. Ik tink ja, jo ha my net foar de gek.
Jimme ha jild genôch. Dan is’t boppe yn hast moderner as by us.
Yn Israël bin wy met ús dûmny fuort west. Hy organisearret in protte
reizen nei Israël. It wie in âldereinreis. Hy sei tsjin my:’ Ik wol jimme wat
sjen litte wat ik sels ek sjoen ha. Wy binne mar yn trije tsjerken west’.
Ze gaat over in het Nederlands en zegt: ‘Wij hebben hier ook mooie
kerken daar hoef je niet voor naar Israël te gaan. Wij hadden in Israël
een heel programma. Dat was goed.
Verbaast u zich er wel eens over: Hoe men het vroeger allemaal voor
elkaar heeft gekregen? Die prachtige bouwwerken? De toren van Wijckel
die staat er nog steeds. In weer en wind en als het nu een beetje waait,
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waait alles om. Ja zeggen ze dan, het waait ook zo hard. Prachtig is het
praalgraf van Menno van Coehoorn.
As je folle reizgje dan tink ik ek wol ris: Wat stelt Nederlân no eins foar?
Net sa folle. Yn Afrika seach ik dat wy net fan dy’ lieverdjes’ west binne.
Wy ferkochten de swarte minsken oan Amearika. As je in New York
komme dan ha je in strjitte dy’t ek Harlem hjit. Je kinne it ek sjen oan de
bou. Hollânske bou en oan in pear provinsjenammen.
Yn Afrika kinne je ek sjen dat Hollân net sa folle mear foarstelt. Hjir is it
sa dat wy te hurd ride allegear. Wie wiene lêsten ris by kennissen en doe
sei dy frou: ‘ Oars komt myn man net op tiid’. Doe sei ik: ‘Hy kin ek
earder fuort gean. Nederlân is ommers sa lyts. Je kinne de mei de
polsstok wol oerhinne. Ien provinsje yn Kanada is grutter als hiel
Nederlân. Mar Nederlanners
binne wol oeral op ‘e wrâld
west. Yn Afrika prate se ek
Nederlânsk. No wolle de
swarte minsken i t foar it
sizzen ha, mar it is ommers
ek harren lân. Je kinne no
wol
witte
wêr’t
in
Nederlanner wennet, want
dy ha in grut stek om ‘e hûs
stean. Eins hie ik wol de
hiele wrâld oer wollen mei
allegeare frjemde minsken,
dat fyn ik wol moai en
spannend. Dat woe Arend
ek wol. Mar ja troch dat we
in buorkerij hiene, koene
we net sa folle fuort.
Nêst it reizgjen mei ik hiel
graach lêze mar ik krij hast
eltse dei besite wêrtroch ik
foar it lêzen wat te min tiid
ha. Ik fyn het sneons wol
ris rêstich dat er nimmen
komt’.
Verschillen tussen vroeger en nu?
Frou Breimer: ‘Witte je wat foarhinne hiel slim wie? As je trouwe’
moasten’. Je trouden oars altyd yn de moaie tiid fan it jier en dy’t
twongen trouden, ja, dy moasten wol earder, want je giene net sa. Dat
koe net en dan moatte je net ferjitte wat er allegearre earst barre moast.
It wie earst al hiel slim en je hâlden it stil want je wisten ek kwalik wat it
wie. En dan moast it sein wurde. Dan yn it tsjerke trouwe en dan
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moastten je earst skuld bekenne foar de tsjerkerie en foar de âlderlingen
en dan moastten je noch foar de hiele mienskip skuld bekenne. Fine je
dat net freeslik? Tsja en dan de donderpreek dy’t je dan te wachtsjen
stie. Se hiene it al sa dreech, nee dat wie net maklik.
Mar wat ik no wol hiel slim fyn by dy jonge bern dat is it brûken fan
drugs. Hoe ‘t se no libje. Dan binne de harsens noch net iens goed
ûntwikkele. Dy bern binne harsels dan net mear. Sa ferskriklik fyn ik dat.
Dat binne de neidielen fan de rykdom en de weelde.’ Aan haar gezicht
kan ik zien dat ik op een gevoelig punt ben aangekomen. ‘Harsens binne
wichtich foar alles wat jo dogge, it sit dêr yn dit lytse eindsje (ze wijst
naar de omvang van de kleine hersenen, HdH) as dat net goed wurket
dan wurdt it slim hjer! En as dy bern sa jong mei dat gefaarlike spul
begjinne, komt it net goed. Ik tink ek wol ris; ‘Lit dy lytse bern mar ris
yn de modder boartsje en minder efter de kompjoeter sitte. Myn lytse
oerbeppesizzers fine it hjir noflik by my te wêzen. Se sizze:’ By dizze
beppe mei alles. Ik bin net harren echte beppe no. Ik bin oerbeppe en al
in generaasje fjierder. Dy lytse jongens sizze:’Wat is dit een leave beppe.
Ik fyn it net slim as der in kras op ‘e tafel sit. Dan wurdt er brûkt.
’Myn ‘Luvie’ hat hjir trije wike út fan hûs west, dy lit in nij hûs
bouwe.(Haar zoon laat een nieuw huis bouwen en heeft drie weken bij
haar gelogeerd, HdH)
Foarhinne wie it folle minder lúkse; as je by immen op besite giene dan
namen je in pakje tee as soksawat mei. Je hiene net de lúkse om
blommen mei te nimmen.
Letter bin ik noch nei Snits west foar een kursus blomskikken. Myn
freondinne, frou Hepkema frege ik: ‘Hoe is mei jo blommen ôfrûn?’ ’ Nou
neat’, sei se. ‘Want offisjeel meie blommen net mei elkoar prate’.( Je
hoort bloemen niet in een boeket te binden maar los van elkaar in een
vaas te zetten aldus mevrouw Breimer, HdH)
Eartiids waard der minder nei boeren harke. Us hiem wie earder folle
grutter. Wêr’t de dyk wie, wie ús tún. Se woene dêr efter in jachthaven
ha. De dyk gie de oare kant lâns. Doe woene se ús tún ha. Doe freeds
fergadereje en kamen se sneontemoarns om te fertellen dat se moandeis
begjinne soene. Dêr hat myn man Arend doe in stokje foar stutsen. Hy
sei. ‘Jim ha der mear as in jier oer praten en no moat ik sa fluch
beslisse?’ Se seine dat it foar rekreaasje fan Sleat wie. Mar dat wiene
myn man en ik net goed iens. Syn broer siet by de wegenbou en wy ha
earst sels in tekening makke. Wy ha ek neitocht hokker lân wy ha
woene. Us bedriuw gie ek oars en it wie net sa dat wy alles mar namen.
Foarhinne tochten se dat in boer dêr gjin ferstân fan hie. Dat is net
mear sa. Se tochten dy boeren dogge dochs neat mei harren tún. Doe
hiene je yn Sleat mear elite, dy tochten dat se alles mar meitsje koene.
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Dat hat my eartiids ek sa begrutte. As je doe in feestje hiene, waarden
widdofroulju net útnoege. Dy hiene it al net sa rom. Mar dy waarden dan
net frege en dat wie begrutlik. Dan giene de ‘hoge heren’ earne iten en
de gewoane manlju en froulju krigen neat. Dat is letter hiel oars wurden.
Lokkich is dat net mear sa. Yn myn hert bin ik noch ‘in echte Sleattemer’
Elkoar helpe en foar elkoar soargje, dat heart by Sleat. Dêrmei wol ik de
Wikelers neat te koart dwaan hjer, sy pasje ek goed op my.
‘Giest noch efkes nei boppen ta?’ vraagt mevrouw Breimer als we aan
het eind van ‘ús petear’ zijn. En ja hoor daar hangen al haar medailles,
waar ze zo trots op is, in een echte medaillekast.
Hilde de Haan

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS OUD PAPIER
Zoals wellicht bij u bekend is, wordt iedere eerste
maandag van de maand in Sloten en Tjerkgaast het
oud papier bij u thuis opgehaald. Dit gebeurt al
jaren zo en is een goede gewoonte geworden.
De opbrengst van het oud papier gaat naar
Muziekvereniging
Stêd
Sleat.
Zonder
deze
inkomsten zouden wij niet in staat zijn om
verouderde instrumenten te vervangen. Dit is erg
kostbaar maar toch noodzakelijk!
Bijna alle inwoners van Sloten en Tjerkgaast zetten automatisch iedere
maand het oud papier aan de weg. Stelt u zich eens voor dat het niet
meer werd opgehaald maar dat u het bijvoorbeeld allemaal zelf naar een
oud papier container moest brengen zoals de lege flessen. Niet
onoverkomelijk maar toch een stuk minder gemakkelijk.
Wie zorgen er eigenlijk zo gewoonte getrouw voor dat al dat oud papier
bij u thuis wordt opgehaald ten bate van onze muziekvereniging? Weer
of geen weer, maandelijks kunnen wij allemaal rekenen op “de mannen
van het oud papier”. Deze ploeg van vaste vrijwilligers en een aantal
invallers is momenteel op zoek naar nog een aantal extra vrijwilligers.
Met een gezellige onderlinge sfeer als belangrijke drijfveer wordt met
tractors en auto’s met aanhangers het oud papier uit Sloten en
Tjerkgaast iedere maand weer opnieuw verzameld in de containers bij
het sportterrein in Sloten.
Hebt u zin om een keer te helpen bij deze gezellige groep mannen dan
kunt u contact opnemen met Gerda van der Sloot tel.: 0514-531618.
Muziekvereniging Stêd Sleat
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NIEUWS VAN HET MUSEUM
Vanaf 29 maart is het museum weer
geopend. U kunt dan ook weer bij ons
terecht voor toeristische kaarten en andere
artikelen en natuurlijk ook voor luistertochten.
De tentoonstelling ‘Hoe is Sloten gevaren in de zestiger jaren’ blijft nog
een seizoen gehandhaafd. Wie er vorig seizoen niet aan toe is gekomen
om, heeft dus nog nieuwe kans.
Gratis filmmiddag jaren ´60 op 14 april
In het kader van de tentoonstelling is er op zondagmiddag 14 april om
14.30 uur een filmmiddag met onderwerpen uit de polygoonjournaals uit
de jaren ‘60. Toegang is gratis, en er wordt gezorgd voor koffie en thee.
Aan u de keus:
We hebben veel materiaal en er moet dus een keuze gemaakt worden.
Die keuze is aan u:
•
Kies u vier favoriete jaren,
•
Schrijf die met uw naam en adresgegeven op een briefje
•
Lever dat in bij het museum (brievenbus).
We turven dan de inzendingen en zullen de 4 ‘topjaren’ laten zien.
Prijs: gratis luistertocht voor het hele gezin
We stellen uw aanwezigheid erg op prijs, en daarom verloten we onder
de aanwezigen verloten we een gratis luistertocht voor het hele gezin.
Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die uit de
verschillende jaren worden getoond.
1960:
Overstroming
Tuindorp-Oostaan,
Horecavakbeurs,
Internationale
autotentoonstelling, Nederlandse schaatsers op
Schiphol,
Schoenmode,
Huishoudbeurs,
Voetbal: Nederland-Bulgarije, Goed kamperen,
Mode op hoog niveau, Jeugdvakantie in
wonderland, Veertigste Kaagweek, Vliegramp
bij Franeker
1961: In de mist, in de zon, Kinderen op de
pier
in
aanbouw,
Rai
tentoonstelling
tweewielers, Anne Frank Huis nu internationaal
Suikertentoonstelling, Modeshow, Verpakkingsbeurs,

jeugdcentrum,
Zomer 1961
1962: Horecava, Treinramp Harmelen, Twist in Nederland, HISWA,
Teenager Show, Bedrijfsauto Rai, Zilveren bruiloft Juliana, Actie open het
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dorp, Wereldkampioenschappen kappen, Teenager modeshow, Cliff
Richard in Nederland
1963: Winteroverzicht, Elfstedentocht, AutoRai, Modeshow Dacova,
Huishoudbeurs, Dood van Kennedy, Amerikaanse beurs in Amsterdam,
Automatische winkel, Teenager platenmarkt,
1964: Nederland in de mist, Amerikaanse IJsrevue, ‘The Twist’, HISWA,
Beatles
in
Nederland,
Martin
Luther
King
in
Nederland,
Vakantiebezigheden kinderen, Anton Geesink
1965: De gouden AutoRai, Voorbereiding zomer, Expositie kinderspel,
Huishoudbeurs, Erasmusprijs voor Charlie Chaplin, Zomer valt in het
water, Firato 65, IJzel en sneeuw, Kinderen in Artis,
1966: Ruilbeurs, Winterweer, Dave Berry in Nederland, HISWA,
Caravans, Geesink’s Dollywood studio’s, Relletjes, Beatconcours,
Jongeren bouwen eigen stad, Vakantie 1966, Efficiency beurs, Beatrix en
Claus aanwezig bij Jumping Amsterdam, De dag na de nacht van
Schmelzer, Zesdaagse, Philips 75 jaar
1967: Madurodam, Waddeneilanden, Pinksteren, Nijmeegse Vierdaagse,
Love in de RAI, Kindercircus Elleboog, Kinderpostzegels, Sinterklaas
komt aan in Amsterdam, Hippy Happy Beurs
1968: Caravan show, Ajax-Feyenoord in de mist, Schaatsen heren
Olympische Spelen, Schaatsen dames Olympische Spelen, HISWA,
Paasdrukte, Opening DAF fabriek, Koninklijk gezin op vakantie, Jan
Janssen wint de tour, Koningin bij Olympische reünie, Modeshow,
Opening Klaverblad Oudenrijn
1969 : HISWA, Mode, Opening Dodewaard, Damslapers, Achter de
schermen bij de Fabeltjeskrant, Zomer, 50 jaar KLM, Apollo-bemanning
in Amsterdam , Firato
Tot ziens op 14 april in het museum!



VERHUIZING:
Na 56 jaar met veel plezier in Sleat te hebben gewoond, ben ik verhuisd
naar Witmarsum.
Hierbij zeg ik al mijn lidmaatschappen in Sleat op.
Mijn nieuwe adres is :
Woonzorgcentrum Aylva State
Van Aylvaweg 29 app.9
8748 CC Witmarsum
Een hartelijke groet,
Sippie Folkertsma- Kamstra.
“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2013
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ELFSTEDEN OLDTIMER RALLY UNIEK IN EUROPA!
Spektakel
Verzekerd! Op
zaterdag
11
mei 2013 zijn
de wegen in
Friesland weer
een lust voor
het oog. Dan
rijden er de
gehele
dag
meer dan 400
historische
auto's en circa
200 historische
motoren
van
stad naar stad.
De Elfsteden Oldtimer Rally begon in 1985 op bescheiden wijze en is
inmiddels uitgegroeid tot het grootste ééndaagse oldtimer evenement
van Europa. Een rijdend museum, met deelnemers uit de West-Europese
landen. Dit jaar wordt de Rally voor de 28e keer gehouden.
Liefhebbers van oldtimers kunnen hun hart ophalen. Als deelnemer aan
de Elfsteden Oldtimer Rally of als toeschouwer. Een lang lint van de
meest uiteenlopende en vaak ook zeldzame oldtimers trekt voorbij.
Alleen voertuigen van voor bouwjaar 1950 kunnen meedoen. Het
merendeel stamt uit de jaren 1920-1930.
Start en finish zijn bij camping ' t Hop te Wijckel. De start is op
zaterdagmorgen vanaf 07.00 uur en de finish is tussen 15.30 uur en
19.00 uur. Voorafgaand aan de Rally wordt op vrijdag 10 mei het Rondje
Gaasterland
gereden,
waarna
omstreeks
18.00
uur
de
openingshandelingen zullen plaatsvinden bij de molen en het kanon te
Sloten, onder leiding van ons rayonhoofd Pieter Haringsma.
Bestuur en deelnemers aan de Elf Steden Oldtimer Rally stellen elk jaar
de gastvrijheid van de inwoners van Sloten op hoge prijs en wij vinden
het een eer om op de vrijdagmiddag vooraf gaande aan de eigenlijke
Rally, in Sloten te zijn. Hiermede wordt een bijzondere traditie in stand
gehouden; reeds ontstaan in 1985!
Mochten wij enige overlast geven met onze voertuigen, dan vragen wij u
hiervoor onze excuses. Wij zullen proberen dit zo veel mogelijk te
voorkomen.
Wim Bouland, secretaris Elf Steden Oldtimer Rally
“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2013
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KNAPENVERENIGING 1954 –1960
Tijdens het doornemen van mijn huisarchief kwam ik twee schriften
tegen. Nr. 1 met opschrift “Timotheus” Herv. Knapenver. Te Sloten (Fr.)
en de andere Nr.2 met opschrift “Notulenschrift”. Schrift Nr. 1 bleek het
kasboek te zijn van de penningmeester uit de periode 1954-1955, waarin
wordt bijgehouden de wekelijkse contributie a ƒ 0,15.
Negentien leden (knapen) worden met naam genoemd. En achterin zijn
de uitgaven van deze periode verantwoord, variërend van 12
figuurzaagjes, spijkertjes, cacao en Makke Poepjes etc. etc. Het andere
schrift betreft notulen uit de periode 1959-1960. Hier wordt niet meer
gesproken over de naam Timotheus maar over AVENO “Altijd Vrolijk En
Nooit Ondeugend” en “Algemene Verpozing en Nuttige Ontspanning”.
Twee citaten uit de bijeenkomst van 20 november 1959.
“Voortaan zal ook in ons midden vertoeven de meisjesvereniging, de
voorzitter verwelkomde ze hartelijk, voor hen is ook de bierschenkerij
aangewezen”.
“Op 11 december 1959 zo werd besloten zal de als gewoonlijke St.
Nicolaasavond gehouden worden, met na afloop klopjacht door de
pastorie” en verder “De heer Kraak zal vermomd zijn als St. Nicolaas”.
Ik heb het voornemen e.e.a. bijeen te brengen in een soort compilatie en
hoop t.z.t hierop terug te komen. Oproep: wie herinnert zich deze
avonden uit die periode en weet nog bijzonderheden en c.q. anekdotes
die ik mee kan nemen.
Reacties graag naar info@haagsma.org
Jan Haagsma,
Hoogeveen.

JAARMARKT SIPELSNEON SLOTEN
Zaterdag 29 juni 2013 van
10.00 t/m 17.00 uur
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HET BAKKERSGESLACHT SMIT DEEL 2
De jongste zoon uit het geslacht
Andries Smit, Pieter Smit (afgekort
Piet Smit) trouwde met Jantje
Faber uit Nijemirdum en kregen 3
kinderen,
genaamd
Andries
(roepnaam Dries) geboren in
1950, Hilly (1956) en Pier (Pier
junior genaamd in dit artikel om
verwarring met zijn oom te
voorkomen en geboren in 1961).
Met mijn neef Dries Smit heb ik in
mijn jeugd tot 1 juli 1960 (datum
waarop het gezin Stilma verhuisde
naar Lemmer) veel gespeeld. Wij
waren bijna even oud en speelden
veel in en rond de bakkerij van de
familie Smit, maar ook andere
plaatsen in Sloten waaronder de
molen de Kaai, bij de zuivelfabriek
en op de beide bolwerken.
Na de zomer van 1956 zaten wij
beide naast elkaar in de 1e klas van
de lagere School met den Bijbel en
kregen wij les van juffrouw Vos. De
beide neven Dries Smit en Willy
Stilma waren niet bepaald zulke
lieverdjes en regelmatig krijgen wij
“billekoek” van de juffrouw en
daarna opsluiting in het kolenhok
van
de
school.
Dries
was
regelmatig de pineut bij juffrouw
Vos omdat hij linkshandig was en
rechtshandig moest leren schrijven.
Dries was meer creatiever (tekenen
en schilderen) georiënteerd terwijl
ik meer gevoel had voor rekenen
en techniek, dat mij later de naam
Willy Wortel opleverde.
Mijn grootvader Andries is ‘op de
bakkerij’ blijven wonen en zelfs op
hoge leeftijd hielp hij mee om o.a.
koek, roggebrood, suikerbrood,
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speculaas, taaitaai te bakken en te verpakken. Grote houten kisten
boven op de zolder van de bakkerij werden gebruikt om de “decembervoorraad” op te slaan en als grootverpakking te leveren aan collega
bakkers in Woudsend, IJlst, Sneek en Lemmer (vervoer was gemakkelijk
omdat tussen Sneek en Lemmer via Sloten een veerdienst bestond met
het motorschip genaamd De Telegraaf). Ook werd gebruik gemaakt van
een expeditiebedrijf als de boot niet voer.
Grootvader Andries heeft altijd veel belangstelling voor zijn kleinkinderen
getoond, ze waren altijd welkom in de bakkerij en kregen altijd iets
lekkers uit de oven. Door zijn groot gevoel voor humor en grappen, zijn
veel anekdotes bekend en zullen deze in de komende periode in de
Stadsomroeper worden gepubliceerd.
Met collega bakker (en familie) Kouwenhoven is altijd een zeer
vriendschappelijk band geweest; bij verjaardagen, ziekte, personeel,
grondstoffen, storing in de bakkerij, het bezorgen c.q. nabezorgen van
producten werd nauw samengewerkt en elkaar gerespecteerd.
Nieuwe knechten in de bakkerij (van zowel Kouwenhoven als Smit)
moesten daar vooral onder “lijden” van de grappen en grollen van de
beide bakkers. Klassiek was altijd in de maand november dat of
Kouwenhoven of Smit de zogenaamde pepernotenschaar miste in de
bakkerij. De nieuwe knecht moest dan deze schaar gaan zoeken in de
bakkerij van Smit en vervolgens de bakkerij opruimen om daarna van
mijn grootvader te moeten horen: “Oh ja, dat is waar ook, ik heb de
pepernotenschaar vorig jaar uitgeleend aan bakker Kouwenhoven”.
De knecht werd naar bakker Kouwenhoven gestuurd die op dat moment
de pepernotenschaar ook miste… Na een paar keer heen en weer
gestuurd te worden, begreep de knecht later dat er helemaal geen
pepernotenschaar bestond. Ha, ha.
In de bakkerij was altijd werk, ’s morgens opstaan om 4.00 uur om de
oven op te warmen met turf en hout, broodbeslag klaarmaken en
afwegen, deze in broodvormen doen en het broodbeslag laten rijzen in
de onderoven. Werktafels opruimen en daarna broden knippen en van
een glanslaagje voorzien en nog even nabakken. Het brood moest uit de
uit de oven en de broodvormen worden gehaald en op houten planken
worden geplaatst. De broden moesten nu uitademen en daarna (niet
allemaal) worden gesneden in halfjes.
Omstreeks tussen 7.00 en 7.30 uur was het brood (zowel wit, bruin als
speciaal brood, bolletje en puntjes) klaar voor de verkoop. Na een kop
thee werd gestart met de productie van koek (wit en bruin), suikerbrood,
beschuit e.d. Na bevoorrading van de winkel kon omstreeks 9.00 uur
met het venten van de bakkersproducten worden begonnen waarvoor
zowel mijn moeder Trijntje en als haar oudere zuster Hielkje ieder met
een rieten mand van deur tot deur de bakkersproducten in Sloten
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verkochten. Ook bij bakkerij Kouwenhoven startte het venten omstreeks
9.00 uur en de dochters van bakker Kouwenhoven verschenen met een
gesorteerde mix van bakkersproducten in een rieten mand op straat. Er
was geen sprake van concurrentie want de klanten konden kiezen uit een
ruim scala van producten uit 2 bakkerijen. Bijna dagelijks liepen de
bakkersdochters gezamenlijk door Sloten waarbij de klanten altijd met 1e
klas producten werden bediend. Wat de ene bakker niet meer op
voorraad had, had de andere bakker.
Het kwam ook voor, dat de bakkersdochters boodschappenbriefjes
meenamen naar de kruidenier, slager, groenteboer of melkboer. Deze
boodschappen werden dan later door de kruidenier, slager enz. later op
het bewuste adres persoonlijk bezorgd.
Ondertussen was in de bakkerij begonnen met het maken van koekjes,
gebak en roggebrood
en omstreeks 18.00 uur werd de bakkerij
opgeruimd, schoongemaakt en klaar gemaakt voor de volgende dag.
Einde werktijd 20.00 uur en bedtijd om 21.30 uur.
Wil Stilma, Wilhelminstraat 27, 8561 AA Balk




OPLOSSING DECEMBER 2012 KLIK!
De oplossing van de foto van DECEMBER 2012 KLIK! was blijkbaar
moeilijk raden getuige het aantal weinig juiste inzendingen die binnen
kwamen bij de redactie.
De foto was genomen aan het
Bolwerk NZ en was de linker boven
scharnier van de garagedeur van de
fam. Willem van der Goot, wonende
aan de Dubbelstraat 188.
Uit de juiste oplossingen werd
W. Veenstra p/a de Lindengracht
nr. 14 getrokken. Hij wordt nu ook
bezitter van de enige, echte
Stadsomroeper pen.
Deze is ook door u te winnen als u
de juiste oplossing van de nieuwe
MAART 2012 KLIK! hier afgebeeld
weet en instuurt naar de redactie.
Geef uw ogen goed de kost in
Sloten. We zien uw inzendingen
weer graag tegemoet.
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DURK C. SCHOTANUS GEEFT HET STOKJE DOOR
Op
vrijdag
11
januari jl. hield
stichting
Ijswegencentrale
Sloten haar Jaarvergadering. Deze
keer had deze
vergadering een
speciale
lading
want
er
werd
officieel afscheid
genomen
van
rayonhoofd
Durk C
Schotanus.
In
het
Rayonhoofden
overleg
van 5 november
jl. had Schotanus,
wegens het
bereiken van de 70-jarige leeftijd, al officieel afscheid genomen van
vereniging ‘De Friesche Elfsteden’.
Durk werd op 15 januari 1985 gevraagd om rayonhoofd Anne Dijkstra te
assisteren. Hij kon meteen aan de bak want na 22 jaar werd er eindelijk
weer een Elfstedentocht verreden en wel de 13e op 21 februari van dat
jaar. Schotanus ervoer deze tocht als heel speciaal en spannend. Toch
gaf het Schotanus niet de voldoening die hij had gehoopt. Hij twijfelde
dan ook om door te gaan. Durk gaf dan ook richting de vereniging aan te
willen stoppen, maar kreeg nooit een reactie op zijn verzoek. Omdat de
tocht van 1986 voor de deur stond, werd er druk op Schotanus
uitgeoefend om door te gaan. Toenmalig burgemeester Feite Faber trok
Durk over de streep door te zeggen: ‘Durk als je het niet voor je eigen
plezier doet, doe het dan voor je stadje Sloten.’ Zo gezegd, zo gedaan.
Durk Schotanus beleefde zodoende toch de 14e Elfstedentocht van 26
februari 1986, al gaf het hem weinig voldoening.
Eind 1995 werd Gerben Stegenga assistent van Durk. Toch moest er
worden gewacht tot 4 januari 1997 voordat de 15e Elfstedentocht kon
worden gehouden. Dit was dan ook de tocht die rayonhoofd Durk C.
Schotanus het meeste plezier verschafte. ‘Minske hawwe freonen, mar ek
lju dêr’t se wat minder mei kinne. Asto dan meiïnoar oparbeidest by sa’n
tocht dan jout dat in protte nocht en wille. Dêr haw ik tige van genoaten.
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Ik fyn it in prima saak dat it bestjoer fan de âlve stêden in leeftydslimyt
ynsteld hat, want der wiene wolris guon dy’t net mear op it iis kamen
mar wegeren harren fúnskje del te lizzen’, aldus Durk.
Als dank voor zijn verdiensten voor ijsminnend Sloten werd Durk C.
Schotanus een boek aangeboden, waarin een groot aantal foto’s staat
afgedrukt die met de ijsactiviteiten van Schotanus te maken hadden.
Ook kreeg hij nog een bos bloemen voor zijn vrouw Jeltsje uitgereikt.
Durk bedankte op zijn beurt een ieder voor alle assistentie in al die jaren
en bood opvolger en broer Cor Schotanus zijn prikstok aan.
Gosse Haga kreeg het meetijzer van Durk aangeboden als teken dat hij
diens ijsmeesterschap deze winter over neemt.
Foto: Cor Schotanus (links) heeft het (prik)stokje overgenomen
van broer Durk (foto: G. Stegenga).

EIGEN WEBSITE IJSWEGENCENTRALE SLOTEN
Sinds januari van dit jaar heeft ijswegencentrale
Sloten de beschikking over een eigen website. Hierop
kunt u nu en in de toekomst alle Sleattemer
ijsberichten volgen en ook kunt u prachtige foto’s en
filmpjes bewonderen.
De site is: www.ijswegencentralesloten.nl

IJswegencentrale Sloten wil alle vrijwilligers bedanken voor hun
medewerking tijdens
DE SLEATTEMERMAR TOERTOCHT
op zaterdag 26 januari jl. Ook wil het de mensen bedanken die op
maandag 4 februari mee hebben geholpen om enveloppen te schrijven
voor de schaatsers die nog geen medaille hadden ontvangen.
Nogmaals: iedereen hartelijk bedankt.
Het bestuur van IJ.W.C. Sloten
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SLEATTEMERMAR TOERTOCHT GROOT SUCCES

Foto: Dicky
Alting
schreeuwt
de
deelnemers
aan
de
Sleattemermar Toertocht op onnavolgbare wijze in de juiste
richting
Op zaterdag 26 januari jl. werd de Sleattemermar Toertocht
georganiseerd door de ijsclub van Woudsend en de ijswegencentrales
van Gaasterland en Sloten. Van tevoren is het altijd moeilijk in te
schatten hoeveel mensen er komen. Gezien de grote aantallen die bij
enkele andere toertochten deelnamen, waardoor er een grote chaos
ontstond, had de organisatie een limiet van 5.000 ingesteld.
Op de website www.ijswegencentralesloten.nl
hadden zich vrijdag 25 januari 6.700 bezoekers
gemeld. Ongelofelijk veel dus.
Vele vrijwilligers waren opgetrommeld om in te
schrijven, het verkeer te regelen, de rijders op de
Sleattemermar in goede banen te leiden etc. Cor
Schotanus was die morgen al om 3.00 uur wakker
geschrokken toen hij hoorde hoe hard de wind om
zijn huis woei. Hij dacht aan de twee W.C.’s die
hij die avond te voren op het Slotermeer had
geplaatst. Zouden die inmiddels al naar
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Woudsend zijn geschoven? Cor stapte meteen in de auto richting ‘De
Baaier’. Gelukkig kon hij constateren dat de twee dixies nog keurig op
hun plek stonden.

Die zaterdagmorgen was
er zeer vroeg al een grote
toeloop van deelnemers
bij pannenkoekhuis ‘De
Koepoort’,
waar
de
inschrijving
plaatsvond.
Ook kon er ingeschreven
worden bij ‘De Baaier’ en
in Balk bij ‘Badmeester
Keimpe’.
De
vele
deelnemende maar ook
niet
ingeschreven
schaatsers
konden
genieten
van
het
schitterende ijs op de
Sleattemermar.
Zelden
lag hier zo’n prachtige
ijsvloer. De toenemende
wind en de sneeuw die ’s
middags
kwamen
opzetten zorgden ervoor
dat
het
een
echte
schaatstocht werd. Het
kwam
op
het
echte
doorzetten
aan.
De
organisatie
was
prima
voor elkaar. Iedereen,
zowel de vrijwilligers als
de
schaatsers
konden
genieten van een uniek
schouwspel.
Ook
de
horeca in het stedeke had
een topdag.

Geschat wordt dat er zo’n 3.300 betalende deelnemers waren, terwijl er
ook nog een paar duizend ‘zwartrijders’ konden worden genoteerd. De
schaatsers kwamen uit alle delen van het land. Geschat wordt dat 1/3 uit
Frylân kwam en 2/3 uit de rest van het land. Ook waren er deelnemers
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uit Zwitserland, Engeland en België. Wat een schaatstocht al niet teweeg
kan brengen.
De organisatie van de tocht was bijzonder content over de wijze waarop
alles is verlopen. ’s Avonds konden alle vrijwilligers als dank voor hun
inzet dan ook een hapje en een drankje krijgen op kosten van IJ.W.C.
Sloten.
Wilt u nog nagenieten van de Sleattemermar Toertocht, dan kun u de
website www.ijswegencentralesloten.nl bezoeken, waar ondermeer
vele foto’s en prachtige filmpjes zijn te bewonderen.

foto boven een
overzicht van
de vele rijders.

Foto links:
Overvolle
parkeer
plaatsen

Foto’s:
F. Deinum
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OUD IJ.W.C.-BESTUURSLID OVERLEDEN
Op 11 februari jl. is oud-bestuurslid Theun van der Sluis van
IJswegencentrale Sloten op 69-jarige leeftijd overleden. Hij was al
geruime tijd ziek.
Na 18 jaar algemeen bestuurslid te zijn geweest, nam Theun op 9 januari
2004 afscheid.
Theun was vooral
‘ferneamd’ om zijn
activiteiten op het ijs
als er een baan
uitgezet
moest
worden. Met een
paar
geweldige
klappen
wist
hij
altijd het stootijzer
door
het
ijs
te
meppen. Hij liet het
ook wel eens aan
een ander over maar
niemand had de
power die Theun had
(foto: G. Stegenga)
‘Jou mar wer werom dat
stjitizer, it wurdt mei jimme dochs neat’ was steevast zijn commentaar.
Ook als er winter kwam, nam Theun altijd snel een kijkje bij de brug.
Ontwaarde hij eenden tijdens de vorstperiode die daar hun toevlucht
zochten, dan was het al gauw: ‘dy einen moatte wy der daliks útjaaie,
oars kinne wy it wol ferjitte’. Theun wilde meteen tot actie overgaan en
was geen persoon die alles maar wat gelaten over zich heen liet komen.
IJswegencentrale Sloten is hem veel dank verschuldigd en wenst Tetsje
en Iebe veel sterkte toe in deze verdrietige periode.
Foto: Sip Reekers (links) in gesprek met Theun van der Sluis
tijdens de IJ.W.C.-jaarvergadering van 9 januari 2004.

TIGE TANK
Wat in meilibjen yn de foarm fan besite, telefoantsjes en kaarten yn de
perioade dat Theun yn Snits en Grins yn it sikehûs lei en mei syn
ferstjerren.
Wy wiene der stil fan. It fielde as in waarme tekken.
Tige tank hjirfoar.

TetsjeenIebevanderSluis.
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LEDENVERGADERING VAN PLAATSELIJK BELANG
Langs deze weg willen wij u
alvast laten weten dat de
Algemene ledenvergadering
van Plaatselijk belang
zal worden gehouden op:
Vrijdag 19 april om 20.00 uur
in de Poarte in Sloten
De uitnodiging met de agenda
hiervoor ontvangt u in de eerste
week van april. Na het versturen
van de uitnodiging en agenda
zullen ook de notulen en het
jaarverslag weer beschikbaar komen op de website www.sloten.nl.
Gemeente de Friese meren
Wellicht zal het u niet ontgaan zijn maar inmiddels is onze gemeente
Gaasterlân – Sleat ambtelijk overgegaan in de fusie gemeente de Friese
Meren per 1 januari 2013. De bestuurlijke fusie vindt plaats per 1 januari
2014. Als Plaatselijk Belang hebben we ervoor gepleit dat in de
dagelijkse uitvoering, zoals de loket functie in Balk, de burger niet teveel
merkt van deze fusie. Toch zijn er veranderingen en zal de burger dit ook
merken op den duur. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe dit in de
praktijk zal gaan, elke verandering heeft tijd nodig. Wij volgen dit op de
voet. In het jaarverslag wordt hier uitgebreider aandacht aan besteed.
Beheerder website
Door zijn drukke werkzaamheden is het voor Pieter Albada niet langer
mogelijk om als beheerder van de website www.sloten.nl op te treden.
Pieter heeft als beheerder de site de afgelopen jaren zo goed mogelijk
onderhouden. Daarnaast was Pieter bezig om de site weer klaar te
maken voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van internet. Helaas
voelt hij zich door zijn werkzaamheden nu genoodzaakt om hiermee per
direct te stoppen. Langs deze weg willen wij Pieter bedanken voor zijn
inzet en het bijhouden van de site de afgelopen jaren.
Met het vertrek van Pieter, zijn wij als plaatselijk belang op zoek naar
een nieuwe beheerder. Mensen die hier wat voor voelen, kunnen zich
melden bij een van de bestuursleden of via de
e mail plaatselijkbelangsloten@sloten.nl .
Bestuur Plaatselijk Belang
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EEN KLEIN STADJE MET EEN GROOT HART
Lena werd enorm verwend en verrast door vele prachtige kaarten met
lieve woorden, leuke knutselwerkjes en cadeautjes, toen zij in het
ziekenhuis, epilepsiekliniek of thuis verbleef.
Mensen geweldig, heel erg bedankt hiervoor! Het heeft ons heel erg goed
gedaan.
Lena’s epieleksie (zoals zij dit moeilijke woord zelf
uitspreekt) is helaas nog niet onder controle, we zijn nog
bezig met onderzoeken en het afstellen van de juiste
medicijnen.
We pakken de draad van het normale leven weer
voorzichtig op en zo nu en dan doen we een stapje terug
als er aanvallen zijn.
Lena gaat sinds kort met veel plezier naar school en ook geniet ze er
weer van om buiten te wandelen met onze hond Wille, lekker te (race)
fietsen op haar driewieler, mem helpen met eten koken of heit pesten in
het restaurant.
Groetnis fan Sjoerd, Corry en Lena Lolkema

BEDANKT
Beste stadsgenoten,
Zoals jullie inmiddels hebben kunnen zien,
wandel ik weer door de stad. Na een half
jaar ziekenhuis en revalidatie in Den Haag
en Amsterdam ben ik nog steeds
herstellende.
Natuurlijk wil ik jullie ontzettend bedanken
voor de liefdevolle kaarten die ik heb
ontvangen. Dat heeft mij en de familie
veel goeds gedaan.
Ik ben heel blij dat iedereen in Sloten mij
nog steeds ondersteunt. Dat voelt als een
warme deken. Ik hoef maar op een bankje
te gaan zitten ergens in de stad of ik heb
aanspraak en veel belangstelling.
Nogmaals bedankt!
Marjan, Stan en Anna
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GASTGEZINNEN GEZOCHT
De internationale organisatie voor interculturele uitwisselingen AFS is op
zoek naar gastgezinnen
voor een aantal buitenlandse scholieren in de leeftijd van 15-18 jaar
gedurende10 maanden. Deze scholieren komen binnenkort naar
Nederland en gaan begin 2014 weer terug naar huis. Ze zijn allen
afkomstig van het zuidelijk halfrond, b.v. Nicole uit Argentinië ( 16 jaar),
Andres uit Colombia (15 jaar), Suzanna uit Australië (16 jaar) of Javier
uit Costa Rica (17 jaar).
Allemaal staan ze te popelen om Nederland en Fryslân te ontdekken, de
taal te leren en alles te weten te komen over onze gewoontes en
gebruiken. In ruil daarvoor bieden ze hun gastfamilie een kijkje in hun
eigen cultuur zodat beide kanten een ervaring rijker worden. Ze gaan net
als hun Nederlandse leeftijdsgenoten alle dagen (op de fiets) naar school
en gaan proberen om hier nieuwe vrienden te maken en een goede
relatie met hun gastfamilie op te bouwen. Om dit allemaal te kunnen
doen, hebben deze scholieren een gastvrij gastgezin nodig die ze
gedurende hun verblijf hier een liefdevol plekje in hun gezin willen
bieden om gezamenlijk deze ontdekkingstocht te ondernemen. De
gastgezinnen en de scholieren krijgen uiteraard begeleiding van de
vrijwilligers van AFS en tevens worden er gedurende het
uitwisselingsjaar een aantal activiteiten voor de scholieren en de
gastgezinnen georganiseerd.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over AFS en/of het
gastouderschap? Kijk eens op www.afs.nl of neem contact op met AFS
Fryslân via afsfryslan@hotmail.com of 0512-841750.

IN FAMKE UT SLEAT
In skoftke lyn stie ik by de kassa fan in winkel yn Balk.
By de oare kassa stie frou Albertje Haarsma. In âld
Sleattemer dus, en al in skoft út Sleat wei. Sy wie der ek
om boadskippen, tegearre mei har dochter en, ik tink, har skoansoan.
We sjogge elkoar ris oan en sizze beide: ‘Goeie, alles goed?’ Sa heart it
doch as men âlde bekenden sjocht. Mar se freget doch efkes foar de
wissechheid:’Rudie dochs??’
Ik knik en sis: ‘Hielendal goed hear!’
‘Ja Rudie fan Fetze’ , seit frou Haarsma. Har skoansoan (?) sjocht har
freegjend oan. ‘Rudie, dat is in famke út Sleat’ ferdúdlikt frou Haarsma.
Myn dei kin net mear stikken. Ik, ‘in famke’ út Sleat! Mei it selde boujier
as de romrofte alvestêdetocht. Tanke wol frou Haarsma!
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HISTORISCH KIJKFEEST SLOTEN 1 JUNI 2013
In 2013 wordt het kijkfeest voor de vijfde keer georganiseerd; een
lustrum en dat schept verplichtingen.
Het is ons streven het evenement een middeleeuws
cultureel karakter te geven voor een groot
(plaatselijk, regionaal en buiten-regionaal) publiek.
Daarom hebben wij gekeken naar een bredere opzet
van deze dag. Rode draad blijft de opvoering van het
toneelstuk dat is gebaseerd op historische feiten met
als absoluut hoogtepunt de aanval van het bierschip.
Daarnaast is gekozen voor een programma dat meer
(straat)theater, meer activiteiten, meer shows, meer
muziek biedt.
Er staat een ambitieus programma klaar voor jong èn
oud.
Benieuwd? Hier een tipje van de sluier: een roofvogelshow, de Ridders
van Friesland, het niet te missen Theater MEST, verschillende
muziekgezelschappen waaronder onze eigen Muzykferiening Stêd Sleat
en de Sleattemer Kaaien, een poppenkast, een kampement met
middeleeuwse ambachten, een kruidenkraam, kruisboogschieten voor
kinderen. Dit wilt u niet missen!
Neem ook eens een kijkje op onze website www.historischsloten.nl
Aan alle kanten wordt hard gewerkt aan de organisatie van deze dag. Zo
zijn de toneelspelers al druk bezig met de repetities. Dat dit evenement
van alle leeftijden is, blijkt uit het feit dat veel jongeren zich als
vrijwilliger hebben gemeld om deel te nemen aan deze dag. Naast de
zichtbare activiteiten zijn er vele tientallen vrijwilligers in touw om de
dag in goede banen te
leiden. Daarbij moet u
denken aan de
poortwachters, ehbomedewerkers, begeleiders
van artiesten,
geluidstechnici, catering
enz.
Deze dag is natuurlijk
helemaal top als het
middeleeuws karakter ervan
ten volle en door zoveel
mogelijk bewoners tot
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uitdrukking wordt gebracht. Hoe? Door het dragen van historische
kleding. Alle rangen en standen zijn welkom. Historische kleding huren
kan o.a. in Drachten, Joure, Heerenveen en Groningen (zie
www.detelefoongids.nl onder ‘kledingverhuur’ en ‘Friesland’).
Op 1 juni 2013 bent u vanaf 13.00 uur van harte welkom om u onder te
dompelen in middeleeuwse sferen. Het tolgeld bedraagt € 1 voor
kinderen (t/m basisschool leeftijd) en € 2 voor volwassenen. Maar…..
inwoners van Sleat die deze dag historsche kleding dragen, betalen geen
tolgeld! Tot dan, we zien u graag!
Stichting Historisch Sloten:
Willem Aukema, tel. 531586, willem@historischsloten.nl
Gertrud Hemels, tel. 06-17400735, gertrud@historischsloten.nl
Pim Hoekstra, tel. 531547, pim@historischsloten.nl
Tine Klugkist, tel. 531766, tine@historischsloten.nl
Noteer in uw agenda: Zaterdag 1 juni Historisch Kijkfeest Sloten
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JUBILEUMCONCERT SLEATTEMER KAAIEN
Het is 10 maart 2013. Na een week met
zomerse temperaturen is de winter
plotseling
weer
teruggekomen.
De
weilanden zijn besneeuwd en uit het
Oosten waait een snerpend koude wind. In
de sfeervol aangeklede Mallemok heerst
een aangename temperatuur en de
zangeressen van het dameskoor de
Sleattemer
Kaaien
doen
met
hun
zoetgevooisde
klanken
de
gure
omstandigheden buiten snel vergeten.
Het is een bijzonder optreden van deze vocalisten. Tien jaar geleden, op
3 februari 2003 om precies te zijn, werden de keeltjes voor de eerste
maal opgezet en sindsdien hebben de wekelijkse repetitieavonden louter
plezier en voldoening gebracht.
Er was dus alle reden voor het geven van een jubileumconcert.
Dankzij de gastoptredens van de vrouwenkoren ’N Tolu-Muso en It Freya
Koar uit respectievelijk Kampen en Feanwâlden en het Shantykoor
Tegenwind uit Idskenhuizen, was het massaal toegestroomde publiek
ook nog eens in staat om het niveau van onze ‘Sleuteltjes uit Sloten’ te
toetsen.
De gastkoren lieten zich van hun beste kant zien. Het gevarieerde
repertoire van het koor uit Kampen bracht het publiek al direct in
vervoering. Met de goed gevulde zaal en de tot aan de laatste stoel
bezette balkons, voelde de atmosfeer in de Mallemok aan als die van een
concertgebouw.
Tijdens het optreden van It Freya Koar uit Feanwâlden sloeg de vlam
definitief in de pan. Mede door het optreden van hun droogkomische
dirigente Atsje maakten de 38 vrouwen uit de Wâlden er een dolle boel
van.
Hoewel de stoere kerels van het Shantykoor Tegenwind in eerste
instantie niet thuis leken te horen in dit vrouwenkorenprogramma, bleek
al snel dat ook bij dit koor de vrouwen de leiding hebben. Een
vrouwelijke dirigent die de scepter zwaait, twee accordeonistes die de
toon aangaven en drie zangeressen. ‘Dat laatste aantal houden we strikt
in de gaten’ liet een van de stoere zeebonken nog weten. Met hun
afscheidslied ‘Sierra Madre’ legden de matrozen een warm contact met
de dames van het Freyakoar dat zich inmiddels op het balkon had
teruggetrokken. Snikkend en zwaaiend veranderde de Mallemok in een
emotioneel haventafereeltje.
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Na al deze uitbundigheid konden dan eindelijk onze ‘Sleuteltjes’ hun
jubileumconcert ten uitvoer brengen.
Zoals verwacht doorstonden onze dames met verve deze proeve van
bekwaamheid. Met Ed Dijkkamp aan de knoppen van de geluidsinstallatie
en onder de bezielende leiding van Margriet Lemmens lieten de
sopranen, mezzosopranen en alten, a capella, het prachtige ‘Swing the
Prélude’ over de toehoorders neerdalen en voerden ze hen mee over de
River Afton in het oude Schotland. Het Friese ‘Gabriël’s sang’ werd
afgewisseld met ‘Annie Laurie’, een oud-Schots lied, gebaseerd op een
gedicht van William Douglas. De wekenlange muzikale oefening, maar
tevens de tekstuele studie van het oud-Schotse dialect van dit lied,
zorgden voor een feilloze vertolking. Vanzelfsprekend ontbrak het
inmiddels veelvuldige vertolkte ‘Lollipop’ niet op deze memorabele
middag, die eindigde met het lied ‘Hambani Kahle (ga in vrede),
uitgevoerd door alle deelnemende koren.
Henriette de Boer kon als trotse voorzitter de feestelijke middag
afsluiten. Het enthousiasme van de leden van de Sleattemer Kaaien staat
borg voor een volgend decennium vol zangplezier.
Niek Potma

(foto: H. Bergsma)
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MET THOR DE WERELD ROND
Na weken van oefenen onder leiding van Sennie
en Jelmer Luyckx was het zaterdag 9 februari zo
ver. De jeugdleden van THOR reisden de wereld
rond.
Vanaf 17.00 uur konden de reizigers (publiek)
inchecken, ze werden door heuse stewardessen
welkom geheten bij de ingang. En konden daar hun ticket van THORairlines kopen om de reis mee te kunnen maken in de prachtig
aangeklede gymzaal “de Foarmeling” . Alle tickets waren uitverkocht en
er kon dan ook echt niemand meer bij in de overvolle zaal.
Om 17.30 uur bulderden de eerste vliegtuiggeluiden al door “de
Foarmeling”. De captain heette iedereen van harte welkom. “Backpacker
Siete” nam het publiek mee de wereld over: De start was in Sloten.
Vervolgens
vlogen
we
via
CHINA
naar
AMERIKA,
ARFIKA,
TIROL/OOSTENRIJK en HAWAÏ.
In China brachten we, met de peuters en kleuters,
eerst een bezoek aan de Chinese muur. Van daaruit
reisden we, met de kinderen van de groepen 3 en
4, verder naar de cowboys en indianen in Amerika.
Zij voerden een mooie dans op met lasso’s en
maakten mooie capriolen in de touwen. In
Tirol/Oostenrijk maakten we, met de kinderen van
groep 7 en 8, kennis met de hoge bergtoppen waar
de jongens opklommen en vanaf tuimelden terwijl
de meisjes een prachtige dans lieten zien. In Afrika
werd er aan de lianen geslingerd en maakten de
meiden van de groepen 5 en 6 mooie tuimelingen
aan de brug ongelijk. Op Hawaï maakten we, met de
dames van het voortgezet onderwijs, kennis met de limbodans. De
dames maakten duizelingwekkende sprongen op de tumblingbaan.
In de pauze kwamen de stewardessen langs met de serveerwagens voor
drankjes en versnaperingen en werden er loten verkocht waar de
reizigers leuke prijzen mee konden winnen.
Na de pauze maakten we nog een rondje langs de continenten. In China
werden de reizigers verrast met een echte Chinese draak die door de
zaal kwam dansen. De cowboys en de indianen voerden een mooie act
op verschillende onderdelen .In Afrika werden we getrakteerd op een
mooie dans en in Tirol/ Oostenrijk en Hawaï werden er hoge sprongen en
salto’s met behulp van de minitrampoline gemaakt. Om 20.00 uur landen
we weer veilig in Sloten.
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Met recht was dit een geweldige reis waar we kennis maakten met vele
mooie dansen en gymnastische
capriolen op de verschillende
turnonderdelen. Dit alles werd door goed geluid en mooi beeld
ondersteund door DJ Jeroen van Casteren.
Bestuur en leiding THOR

IJSCLUB “DE EENDRACHT” SEIZOEN 2012/2013.
Ook deze winter werden we op een mooie
ijsperiode getrakteerd. Het lijkt tegenwoordig
meer regel dan uitzondering.
Doordat de vorst er mooi inviel met windstil
weer en er deze keer weinig sneeuw viel, lag
er een prachtige ijsvloer op zowel de ijsbaan
als op het grote water.
De ijsbanen “Wikel” en “Balk” konden de
eerste dagen niet voor het grote publiek open,
met als gevolg dat de het de eerste dagen
uitzonderlijk druk was op de ijsbaan in Sloten.
Er schaatsten veel kinderen op de ijsbaan,
waarvan de ouders geen lid zijn van onze
ijsclub. Wij hopen dat de ouders volgende
winter als we aan de deur langskomen lid
worden van onze ijsclub. De contributie is €
5,00 per gezin. Voor dit geld kunnen we weer leuke dingen organiseren.
Vorig jaar hebben we een mini Elfstedentocht en een schaatsclinic voor
de schooljeugd georganiseerd.
Dit jaar hebben we kortebaan wedstrijden in samenwerking met
basisschool “de Klinkert” georganiseerd. Er werd hard gestreden en het
schaatsniveau van onze jeugd is zeer behoorlijk. De groepen 1 en 2
deden een klein schaatstochtje en voor iedereen was er na afloop
chocolademelk en een prachtige medaille. Door de grote deelname van
bijna alle leerlingen en het mooie weer, was het een zeer geslaagde dag
Uitslag kortebaan wedstrijd 24 januari 2012:
Jongens groep 3 + 4
Harmen de Vries
Arno de Vries
Jorren Stegenga

“De Stadsomroeper” Sloten, maart 2013

37

Meisjes groep 3 + 4
Ellen de Vries
Hester de Vries
Marietje Neeltje Dijkstra
Jongens groep 5 + 6
Douwe op de Hoek
Dirk Arend Wondergem
Damian Rinia
Meisjes groep 5 + 6
Silvia van Netten
Shania Wynia
Lilian Lolkema
Jongens groep 7 + 8
Kevin Albada
Bart Haga
Dani Wynia
Meisjes groep 7 + 8
Trea Rijpkema
Else Lolkema
Lidewij van der Goot
Een ledenestafette kon helaas geen doorgang vinden door gebrek aan
deelname.
We hopen op volgend jaar weer op een dikke winter, dan bestaat onze
ijsclub namelijk 150 jaar.
Namens het bestuur,
Arjen Rijpkema

STOELYOGA VOOR VROUWEN EN MANNEN
Als je wat ouder wordt of een lichamelijke beperking hebt, is het
belangrijk om je gezondheid te onderhouden of te verbeteren. Dit kan
door de juiste oefeningen te doen die bij je lichaam passen.
Stoelyoga is een zachte manier van yoga, geschikt voor iedereen met
een
beperkte
bewegingsmogelijkheid,
door
bijvoorbeeld
gewrichtsklachten, ME, een burn-out of ouderdom, en toch wil bewegen.
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Bij stoelyoga bouwen we de oefeningen rustig op en de oefeningen
worden zittend op een stoel gedaan en in de les wordt aandacht besteed
aan het soepel houden van de rug en gewrichten.
Stoelyoga start (bij voldoende deelname) op donderdagmiddag 14 maart
van 14:00 uur tot 15:00 uur in de Poarte en wordt aangeboden in een
blok van 10 lessen m.u.v. de schoolvakanties.
De lessen worden
gegeven door Manou van Mierlo en de kosten voor deze 10 lessen
bedragen € 65,-.
Opgave of informatie via manouvanmierlo@gmail.com of telefoon
531369.
KINDERYOGA
Wil je rondspringen als een aap, de zon groeten of vliegen als een
adelaar?
Hou je van avonturen beleven, fantaseren en dromen? Dan is kinderyoga
echt iets
voor jou!
Bij kinderyoga gaat het vooral om jezelf zijn en staat
plezier hebben voorop.
Kinderyoga is een combinatie van spel, beweging en
rust momenten. Het gaat niet om de techniek of de
prestatie, maar om het aandachtig ervaren, bewegen
en ontdekken. Spelenderwijs leren kinderen de
basishoudingen van yoga. Het gaat erom dat je jezelf
beter leert kennen en leert waar jouw kracht ligt.
Tijdens kinderyoga werk je aan zelfbewustzijn,
zelfvertrouwen en balans. Je mag zijn wie je bent!
Kinderyoga voor de leeftijd 5 t/m 9 jaar start op donderdagmiddag 14
maart van 16:15 tot 17:15 uur in de Poarte en wordt aangeboden in een
blok van 10 lessen. Maximaal 8 kinderen.
Kosten: strippenkaart 5 lessen € 35,- en strippenkaart van 10 lessen €
65,-. In de schoolvakanties komen de lessen te vervallen. De lessen
worden gegeven door Manou van Mierlo.
Tevens is er yoga op donderdagavond van 19.30 tot 20.30. U bent van
harte welkom om een proefles mee te draaien.

Opgaveofinformatieviamanouvanmierlo@gmail.comoftelefoon531369.
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SPORTMAN/-FROU 2012 FAN GAASTERLÂN-SLEAT
Sneon de 19e jannewaris 2013 hawwe de sportferkiezings 2012 west fan
de gemeente Gaasterlân-Sleat. Dizze ferkiezings fûnen plak yn ’t Haske
yn Balk en wiene de op ien nei lêste kear, om’t de gemeente GaasterlânSleat yn 2014 fjirder giet mei de gemeenten Skarsterlân en Lemsterlân
ûnder de namme fan “De Friese Meren”(De Fryske Marren).
Yn jannewaris 2014 sille de lêste ferkiezings oer 2013 hâlden wurde.
By de froulju likegoed as by de manlju wiene der
trije nominearden. By de froulju wiene dat Dineke
Schilstra út Riis. Sy makket har sterk yn
westernriding en hat yn 2012 meardere kearen
Nederlânsk kampioen west yn ferskate klassen.
Anne-Jet White ek út Riis is amazone op IIslânske
hynders en is de beste young rider fan Nederlân.
Charlotte White (suske fan Anne-Jet) dy’t ek op
IIslânske hynders rydt hat de wikselbeker wûn as bêste jeugdamazone.
By de manlju wiene nominearre René Anema út Balk: keatser. Hy hat de
PC fan 2012 wûn
tegearre mei Thomas fan Suden en Hindrik Tolsma.
Geert Breemer út Wikel, dy docht oan klassic motorriden hat ferskate
priizen wûn op internasionaal nivo.
Hans Breemer út Balk(broer fan Geert) is ek klassic motorrider. Hy is
Nederlânsk kampioen yn de pre 90 125 cc klasse.
Sportfrou fan it jier 2012 is wurden Anne-Jet White. De twadde priis
gong nei Dineke Schilstra en tredde waard Charlotte White. Sportman
fan it jier2012 is wurden René Anema. Twadde waard Geert Breemer en
tredde Hans Breemer.
De earste prizen bestiene út in moai glêswurk, dat makke is fan de sport,
dy’t se beoefenje.
De twadde en tredde priiswinners krigen in oarkonde. Alle winners krigen
noch in moai bosk
blommen oanbean. De prizen waarden útrikt troch wethâlder Frâns
Veltman.
Al mei al wie it in gesellige middei mei life-muzyk fan Two Hearts
Passion. De ferkiezings waarden streekrjocht útstjoerd troch Radio
Gasterlân. De organisaasje wie yn hannen fan de sportkommisje fan de
gemeente Gaasterlân-Sleat yn gearwurking mei Radio Gasterlân en de
Balkster Krante.

GrietOenema
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BEELDEN UIT ZIMBABWE IN DE WERELDWINKEL
Met het geven van een cadeautje uit de wereldwinkel maak je niet alleen
de ontvanger blij, maar ook de producenten in ontwikkelingslanden. Zij
kunnen door een hoger en regelmatiger loon een betere toekomst
opbouwen voor hun gezin.
Het assortiment van artikelen als sjaals, tassen, sieraden en speelgoed is
origineel en wisselt voortdurend. Daarnaast is er ook een groep vaste
artikelen in de winkel te vinden. Men kan er op rekenen dat deze zaken
het hele jaar door verkrijgbaar zijn. In de eerste plaats zijn dit natuurlijk
de verschillende fair trade voedselproducten. Vaste producten zijn onder
andere ook de familiebeelden uit Zimbabwe. Het zijn bij veel
gelegenheden toepasselijke geschenken.
Zimbabwe betekent letterlijk huis van
steen. Dat is te danken aan de stenige
bodem van het land.
Serpentijn is de algemene naam voor de
verschillende steensoorten.
Met gevoel voor precisie en de juiste
verhoudingen vormen de kunstenaars uit
deze
bijzondere
steen
diverse
familiebeelden. Dankzij de combinatie van
de prachtige kleuren en patronen en de
creativiteit van de kunstenaars is elk beeld
uniek.
Per dag maakt een kunstenaar gemiddeld
drie familiebeelden. Het zijn de vrouwen die
daarna met maar liefst acht gradaties
schuurpapier de beelden in een bak met water helemaal glad schuren.
Door verhitting en behandeling met was
ontstaat ten slotte de kenmerkende diepe,
intense kleur.
Van de opbrengst van de beelden gaat 25-30%
naar de vrouwen. De beelden kunnen
omschreven
worden
als
“authentieke
stamkunst”. De kunstenaars werken vanuit de
opvatting dat het beeld in de steen verstopt zit.
Ieder beeld heeft een eigen verhaal. De titels
van de beelden verwijzen daar vaak naar.
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NIEUW MUSEUM IN SLOTEN
Even terug naar 1 december vorig jaar.
We kunnen nu onthullen waarom Sint Nicolaas na de rondrit en vóór de
Beerenburg even een halfuur verdwenen was. Er was die avond namelijk
een besloten vergadering in een bovenkamer van ’t Bolwerk, die
verstrekkende gevolgen zal hebben. We hadden het advies en de
toestemming van de Goedheiligman nodig en we hoopten dat we hem
voor onze plannen warm konden maken. Gelukkig lonkte ook de warmte
van de Beerenburg voldoende zodat we het snel eens konden worden.
De Sint verklaarde blij verrast en gunstig gestemd te zijn geworden door
het
idee
en
de
uitwerking
van
ons
voorstel. Natuurlijk gaf
hij aan, mee te zullen
werken aan het openen
van archieven en aan
het historische- zowel
als
het
culinaire
onderzoek.
Ook
kledingadviezen konden
we verwachten.
Waar spraken we over?
Er komt een “Noordelijk Sinterklaasmuseum” in Sloten!
Eindelijk is het voor de Friezen en andere noorderlingen makkelijk om de
geschiedenis van onze heerlijke decembertraditie van dichtbij te
aanschouwen.
Het haalbaarheidsonderzoek en de financiering zijn rond en dus kan het
er komen. In het pand dat we op het oog hebben, zijn voldoende
vierkante meters beschikbaar en de ligging aan de rand van de stad is
perfect: De Stadsherberg.
Er komt onder andere een historisch overzicht van de Sint’s achtergrond
(Turkije, Spanje) en van de ontwikkeling van het Nederlandse
Sinterklaasfeest. Met poppen wordt de kledingstijl van zowel de
Goedheiligman alsook de Moorse Piet geëtaleerd. Ook aan een
kookstudio op de eerste verdieping wordt gedacht, om de bezoekers te
bekwamen in het bakken van pepernoten, speculaas en amandelstaaf, en
in het maken van suikerbeesten evenals chocolademelk.
Een bezoek aan de stoomboot, vlakbij naast de brug, is mogelijk op
vertoon van het entreebewijs van het Noordelijk Sinterklaasmuseum.
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Het Museum zou meer dan voldoende mogelijkheden hebben om het
gehele jaar door zo’n 13.000 bezoekers te verwelkomen. Er zijn immers
ook Kerstwinkels die het gehele jaar open zijn en publiek trekken. We
bekennen dat we er trots op zijn dat Sloten hiermee weer een extra
attractie bieden kan aan bussen met toeristen en boten vol
watersporters.
Tenslotte: U kunt nu begrijpen waarom er zo lang al gedelibereerd wordt
over de bestemming van de Stadsherberg. Er wordt daarover van alles
bericht, maar daar hoeft u verder geen aandacht en geloof aan te
schenken.
En denkt u niet dat dit weer een 1 aprilgrap is, want de opening is op
zondag 31 maart te 15:00 uur!
Namens de Vereniging Sloten’s Vriendenbelang
Paul van Daalen
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VOUD
Elk jaar probeert de feestcommissie in de lange rustig winterperiode een
gezellige avond te organiseren voor alle Slotenaren. Dit jaar stond er
voor de deelnemende teams een spectaculaire zeskamp op het
programma met als thema VOUD.

De teams werden samengesteld door Sloten op te delen in 5 regio’s met
elk hun eigen teamcaptain. Aansluitend moesten de teams een playback
nummer in studeren en verkleed gaan in de stijl die te maken had met
het
thema
VOUD.

Zo
waren
o.a. de New
Kids, Sister
act
en
Tabeatrix te
bewonderen.
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Mede dankzij de medewerking van Henk Rutgers kon de Mallemok
omgetoverd worden tot een waar strijdtoneel waarin de teams zich
volledig konden uitleven met de diverse spellen. De zeskamp bestond
o.a. uit: de levende marmottenbak; deelnemers moesten onder
begeleiding van hun teamcaptains geblinddoekt een “marmottenbak
parcours” afleggen, een playbackshow en een onovertroffen sjoelspel
waarin men punten verkreeg door de teamgenoten te bestoken met
perziken die dienden als sjoelschijven om het geheel en extra dimensie
te geven was de sjoelbak ingesmeerd met een dikke laag vla.

De spelavond werd in de lijn van het thema VOUD afgesloten, niet het
team met het hoogste puntentotaal won de avond maar het team met de
minste punten, de New kids, werd winnaar van de avond.
Uiteraard bleef het nog lange tijd gezellig druk in de Mallemok onder het
genot van een drankje en muziek.
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UT DE ALDE DOAZE
Fan Geurt van den Brink út de Jouwer krigen we dizze foto tastjoerd. It
binne in ploechje ‘Sleattemer’ artiesten út ferfleine jierren. De measte
nammen binne bekind. Wat Van den Brink net mear yn it sin komme wol,
is de foarnamme fan de man mei de mûlharmoanika.
As jo it witte, kinne je de oplossing stjoere nei de redaksje.

De nammen fan de artiesten op de foto binne van lofts nei rjochts:
Tromslagger: Geurt van den Brink, Mûlharmoanika: ?? Otter, Boy van
Dijk op de romrofte teekiste Bas en konferensiers Jan Krijn Kolhof en
Thijs Albada.

Mochten jo noch aardige âlde foto’s ha, wol of net mei
nammen, se binne tige wolkom by de redaksje!
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JAARWISSELING GAASTERLÂN-SLEAT 2012-2013
Complimenten!
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 waarschijnlijk ook
meegeholpen maar er lag aanmerkelijk minder afval op
straat dan andere jaren. Dit heeft de gemeenschap veel
geld bespaard. Ook dit jaar organiseerde een aantal Dorps- en
Plaatselijke Belangen festiviteiten voor hun inwoners. Om schade te
voorkomen heeft het college van burgemeester en wethouders een
bedrag van € 500,- beschikbaar gesteld voor dorp of stad met een ludiek
idee voor de jaarwisseling. Als de schade onder de
€ 2.500, - zou blijven dan zou het bedrag zelfs verdubbeld worden.
Gelukkig was de schade dit jaar beperkt en kan er een extra prijs voor
een oudjaarsstunt uitgereikt worden. De jeugd in Elahuizen had als stunt
letter lingo bedacht. Op verschillende locaties stonden bordjes met
letters waarmee en zin gemaakt moest worden. Veel inwoners hebben
meegedaan om dit op te lossen. Nieuwjaarsmiddag was in het dorpshuis
van Elahuizen de prijsuitreiking.
Dorpsbelang Wijckel had als stunt camera toezicht (Big Brother) in
Wijckel en bij de Bargebek. Gelukkig was er bijna geen schade en waren
de “zogenaamde camera beelden” niet nodig. Het winnende bedrag
wordt binnenkort overgemaakt op de rekening van Dorpsbelang Wijckel
en Elahuizen.
Anoniem melden van overlast
Speciaal voor de jaarwisseling heeft de gemeente een telefoonnummer
geopend waar anoniem meldingen over de jaarwisseling gedaan konden
worden. Het doel was de drempel voor het doen van een melding zo laag
mogelijk te maken. Er is een paar keer gebruik gemaakt van het
nummer. Daarop is ook actie ondernomen.
Schade
In de gemeente Gaasterlân-Sleat is in het algemeen de jaarwisseling
rustig verlopen. Waarschijnlijk heeft het weer hierin ook meegespeeld.
Gelukkig is er minder schade dan voorgaande jaren. De schade van de
jaarwisseling, voor zover nu bekend, bedraagt € 2113,25. Op diverse
locaties waren er weer illegale branden en straatkolken opgeblazen
waardoor schade is veroorzaakt.
Dit jaar waren er in Bakhuizen veel brandjes. Sommige branden waren
op straat. Waarschijnlijk is door de regen de schade beperkt gebleven.
Wel moesten de restanten opgeruimd worden. Door de brand op de hoek
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De Burde/Skuniadyk/Bakwei zijn een aantal straatnaamborden verbrand.
Verder is een bord van doodlopende weg met vuurwerk vernield. Deze
borden moesten vervangen en opnieuw geplaatst worden. Bij de bushalte
langs de Skuniadyk is een fietsenrek vernield. De schade in Bakhuizen
bedroeg, voor zover nu bekend, € 861, -.
Volgens de krant was Wijckel tijdens de jaarwisseling
een dorp waar Big Brother toekeek op het wel en
wee van de bewoners. Helaas heeft dit niet kunnen
voorkomen dat er toch sprake was van enige schade.
In Wijckel was alleen op de Bargebek, in de berm,
een brandje. Jammer genoeg te dicht bij een
verkeersbord waardoor dit verbrand is. Een ander
verkeersbord is door vuurwerk opgeblazen. In de
vroege ochtend van nieuwjaarsdag is brandbaar
materiaal, meubels, autobanden etc. onderschept bij
de komgrens van Wijckel. Waarschijnlijk was het de
bedoeling dit ergens op straat in brand te steken.
Wie het hier gedumpt heeft weten we niet. Als daar
een camera had gestaan hadden we gebruik kunnen
maken van de beelden. De kosten voor het opruimen restanten
brandbult, afvoeren afval en herstel verkeersborden bedroegen totaal €
484.25.
In Oudemirdum is het traditie dat op de oefenhoek van NOK met carbid
wordt geschoten. Tijdens de jaarwisseling was het dorphuis t’ Klif open
en konden de bewoners elkaar een goed Nieuwjaar wensen. We hebben
geen melding gekregen van schade uit Oudemirdum.
In Elahuizen was ook van alles georganiseerd en het blijkt dat het werkt.
Geen schade. De jeugd had als stunt letter lingo. Op nieuwjaarsdag
hebben kinderen maar ook ouderen geprobeerd de puzzel op te lossen
en in de namiddag was in het dorpshuis de prijsuitreiking. De jeugd uit
Elahuizen heeft voor het 2e jaar de prijs voor een Nieuwjaarstunt
gewonnen. Welk dorp lukt het volgend jaar een betere stunt te bedenken
dan Elahuizen?
Ook in Oudega was de schade minimaal. In de berm was een brandje
maar de jongeren die hier verantwoordelijk voor waren hebben alles
weer opgeruimd. Voor het dorpshuis was een super vuurkorf en gezien
de restanten is het daar erg gezellig geweest. Na afloop is alles weer
keurig opgeruimd.
In de bocht van de Delbuursterwei, net buiten Sondel, hebben jongeren
materiaal in brand gestoken. Na afloop hebben ze alles weer opgeruimd
en dus hoefde de gemeente dat niet te doen. Wel is er een kombord en
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een onderbord met Welkom ontvreemd. De schade voor vervangen
hiervan en het weer herplaatsen bedragen € 411.50
Harich was schadevrij. Wel was er een illegale brandbult. De restanten
zijn na afloop keurig opgeruimd en ook de schade aan de grasmat is
weer geëgaliseerd.
In Sloten was een brandje op de brug in het centrum. Medewerkers van
de gemeente hebben het afgevoerd. Kosten € 141.75.
Ook in Balk was op het F.D. Hoekstraplein een brandje en verder lag er
veel rommel. Verder is met vuurwerk een zonebord vernield. Kosten
opruimen, afvoeren en herstel verkeersbord € 214.75
In Rijs en Nijemirdum was geen schade.
Onderstaand een overzicht van de totale kosten uitgesplitst over de
verschillende dorpen en stad.
Opruimen/schoonmaken/herstellen etc.
Bakhuizen
861,00
Balk
214,75
Harich
0,00
Oudega
0,00
Sloten
141,75
Wijckel
484,25
Oudemirdum
0,00
Rijs
0,00
Nijemirdum
0,00
Sondel
411,50
Elahuizen
0,00
--------Totaal
€
2113.25
(excl. kosten
preventieve maatregelen zoals weghalen van kledingcontainers)
Misschien wordt het totaal bedrag nog hoger. De ervaring leert dat er de
komende weken nog een aantal schadeposten aan het licht zullen
komen. Zoals al eerder genoemd minder schade dan voorgaande jaren.
Wat zou het fantastisch zijn als we na de jaarwisseling van 2013-2014
geen schade zouden hebben.
Gemeente Gaasterlân-Sleat
Klaas Knobbe
Dorpencoördinator
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CURSUSSEN EN LEZINGEN IN DE SCHATKAMER
Basisschool de Regenboog in Wijckel zet zich de komende tijd in
samenwerking met de cultuurmakelaar van de gemeente actief in
om culturele activiteiten tijdens en na school te organiseren. In
hun “Schatkamer” wordt een reeks van activiteiten aangeboden
voor kinderen èn volwassenen.
De komende maanden zal cbs De Regenboog haar activiteiten uitbreiden.
Met het cultuurbudget wat ze via de cultuurmakelaar van Stichting
Kunst&Cultuur Gaasterlân-Sleat ter beschikking hebben, willen ze niet
alleen culturele activiteiten voor hun eigen leerlingen organiseren, maar
hier ook alle andere scholen uit de gemeente bij uitnodigen. De
Regenboog heeft gekozen voor drie reeksen beeldende workshops. Dit
aanbod sluit aan bij cursussen en lezingen die ’s avonds voor
volwassenen op de school worden aangeboden.
De komende tijd zullen voor basisschoolleerlingen in de gemeente
schilder-, beeldhouw- en fotografielessen worden gegeven. Hiervoor
heeft de cultuurmakelaar de samenwerking gezocht met lokale
cultuuraanbieders: K.W.A.S.T., Beeldhouwcentrum Koudum en ’t
Toanhûs. Elke les bestaat uit een reeks van drie keer, waarna er naar
een tentoonstelling in de Schatkamer wordt toegewerkt voor ouders en
andere belangstellenden.
De lessen onder schooltijd sluiten aan op de cursussen voor volwassenen
die ’s avonds in de Schatkamer worden georganiseerd. Zo is er een
schildercursus en een fotografiecursus en worden er elke laatste
donderdag van de maand diverse (culturele) lezingen georganiseerd..
Kijk voor meer informatie over de Schatkamer op www.cbsregenboog.nl
of www.cultuurmakelaar-gs.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met
cultuurmakelaar Cecile Steenwijk: info@cultuurmakelaar-gs.nl/ 0630141363.

OPBRENGST COLLECTE
Collecte

Reumafonds

€ 302,60

HERHALINGSOPROEP:
Het Reumafonds zoekt met spoed collectanten. Hebt u één keer per jaar
een paar uurtjes hier voor tijd over? Graag aanmelden bij
Pietsje Dijkstra, Wijckelerweg 174, tel. 0514-531210
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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 inkomers 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
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, za: 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 (zie zomertijden)
Tsiishûs 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.
In de winterperiode kunt u altijd aan- of opbellen voor een cadeau,
cadeaupakket, kaart, copie etc. U bent van harte welkom.
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Slagerij van Dijk, Van Swinderenstraat 26, Balk. Tel: 0514-602178
info@dijkbalk.keurslager.nl www.dijkbalk.keurslager.nl
Openingstijden: ma t/m do van 8.00 tot 18.00 uur, vrij van 8.00 tot
21.00 uur, za van 8.00 tot 16.30 uur.
Restaurant Taveerne ’t Bolwerk, Voorstreek 116-117, Sloten.
Tel: 0514-531405
info@restauranthetbolwerk.nl www.restauranthetbolwerk.nl
twitter: @bolwerksloten
Openingstijden zomer: iedere dag vanaf 10.00 u.
Openingstijden winter: wo t/m vrij vanaf 17.00 u. Za en zo vanaf 11 u.
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 u.
Openingstijden winter: do, vrij, za vanaf 17.00 u. en zo vanaf 12.30 u.
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: 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, dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot
12.00 u.en 13.00 tot 18.00 u., vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 u.
Zaterdag 09.00 tot 12.00 u. en 13.00 tot 16.30 u.
Jannie's Schoonmaak Service, Ruurd Altastraat 3, Sloten.
Tel: 0415-593937 of 06 10175487
Voor alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden bij bv. bedrijven,
kantoren, scholen, recreatiewoningen, of bij particulieren.
janniesschoonmaakservice@gmail.com
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Pavlína’s Oogpunt, Haverkamp 3, Sloten, Tel: 06 28332275
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:06 31502858
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, 06 13950924
www.diernatuur.nl

"Thúskapster Djoeke" Op afspraak zowel overdag als ’s avonds bij
de cliënt 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 donderdag 8:00 tot 16:30 uur.
Afspraken voor controle of mondhygiënist kunt u maken op
www.tandartssloten.nl/afspraak
Nieuwe patiënten kunnen zich zowel telefonisch als via de website
aanmelden. U bent van harte welkom!
Klussenbedrijf MARCO HAGA, Breedstraat 139, Sloten.
Tel: 06 10189589 bgg. Tel. 531582, nieuwbouw onderhoud restauratie
m.haga@planet.nl
ZEILMAKERIJ MARE, Wyckelerweg 171a, Sloten. Tel. 06 20223454
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
Buiten seizoen (1-11/1-4) alleen op za open en op afspraak.
Welmoed Tempelman, WLMD ProfessionalOrganizer: WLMD
ProfessionalOrganizer begeleidt en adviseert particulieren en bedrijven
bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte.
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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
e-mail: g.schotanus@planet.nl
Gezichtsbehandelingen, anti rimpelbehandelingen, harsen, verven,
epileren, massages (hotstone, klassiek, bindweefsel) bruidsmake-up
Behandelingen volgens afspraak.
Bouwsté Bouw-en Timmerbedrijf.
Johan Stegenga, Burg. G.H. Mulierstraat 45, 8556 AE Sloten, Tel: 06
43213162 bgg: 0514 572323, e-mail : bouwstesloten@kpnmail.nl
Handwerkhofje, Dubbelstraat 136, Sloten. Tel: 06-53944254
Openingstijden: dinsdag van 10.00-12.00 uur en 13.15-15.30 uur
woensdag: 9.30-12.00 uur, donderdag 9.30 -12.00 uur en 13.15-15.30
uur, vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.15-16.30 uur, zaterdag 9.3012.00 uur en 13.15-15.00 uur.
e-mail: handwerkhofje@gmail.com, website: www.handwerkhofje.nl
Creative Elements, Jesse Hendriks, Menno van Coehoornstraat 6, 8556
AH Sloten. Tel : +31 (0) 613527565, E-mail : jhendriks@creativeelements.nl | Website : http://www.creative-elements.nl
Creative Elements | Meer dan alleen een website!
Bouwen en ontwerpen van websites, meer uit je huidige website halen
en we bieden hosting aan.
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De uitgave van ‘De Stadsomroeper’ geschiedt onder verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van
de rubrieken: Fan de redaksje, Hjir en Hjoed, Pakes’ Sleattemer Ferline,
Sleat Eartiids en Hjoed-de-dei, Bedrijvigheidjes.
Artikelen op naam vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de
redactie. De inhoud van de artikelen die buiten de verantwoordelijkheid
van de redactie vallen, geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de
redactie weer. Ook eventuele copyrights van derden vallen buiten de
verantwoordelijkheden van de redactie. De redactie behoudt zich het
recht voor ingezonden artikelen te weigeren of te redigeren. Aanhaling
uit en overname van artikelen is toegestaan, mits vooraf toestemming
van de redactie is verkregen.

De redaktie wenst
alle lezers goede paasdagen toe.
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KLEURPLAAT LENTE
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