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VAN DE REDACTIE
Tsja, en dan ligt het laatste nummer van dit jaar
alweer voor u. Een heel dik nummer, gelukkig wel.
Mede dankzij de vele mensen die hun weer hebben
ingezet om een stukje te schrijven over hun
onderneming, zaken die hun na aan het hart liggen
en stukjes over verschillende verenigingen die niet
zonder de vele vrijwilligers kunnen.
Ook jammer genoeg een stukje over de beëindiging van het bestuur van
de ondernemers vereniging. Zo zie je maar weer, zonder inzet van velen,
lukt het niet.
Het laatste nummer, zoals altijd een terugblik op het bijna afgelopen
jaar. Voor sommigen een jaar met vreugde, maar ook een jaar van
verlies voor anderen. Zo kunt u een overzicht lezen van de mensen die
ons ontvallen zijn, maar gelukkig ook vrolijke foto’s van nieuwe
‘aanwinsten’ in ons Stedeke.
Verschillende verenigingen hebben een jaarverslagen en agenda’s
ingestuurd. En een vervolg op het lichtplan van de stichting Vrienden van
Sloten.
Dhr. Rinze Hoekstra heeft weer een prachtig kerstverhaal geschreven en
dhr. Folkert Verbeek en Cor van Dijk hebben weer prachtige gedichten
geschreven.
Ik zou zeggen: Ga er maar eens goed voor zitten en blader om te
beginnen de laatste Stadsomroeper van dit jaar eens door. Er staan vele
agenda’s in, neem deze over in uw eigen agenda. Zo vergeet u niks en
worden de georganiseerde vergaderingen, bingo’s en gezellige avonden
goed bezocht.
Rest mij nog om dank te zeggen tegen Astrid Hoving, ze stopt als
redactielid, maar heeft toegezegd dat we in geval van nood een beroep
op haar te mogen doen. Astrid en de vele schrijvers van stukjes deze
keer: HARTELIJK BEDANKT VOOR JULLIE INZET!
Namens de hele redactie:

Noflike krystdagen en in lokkich en sûn 2016!
Rudie Schotanus
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PEPERNOTEN, PEPERNOTEN
Dit jaar kwam Sinterklaas net een paar pepernoten te kort. Daarom
heeft hij gevraagd of de allerkleinste peuter pietjes út Sleat hem wilden
helpen.
Natuurlijk wilden ze Sinterklaas helpen bij het bakken van al die
pepernoten!
In de Dagwinkel hebben ze daarom met het hele stel een ochtend druk
"balletjes gedraaid” de een iets groter dan de ander. Ook zijn er nog een
paar prachtige “niet helemaal ronde" pepernoten gebakken. Maar
gezellig was het zeker!
Dus Slotenaren en omwonenden mochten jullie een “ bijzonder nootje”
zijn tegen gekomen dit jaar? Dan weten jullie waar en door wie ze waren
gemaakt.

De peuters van peuterspeelzaal ’t Kidelstientsje

Op de foto de peuters van ’t Kidelstienstje druk aan het “balletjes
draaien”
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DE JEUGDFOTO
Deze keer het ‘yn petear mei’ Sipkje Folkertsma- Kamstra, tegenwoordig
woonachtig in Witmarsum.
Ze heeft letterlijk veel tijd aan de zijlijn doorgebracht, duidde op
alle thee die ze altijd op het voetbalveld van VV Sleat bracht in de rust
tijdens vele voetbalwedstrijden, jarenlang
De theepot uit de voetbalkantine doet nog steeds aan haar
denken. Nog steeds wordt deze ketel door de vrijwilligers gebruikt.
Ze heeft een zeer goed voetballende kleindochter. Deze
omschrijving duidt op Sisca, de jongste dochter van zoon Jelle en
schoondochter Tiny en kleindochter van mevrouw Folkertsma. Zij speelt
op hoog niveau bij de dames van Heerenveen en het Nederlands
dameselftal.
Deze keer kwamen er drie oplossingen binnen en die waren ook allemaal
goed. Omdat deze dames al eens eerder een fles Stadsomroeperwijn
hebben gewonnen, krijgen zij nu een ‘echte’ Stadsomroeper pen.
Geartsje Breimer, Sietske Lolkema en Jettie Spoelstra namens de
redactie van harte gefeliciteerd.
Uiteraard rekenen we weer op vele goede inzendingen bij de volgende
jeugdfoto waarvan
de cryptische omschrijving luidt als
volgt:

Voorheen was hij raadslid en in
bezit van exotische struisvogels
Nu is hij boer in ruste
Daar waar zijn boerderij was
hebben nu toeristen een plekje
gevonden

Als u denkt te weten wie dit ‘jonkje’
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 SIPPIE FOLKERTSMA-KAMSTRA
In de voetbalkantine serveren wij(de vrijwilligers van VV Sleat,
waar Hilde ook deel van uit maakt, red.) aan de spelers steevast
een kopje thee uit in de pauze. Wij koken dan
het water in een zeer antieke ketel. Een ketel
die in mijn ogen aan vervanging toe. “Nee”,
was de reactie: “ Het was de ketel van
Juffrouw Folkertsma.” Toen vroeg ik: “ Werkte
die dan ook op de Christelijke school?” “Nee,
ze was de vrouw van meester Folkertsma.” In
veel ‘in petearen’ kwam deze naam naar voren.
De meester van het liniaaltje, zo werd hij
genoemd. Nieuwsgierig was ik naar juffrouw
Folkertsma, die inmiddels in Witmarsum woont. Zo vertelde ik
haar het verhaal van de ketel en ze begon te lachen. Ja, dat thee
zetten wist ze nog wel. In gesprek met een vrouw die in Sloten
en bij het voetbal een belangrijke rol heeft gespeeld. Op de
achtergrond, dat wel want in de schijnwerpers staan, is niet haar
ding. Gewoon iets doen voor een ander, dat was haar motto. In
dit petear kwamen de vragen wel binnen, maar de antwoorden
duurden wat langer en veel herinneringen zijn vooral opgeslagen
in haar lange termijn geheugen. Maar samen met de kinderen
Sjoeke en Jelle kwamen we een heel eind.
Frou
Folkertsma:
Ja,
elke
sneontemiddei sette ik tee foar de
fuotballers, dan fytsten of rûnen - letter
holpen de bern ek elke sneontemiddei
mei - mei kannen fol tee nei ‘it
fuotbalhokje’ dat koe doe noch. Dat
moat je no net mear betinke. No moat
alles feilich wêze. Der wie doe noch gjin
kantine, dus ja dan setten je de tee thús
en dan mei op ‘e fyts, de iene hân oan it
stjoer, yn de oare hân de tsjettel mei
kôkjendhjitte tee. Soms wol fiif kear op
in dei. Want yn it skoft fan eltse
wedstriid moast der tee wêze. Sierd,
myn man, wie foarsitter fan de
fuotbalferiening en ik soarge foar de tee.
Dat die ik gewoan. Myn man sei:“Der
moat tee komme, dus dat brochten wy
dy. Moaie tiden wiene dat en we ha nea
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in ûngemak hân mei dat kôkjend hjitte wetter. We rûnen fan hûs nei it
fuotbalfjild. Der wiene doe ek noch gjin dûssen, de jonges spielden
harren fuotten ôf yn de waskbak. Doe’t der in kantine kaam, bin ik
ophâlden mei it tee setten.
Mevrouw Folkertsma is als Sipkje Kamstra geboren op 3 juli 1929 in
Scharnegoutum Na de lagere school kwam ze te werken bij mensen
thuis. Ze maakten er schoon en destijds was het heel gebruikelijk dat je
er dan in de kost kwam. Een meisje voor de huishouding.
Op 9 augustus 1956 treedt ze in het huwelijk met Sierd Folkertsma.
Doordat het echtpaar er niet in slaagde om in Strijen een woning te
bemachtigen, solliciteerde Sierd Folkertsma als onderwijzer naar zowel
Hindeloopen als Sloten.
Frou Folkertsma: “Dat fûn ik hielendal net slim hjer, want ik woe net út
Fryslân wei, ik woe net nei Strijen ta (yn Seelân) Se wiene der tige
streng leauwich, der woe ik net hinne. En fansels ek net by de famylje
wei. Nee, der woe ik net hinne.
Sierd en ik ha elkoar moete fia in jonges- famkeswykein fan ’t tsjerke.
Dat wie doedestiids sa, jonges- en famkesferieningen en dan útwikseling
mei oare doarpen.
Op 9 augustus 1956 binne Sierd en ik troud, we hiene noch gjin hûs.
Earst hiene we in wykein houlik. Sierd kaam freeds thús en gie moandei
te moarns wer fuort mei de trein nei Strijen. Doe wenne ik noch by myn
âlden yn Skearnegoutum. We skreaunen elkoar faak brieven. Jammer
dat ik die net bewarre ha, ik woe se noch graach ris lêze. Elk wykein
kaam Sierd, yn ús ferkearingstiid, op ‘e fyts fanút Warkum nei
Skearnegoutum. Op ‘e fyts want in auto hiene we net en ek gjin
riidbewiis. We diene alles op ‘e fyts, en dat is nea feroare.
In juni 1957 kwam het echtpaar in Sloten wonen aan de Wijckelerweg,
tegenover de school.

“Ja, Sierd wie net skoalhaad, sadwaande wennen wy net yn it skoalhûs.
Dêr wenne skoalhaad Kolhoff. Myn man hie de pepieren wol, mar woe
gewoan meester bliuwe.
Wy kamen te wenjen op Wyckelerdyk 177. Alles wie moai yn Sleat, it
hûs, de buorlju; famylje Breimer, Bakker, Alting, de famylje Kolhoff en
letter Abe en Tetsje de Jong. Mei boadskipjen heljen, hâlden je der
rekken mei dat je by elke winkel wat hellen, want fan elk sieten der bern
op de Kristelike skoalle. Der wiene doe trije bakkers: Gaele Risselada,
Bakker Kouwenhoven (Dieuwke, Sietske, Rinske, Grietsje en Siebe,
fjouwer susters en ien broer) en Bakker Piet Smit (wêr’t Willem Aukema
no wennet). Se kamen om de wike oan de doar te súteljen. It bêste wie
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oeral te keapjen. De oare
boadskippen
helle
ik
by
Johannes van der Goot en by
van der Wielen (Végé) en by
Albert de Vries (A&O), fleis
helle ik by de slachter, Minne
van Dijk.
Ja en wurkje die ik net, want ik
wie troud mei de master fan
skoalle. Nee, dat die ik net, ik
wie thús en soarge foar de
hûshalding en letter ek foar de
bern. Sierd koe gjin iten siede,
hjer. Hy siet altyd mei syn holle
yn ‘e boeken. Hy wie graach
master.”
Op de foto:
Mevr. S. Folkertsma-Kamstra en mevr. J. Breimer- op de Hoek
gezellig aan de praat.
Op mijn vraag of Sierd thuis streng en de baas was, vertelt ze uitbundig:
“Och, dat tocht hy wol.“ Daarna begint ze hartelijk te lachen.
Hun drie kinderen Sjoeke (1959), Lolke (1962) en Jelle (1964) zijn op
de Wijckelerweg 177 geboren. Rond 1966 verhuist het gezin naar de
Burgemeester G.H. Mulierstraat 24.
Frou Folkertsma: “Dat wie hiel leuk wenjen, mei gesellige buorlju. Op
nû. 26 wenne earst famylje Klijnstra neist ús, in leuke famylje, en letter
Jurjen en Geartsje Breimer en Betsie van der Sluis hat dêr ek wenne, en
letter Guus en Tini de Groot, mei José, Sandra en Jan Pieter. Op nû. 22
wenne earst famylje van der Lei, en letter Sietse en Hannie van der
Werf, mei Harmke en Hillie.(sy ha mear as 40 jier neist ús wenne)
“We hiene beide gjin riidbewiis, sadwaande diene we alles op ‘e fyts. Nei
Appelskea, Vledderveen, en letter nei Heerde mei Marten en Geeske
Haga. Der koene wy it goed mei fine, dat wiene ús freonen. Bagaazje
waard troch famylje of kunde brocht nei it fekânsje plak. We diene alles
op ‘e fyts.
Mei de frouljúsferiening organisearren we elts jier in BAZAR. De
opbringst wie foar de Herfoarmde Tsjerke.(no de Grutte Tsjerke.) Der
diene we ek marmottenrace, mei hamsters of cavia’s yn in bak. Altyd yn
it neijier, de hjerst, en dan makken we ek fan die roaskes fan
crêpepapier. Dy ferkochten we dan. Roaskes fan papier mei in lotsjes
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deryn. Ek doaskes foar de Winkel fan Sinkel. Gek
wie ik altyd op dy doaskes. Ek diene we in
grabbeltonne, der wie ik moannen fan te foaren al
dwaande mei pakjes ynpakken. Dêr mochten de
bern ek mei helpe. Mar de hamsters mochten letter
net mear. - Nog steeds verontwaardigd – “We knypten dy bisten echt
net. Der moat ik net oan tinke, hjer. We lieten se yn sa’n bak rinne, en
wa’t dan earst by in poartsje wie. De bern fûnen dat hiel leuk. We diene
fan alles. Ik hie it der drok mei. Ja, it wie altiid hiel gesellich yn Sleat. It
is jammer dat ik net mear yn Sleat bliuwe koe.”
Mevrouw Folkertsma pakt het fotoboek op dat ze samen met haar man,
ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk, van de kinderen heeft
gekregen. Dit boek beschrijft de levensloop van de familie. Ook foto’s
van reisjes naar de Keukenhof met de vrouwenvereniging, de school, de
collega’s van meester Folkertsma. De gymnastiek vereniging waar ze
actief bij was. Ze heeft daar zelfs nog een gebroken enkel aan
overgehouden. Ook laat ze mij foto’s zien van de verjaardagen. Beiden
komen uit een grote familie en als mevrouw Folkertsma jarig was, kwam
haar familie en als haar man jarig was, kwam zijn familie.
Frou Folkertsma: “Ik koe goed lústerje, hjer.
Als er problemen waren, dan vond men bij haar een luisterend oor. Voor
haar is iedereen hetzelfde. Op mijn vraag of ze vroeger de kinderen wel
eens vertelde dat ze van ze hield, zei ze: “Dat witte se wol.”
Als ik dan vraag: “Ja maar hoe moeten ze dat dan weten?”, geeft ze als
antwoord: “No, gewoan, dat witte se wol”. Dat was toch een andere
generatie dan tegenwoordig.
Frou Folkertsma: “Ride op it iis en trimme ien moarn yn ‘e wike op it
fuotbalfjild. (Houten toestellen waren er toen) Ek trainden we faak yn it
Wijckelerbosk.” De ouderen zullen het nog wel weten. Rondom het
voetbalveld was er in het verleden een trimbaan, waar men kon bokje
springen, klimmen, hangen. De gymnastiekvereniging trainde daar ook
veelvuldig.
“Sjoch Beppe Sieuwke (ús mem) hat noch yn it van der Wal’s rêsthûs
wenne, dat woe ik ek wol.
De moeder van Mevrouw Folkertsma woonde in Scharnegoutum op de
Pôle. Zij kon niet meer alleen wonen. Toen ging zij naar het Skûlplak in
Sneek, ook een bejaardenhuis. Zij kon daar niet aarden. Mevrouw
Folkertsma heeft destijds geregeld, dat ze in het van der Wal’s rusthuis
kwam te wonen. Ze heeft nog jarenlang voor haar moeder gezorgd.
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Frou Folkertsma: “By van der Wal’s rusthuis is mear te beleven, hjir
sjochtst net safolle minsken. (In haar beleving) Mar ik ferjit in protte,
dus dat koe net mear. En hjir is it no ek goed.
Mevrouw Folkertsma eet nu samen met andere bewoners. Dan vergeet
ze niet te eten. Iets wat je wel hebt als je alleen woont. Hier letten ze
daar goed op. Nog steeds is ze een vrolijke vrouw die veel voor Sloten
heeft gedaan en deze aandacht heeft verdiend. Overigens over gebrek
aan aandacht heeft ze niet te klagen. Ze ontvangt regelmatig kaartjes.
En haar kinderen en haar beppesizzers Sido, Niels, Lars, Zeno, Sven,
Aernout, Anoek, Sisca zijn trouwe bezoekers van beppe.
Voor degene die mevrouw Folkertsma nog een
kaartje willen sturen, als reactie op dit petear, haar
adres is:
Mevr.S.Folkertsma-Kamstra
Aylva State app. 9
Van Aylvaweg 29
8748 CC Witmarsum
Wie weten wil met welke ketel mevrouw Folkertsma thee zette, mag
gerust vrijwilliger worden bij de Voetbalvereniging Sleat. Zo zetten wij
een lange traditie voort.
Hilde de Haan

HJIR EN HJOED
Berne:
6 oktober
27 novimber,

Berne om utens:
24 septimber
27 oktober

Jiska Joanne Klaske, famke fan Iebe en Renate
Tromp, M.v. Coehoornstr. 10
Ingmar Sieuwerd, jonkje fan David Leffertstra en
Jildau van der Weij, Dubbbelstraat 193

Michelle, famke fan Marije Visser en
Geert Schilstra, Balk
Femke, famke fan Tineke Muizelaar en
Henk Akkerman, Aldemardum
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Troud:
20 oktober

Martrude Rutgers en Björn de Bruijn,
Baanweg 96

Sa lang troud:
10 desimber

45 jier: Ed en Jannie Dijkkamp,
Menno van Coehoornstraat 35
25 jier: Menno Knot en
Hilde de Haan, It Far 44

18 desimber

Ferstoarn:
24 novimber

Guus de Groot, Burg. G.H. Mulierstr.3, 53 jier

Ferstoarn om utens:
1 oktober
Elizabeth Feenstra-van Dijk, Burgum, 97 jier
17 oktober
Willem Bernard Raterman,
Waddinxveen, 87 jier
Ferhuze yn e stêd:

Wieban Haringsma nei Spanjaardsdijk 12
David Leffertstra en Jildau van der Weij nei
Dubbelstraat 193

Ofreizge:

Tie en Catharina de Jong-Stoffelsma
nei Tsjerkgaast
Joop en Daisy de Vries-van Maanen
nei Overveen
José de Groot nei Sondel
Jeroen de Ridder en Gerbrich Postma nei
Bakhúzen

Nij ynkommen:

Elsbeth de Nie, Slotmakerssteeg 147
Wytske Bijsterbosch, Spanjaardsdijk 12
Aldo Postma en Tiertsje Hospes, Baanweg 159

Hawwe jo ynformaasje dy’t yn dizze
rubryk ûntbrekke mei, jou dy dan efkes
troch oan ‘e redaksje. Allinnich op dizze
wize slagje wy deryn om de lêzers goed
te ynformearjen oer alle mutaasjes. Bern
dy ’t om utens berne wurde, sille allinnich
yn dizze rubryk pleatst wurde as dat
efkes troch de âlders of pakes en beppes
trochjûn wurdt of troch bygelyks in bertekaartsje te stjoeren.
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IN MEMORIAM AUGUST (GUUS) DE GROOT
Op zaterdagmiddag 28 november 2015 waren we in besloten kring op de
algemene begraafplaats in Sloten om het lichaam van Guus de Groot ter
aarde te bestellen. Alles verliep naar wens en zoals gebruikelijk eindigde
ik met het uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Vervolgens
deed ik een stap terug en op dat moment begon het te regenen. Het
bijzondere daaraan was dat in de kerk, onder het uitdragen van de kist,
Guus zijn lievelingsmuziek werd gedraaid: November Rain (Guns n’
roses). Guus werd wat dat betreft op zijn wenken bediend en op het
juiste moment regende het.
Guus heb ik leren kennen als een bijzondere man. Iemand met humor,
die graag over zijn geloof sprak. Toen ik Guus eens in het ziekenhuis een
bezoek bracht was er een broeder bij hem. Die keek me aan en dacht dat
ik een zoon van Guus was. Hij zei tegen Guus dat zijn zoon er was. Toen
Guus me zag staan, zei hij tegen die broeder: ‘Nee, dat is mijn vader.’
Die man dacht volgens mij dat er dan ergens iets mis was gegaan, want
de zoon leek hem toch echt ouder dan de vader. Guus hielp hem maar
uit de brand door te zeggen dat ik zijn ‘geestelijke vader’ was: de
dominee van Sloten.
Guus was iemand met - zowel letterlijk als figuurlijk - een groot hart.
Letterlijk een grote zorg, figuurlijk een zegen. En zoals iemand me
vertelde: Guus’ reactie was daarop dat hij letterlijk een groot hart had,
omdat hij nu eenmaal veel vrienden had. Bij de rouwdienst waren dan
ook zeer veel mensen.
Guus werd 53 jaar geleden geboren in Heerenveen en groeide op in o.a.
Terwispel en Gorredijk. Hij volgde de bakkerij en horeca vakschool in
Leeuwarden.
Guus was begin 20 toen hij Friesland verliet naar Brabant vertrok. In
Sprang-Capelle leerde hij zijn vrouw Tinie kennen. Zij leerden elkaar
kennen door de hond van Guus en bijna 28 jaar geleden zijn Guus en
Tinie getrouwd. Zij kregen drie kinderen.
Guus hield heel veel van honden. Hij keek naar het karakter, en als dat
goed was, maakte het formaat van de hond hem niet uit. Dan stapte hij
onbevangen op een hond af. Ook als het een herdershond was.
Toch begon Friesland na verloop van tijd bij Guus weer te kriebelen.
Guus en Tinie kwamen vervolgens in Langweer te wonen. Daar hebben
ze al met al zo’n 12½ jaar gewoond. Doordat Guus in die periode ziek
werd, moest er opnieuw verhuisd worden. Dit keer naar Sloten. Het
contact tussen Guus en zijn vader kon toen sterker worden en pake deed
veel voor zijn kleinkinderen.
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Guus heeft het in Sloten ontzettend naar zijn zin gehad. Hij voelde zich
in Sloten thuis. Hij was er erg betrokken bij de stad: bij de kerk, het
kerkelijk jeugdwerk, maar ook bij bijvoorbeeld de voetbal.
Guus was een echte doorzetter. Hij zei eens: ‘God krijgt mij niet
zomaar.’ Maar na 12 jaar ziek-zijn ging het de laatste maanden snel met
zijn gezondheid achteruit. Het hart had het steeds moeilijker en ook de
longen functioneerden steeds minder goed. Tot op het laatste moment
bleef hij knokken. Hij keek uit naar de bruiloft van Sandra. In de vroege
ochtend van dinsdag 24 november jongstleden is Guus toch nog
onverwacht overleden. De strijd was toen gestreden.
In de rouwdienst hebben we Psalm 23 gelezen. “De Heer is mijn
Herder…” Woorden die zeker op Guus van toepassing waren. De laatste
keer dat ik bij hem was vertelde hij me met een lachend gezicht dat hij
op de radio een liedje (?) had gehoord waarin de woorden ‘You are still a
rebel…’ voorkwamen. En Guus vertelde dat hij op dat moment buiten in
de lucht 2 witte strepen van vliegtuigen zag die elkaar kruisten. Dat
kruisteken was voor hem geen toeval.
Het geloof betekende veel voor Guus. Zo niet alles. Dat maakt het gemis
niet minder, maar geeft wel perspectief. Met de dood is het niet over en
uit. We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen
dood meer zal zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn.
We wensen Tinie, José & Bauke, Sandra & Wilco-Harm, Jan Pieter & Lisa,
en de vader van Guus, dhr. Pieter de Groot Gods nabijheid toe en kracht
en sterkte bij het verwerken van het verlies.

Ds. W.M. Schinkelshoek

RIKUS DE VLUGT(102) YN KANADA FERSTOARN
Oantinkens oan him, syn famylje en de tiid weryn hy libbe
Fan myn broer Jelle (87) krige ik in tillefoantsje út Kanada, wêryn hy my
witte liet dat Rikus de Vlugt ferstoarn wie yn de âldens fan 102 jier. De
wat âlderen yn Sleat witte it miskien noch wol mar Rikus wie in soan fan
Popke en Brechtsje en in broer fan Pieter de Vlugt.
Rikus wurke bij de boer en kaam letter by in oare boer dêr as hy wat
mear fertsjinje koe.
Mar dat foel ferkeard út. Dat wie foar Rikus reden om mei syn frou
Doutsje as militér (KNIL) nei Ynje te gean. Yn de Twadde Wrâld Oarloch,
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sa as mear fan it KNIL, kaam Rikus doe oan de Birma line te wurkjen.
Dêr begûnen hja mei op 16 septimber 1942. Hja tochten hjirmei fiif jier
wurk te hawwen mar it waard sechtstjin moanne. Dêr stoaren gemiddeld
fiifensantich wurkers deis oan útputting, sykte en ûnderfieding.
Nei de oarloch kaam Rikus mei syn frou Doutsje en mei harren dochter
Betty wer werom yn Sleat. Dat kin ik mij noch goed foar de geast helje.
Hy hie in uniform mei in greate reade oaljefant op de mouwe. De
soldaten dy as hja út Ynje werom kamen, moasten har mar wer sjen te
rêden, sa wie it dus ek mei Rikus. Hy hat doe noch by Klaas Galama yn
Tsjerkgaast wurke en is doe letter emigrearre nei Kanada en hie dêr in
buorkerij.
De frou fan Rikus wie al earder ferstoarn en hy is no nei in wol hiel
ûnstadich libben ferstoarn by syn dochter Brechtsje. Hy wenne net sa fier
fan Jan Breimer ôf, ek út Sleat. Myn broer hat noch wolris bij Rikus west
en hat ek altiten noch kontakt mei Jan Breimer.
Rikus syn frou kaam fan Rûgehuzen en nei ik wit, wie it Doutsje van der
Brug. Doutsje hie in broer Gelf en die siet faak bij Jan Hoekema op de
molkwein. Jan Hoekema hie in molkrit fan Balk nei Sleat. Fan de mem
fan Rikus ha ik noch in moaie âlde ansichtkaart fan syn mem Brechtsje
bei de reinwetterbak.
Myn broer wist ek noch te fertellen dat Popke de Vlugt wie yn dy tiid, wat
hja doe neamden, learend âldering fan de grifformearde tsjerke yn Sleat.
Hy rân net sa bêst mear en makke doe gebrûk fan in skeppestok en as
hy dan preeklêze moast dan stie de skeppe tsjin de preekstoel. Ik frege
myn broer doe: “Hast do de skeppe wolris dêr stean sjoen?” Doe liet hy
my witte dat er dat fan oerlevering hie.
Jelle fertelde ek noch in ferhaal fan myn beppe (mem fan myn mem) en
berne yn 1868 as skipperdochter yn Terherne. Hja tsjinne as boerefaam
bij Lubbert Tjalma op de pleats fan letter Geart Bakker. Op in kear rôp
Tjalma; Marije, Marije do moast gau komme, der rydt in wein sûnder
hynder der foar troch Sleat. Dat wie doe de earste auto dy troch Sleat
kaam. Myn beppe is 2 jannewaris 1900 yn Sleat troud mei Jelle Schilstra
út Wikel.
It petear mei myn broer gie wat muoisum, want hy wie syn
gehoarapparaat kwyt. Mei oare wurden ik hearde him wol mar hij
meastentiids my net.
Mei in hertlike groetnis,
Ultsje Venema, Joure
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IN MEMORIAM WILLEM BERNARD RATERMAN
Geboren op 2 oktober 1928 in Sloten in Friesland, overleden op 17
oktober 2015 te Waddinxveen. Hij was de eerste zoon van het echtpaar
Raterman-Damstra en kreeg de eerste voornaam Willem van zijn opa
van moeders kant. Zijn tweede voornaam dankte hij aan zijn vader.
Hij groeide op in een gezin met zeven kinderen, vier meisjes en drie
jongens.
Tussen zijn 12e en 17e jaar maakte hij de Tweede Wereldoorlog mee met
alle gevaren en angsten vandien, hoewel Friesland het minst getroffen
werd.
Na zijn schoolperiode ging hij al snel werken in de zuivelfabriek van
Sloten maar ging daarbij heel ijverig schriftelijk cursussen volgen om
zich verder te ontwikkelen in de zuivel.
In de zomer van 1954 trouwde hij met Rina Bekema, die hij in St.
Nicolaasga op een dansavond vier jaar eerder had leren kennen. Met
haar is hij meer dan 61 jaar getrouwd geweest en ze hebben op
bewonderingswaardige wijze lief en leed met elkaar gedeeld. Ze kregen
drie gezonde kinderen met wie ze ten volle de liefde voor elkaar deelden.
Tot op de dag van vandaag is duidelijk aan de verhouding met de
kinderen te merken en te voelen, hoe belangrijk de onderlinge liefde was
en is. Wim was een lieve man en een heel liefdevolle vader en opa.
Hun verblijf in Spanje tijdens de koude en donkere winterdagen
betekenden voor Wim en Rina heel erg veel. Ze hebben daar ook veel
warmte en liefde uitgestraald naar vrienden en bekenden en hebben daar
heerlijke herinneringen aan over gehouden
Wat was het afscheid in Avifauna in begin september van dit jaar nog
een geweldige belevenis voor Wim en Rina en hun kinderen en
kleinkinderen. Hij was echt trots op zijn gezin en hield zielsveel van
allemaal.
Lang heeft hij nog in het muziekkorps van Sloten meegespeeld tijdens de
reünie van oud-Slotenaren waaruit blijkt dat hij muziek maken ook een
warm hart toedroeg.
Van jongs af aan was een van zijn grootste liefhebberijen het hebben en
verzorgen van kleine vogeltjes in mooie volieres, die soms wel heel veel
ruimte in zijn woning kregen. Door de klein- en achterkleinkinderen werd
tijdens het afscheid zijn kist versierd met heel veel vogeltjes, waar hij zo
van hield en die ook van hem hielden.
Met dank aan
Herman Raterman, Den Haag
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IN MEMORIAM 2015
Het afgelopen jaar waren er in onze gemeenschap
en buiten onze stadsgrenzen ook mensen die met,
pijn, verdriet en afscheid moesten nemen van hun
dierbare
geliefden.
Sleattemers
en
oudSleattemers die een bijzonder plaats innamen in
onze kleine gemeenschap.
Wij willen hen hierbij nogmaals bij name
herdenken.
Overleden ‘yn ‘e stêd’:
04 februari, Martien Swart, 53 jr
11 februari, Dirkje (Dukke) Verbeek-Pander, 82 jr
15 februari, Uilkje (Utie) Albada- van der Wal, 73 jr
19 maart, Fennie Hamstra-Bouma, 63 jr
24 november, August (Guus) de Groot, 53 jr
Overleden ‘om utens’:
11 december 2014, Naeaentske (Ninnie) Peters- de Jong, Leeuwarden,
83 jr
25 december 2014, Pietje Melchers- Smit, Krommenie, 81 jr
29 december 2014, Henderika (Riekje) Jongsma-Meinema, Balk, 86 jr
29 december 2014, Nantje Kraak-Dijkstra, Wolvega, 85 jr
05 januari, Alie Feenstra-Kolhoff, Burgum, 74 jr
13 maart, Akke de Vries- Koopmans, St. Nicolaasga, 91 jr
29 juli, Sietske van den Anker-Hamstra, Oosterhout
04 september, Louw Bos, Balk 82 jr.
09 september, A.F. van Milgen, Joure
01 oktober, Elizabeth Feenstra-van Dijk, Burgum, 97 jr
17 oktober, Willem Bernard Raterman, Waddinxveen, 87 jr
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GEBOREN IN SLOTEN
Naast de verdrietige verliezen die te betreuren waren, werd er gelukkig
ook weer nieuw leven geboren het afgelopen jaar. Dit jaar zijn er in
Sloten, voor zover bij de redactie bekend, vijf kinderen geboren. Op de
bijgaande foto’s zijn de ‘nije lytse Sleattemers’ in volle glorie te
bewonderen. Alle ouders nogmaals van harte gefeliciteerd met de
gezinsuitbreiding.

11 augustus:
Wisse de Jong, Spanjaardsdijk 12
(nu Tjerkgaast)

6 oktober:
Jiska Joanne
Klaske Tromp
Menno van
Coehoornstraat
10
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19 juli:
Sarai Rolien Munger,
Burg. G.H. Mulierstraat 14

27 november,
Ingmar Sieuwerd
Leffertstra,
Dubbelstraat 193

25 april, Lasse Poortema,
Burg. G.H.
Mulierstraat 8
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SLOTEN UITGELICHT!
In
het
vorige
nummer
van
de
Stadsomroeper
hebben
wij
u
uitvoerig
geïnformeerd over
het verlichtingsplan
Sloten
Uitgelicht!
Een initiatief van
Plaatselijk
Belang
Sloten
en
de
Stichting
Vrienden
van Sloten. In het
plan worden negen
karakteristieke
monumenten in Sloten aangelicht door middel van LED techniek.
Inmiddels zijn we duidelijk een stap verder om de uitvoering van dit plan
te verwezenlijken. Door financiële bijdragen van de provincie Fryslân, de
gemeente de Fryske Marren, het Van der Walfonds en de fabriek Sloten
BV kunnen we nu verder werken aan de uitvoering van het plan. Dit
houdt in dat we er nu vanuit gaan dat in het voorjaar van 2016 met de
uitvoering van het verlichtingsplan kan worden begonnen. Sloten zal dan
door middel van dit verlichtingsplan verder versterkt worden in haar
unieke historische karakter.

Menno Knot
Voorzitter St. Vrienden van Sloten
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NAJAARSCONCERT STÊD SLEAT MET DE KLINKERT
GESLAAGD
Zondag
1
november
jl.
hield
muziekvereniging Stêd Sleat het jaarlijkse
najaarsconcert in de Poarte. Het thema van
de middag was Amerika en de zaal was dan
ook helemaal in die stijl versierd. Uiteraard
had de muziek een Amerikaans tintje. Het
openingsnummer was het thema van de
televisie serie Hawaii Five-O. Hiermee zat de sfeer er gelijk in.
De leerlingen van basisschool de Klinkert waar onze dirigent de
afgelopen zes weken mee heeft gerepeteerd, kregen nu de gelegenheid
om het geleerde te laten horen.
Het blijft steeds verbazingwekkend wat Durk Krol hen in die weken kan
leren.
Het ”Grote Korps” ging daarna verder met Three Bites of the Apple en
het overbekende Westside Story.
Toen kwamen de leerlingen die al langer les hebben aan de beurt. Durk
Jacob Poepjes, Frederike Tadema en Dorien Huitema speelden elk een
stuk met begeleiding van muziek van een cd. Deze drie leerlingen
hebben nu bijna een jaar les en hebben de muziekstukjes heel knap
gespeeld.
Ook Theo Woudstra speelde op zijn trompet een leuk stuk met cdbegeleiding. Theo is met zijn vierde jaar les bezig en mag na de kerst
vakantie bij het korps komen spelen waar hij naar eigen zeggen veel zin
in heeft.
Het korps sloot de middag af met Symphonic Highlights From Frozen en
The mask of Zorro.
Al met al was het weer een geslaagde middag.
Het volgende optreden zal zijn 19 december a.s. bij de kerstkuier die
door het Poarte bestuur wordt georganiseerd. Het volgend jaar gaat dan
al weer snel van start. Want
9 januari wordt er in samenwerking met de Sleattemer Kaaien een
Nieuwjaarsconcert georganiseerd. Hier over wordt u via flyers en posters
nog geïnformeerd.
Tot ziens bij de volgende optredens.
Namens de Muziek Vereniging Stêd Sleat,
Gerda van der Sloot
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BESTUUR ONDERNEMERSVERENIGING GESTOPT!
Zoals het u misschien al ter ore was gekomen, willen we het toch nog
even zwart op wit melden; het huidige bestuur van de
Ondernemersvereniging stopt er met onmiddellijke ingang mee!
Na een aantal jaren waarin wij met veel plezier erg leuke ‘grotere’
evenementen zoals o.a. de dag van de visrokerij, lichtjesavond, sipelsop
kôkjen
en
de
kleinere
zoals
eiergooien,
de
kelnerrace,
spijkerbroekhangen hebben georganiseerd, is ons huidige bestuur helaas
terug gelopen naar drie personen en is het niet meer te doen om dit
allemaal te voor elkaar te krijgen met zo’n klein aantal mensen.
Wij hopen dat andere verenigingen en/of middenstanders de
evenementen kunnen/willen/zullen oppakken en voortzetten zodat het
zomers toch aantrekkelijk en gezellig blijft voor inwoners en toeristen in
ons mooie stadje Sloten.
Wij willen u in ieder geval bedanken voor het enthousiasme en deelname
aan alle activiteiten en hopen uiteraard vurig dat iemand anders dit
stokje overneemt.
Namens het bestuur van de Ondernemers Vereniging
Sloten,
Iebe van Dijk
Djoeke van Dijk
Astrid de Vries

AGENDA 2015-2016 DE POARTE
19 december: Kerstkuiertocht.
Onder begeleiding van een herder wandelt u door de stad langs het
kerstverhaal, met medewerking van vele Slotenaren, hier en daar omlijst
met muziek van koren en korps. Start vanaf 18.30 uur.
Handwerkcafé.
15 januari:
Kom gezellig samen handwerken. Neem uw eigen haak-, brei-, borduurof naaiwerkje of andere werkjes mee. Ook als u nergens mee bezig bent
maar ideeën op wilt doen bent u van harte welkom.
Vanaf 19.30 tot ± 22.00 uur ( € 2,50 incl. 1 consumptie)
22 januari:
Bingo.
Aanvang 20.00 uur. Leeftijd 18+ € 1, - per kaart per ronde.
05 februari:

Bingo.
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Aanvang 20.00 uur. Leeftijd 18+ € 1, - per kaart per ronde.
26 februari:
Bingo.
Aanvang 20.00 uur. Leeftijd 18+ € 1, - per kaart per ronde.
4 maart:

Carnaval

27 april:

Koningsdag.
Taartbakwedstrijd!
Levend ganzenbord

Opgave, aanmelden of info via e-mail: depoartesleat@gmail.com
of telefonisch: 0627 347 198 of bij Wendy Vis, Jachthaven 6, Sloten

De druk bezochte ‘Ladies Night’ in de Poarte (Foto: Klaartje Lubach)

NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE MALLEMOK
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom.
Om 18.00 muziek van Disco Silver.
Entree €10.00 inclusief BBQ snackbuffet.
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PENTEKENING LINDEGRACHT
Een pentekening uit 1950 van een stukje Lindegracht, kreeg de redactie
toegezonden van Kees en Loes Smits uit Houten. De tekening is gezien
vanuit de woonkamer Kapelstreek 220. ( nu woning fam. H. Brouwer)
Het origineel hing daar aan de muur bij het raam met uitzicht op de
overkant van het Diep. In het huis met het bankje naast de voordeur
woonden mijn pake Frans en beppe Piertje.
De familie Smits wordt natuurlijk weer hartelijk bedankt voor hun
bijdrage aan ons blad.
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NIJS FAN DE IJWC-SLEAT
We hawwe al in pear jier gjin winter fan betsjutting
hân, mar dochs is it bestjoer fan de ‘stichting IJswegencentrale Sloten’
alle jierren yn de hjerstmoannen dwaande mei de tarieding op in
eventuele winter, mei mooglik it meitsjen fan banen oer it natoeriis. Dit
allegearre om it foar reedriders mooglik te meitsjen om te genietsjen fan
it natoeriis. Want de IJWC moat der foar soargje dat leafhawwers
fertroud it iis op kinne.
Ek as der tochten binne moat de IJWC syn saakjes goed foarelkoar
hawwe. Dêrom moatte der fan tochten as de 11-stêde- en 11marretocht, de Sleattemermartoertocht en Súdwesthoektocht de
draaiboeken wer ‘up-to-date’ makke wurde.
En we freegje de minsken dy’t noch in boatsje yn it Djip lizze hawwe om
dizze der wei te heljen, want as der iis komt wolle we graach rom baan
hawwe.
Gerben Stegenga
Gerben is foar hast alles wat mei natoeriis te meitsjen hat yn Sleat in
ûnmisbere skeakel. Hy is al 25 jier skriuwer fan de IJWC en al 20 jier
assistint-rayonhaad fan de 11-stêdeferiening.
Yn de IJWC hat Gerben altyd in tige wichtige rol hân. Hy die en regele in
hiele protte dingen. En as er it sels net die dan hie er altyd Jannie oan
syn side dy’t him mei fan alles en noch wat holp.
Nei de lêste Sleattemermartoertocht yn 2013 rûnen se tegearre mei
mear as € 15.000 (yn lytse kûpueres) yn in plastic taske nei de bank yn
Balk. Dêr bliek dat se dy ien foar ien yn de ‘flappetap’ stopje moasten.
Se wiene der in hiele middei mei ûnder de pannen. Wat in tawijing!
It spyt ús ta de teannen út dat Gerben witte litten hat dat syn
sûnenstastân it net mooglik makket om syn taken noch langer út te
fieren.
Fansels is der oars net as respekt foar Gerben en syn beslút om te
stopjen. It bestjoer fan de IJWC hopet dat it Gerben gau wer better gean
sil en dat it him jûn wurde sil om it moaie dat it libben te bieden hat wer
te sjen en dat er mei syn Jannie noch in hiele protte moaie jierren krije
sil.
Fansels sille we op in pasjende wize ôfskie fan Gerben nimme.
Nije skriuwer
It bestjoer is op syk gien nei in opfolger fan Gerben as skriuwer. It docht
ús tige deugd dat Liesbeth Rijpkema mei entûsjasme tasein hat dat se as
skriuwer tatrede wol ta it bestjoer.
Yn de jiergearkomste fan 15
jannewaris sil Liesbeth foarsteld wurde.
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Nij assistint-rayonhaad
Yn oerlis mei rayonhaad Cor Schotanus is der socht nei in nije assistint.
We hawwe dy fûn yn de persoan fan Douwe Kraak. Douwe sit al yn it
bestjoer fan de IJWC en foldocht oan de rânebetinksten fan de 11stêdeferiening.
Douwe is by it bestjoer fan de 11-stêdeferiening foardroegen en syn
beneaming ferwachtsje we yn de moanne desimber. Hy kin dan by in
mooglike 11-stêdetocht dit winterskoft as assistint funksjonearje.
Jiergearkomst IJWC
De jierlikse gearkomst mei meiwurkers en belangstellenden yn it
iisbarren yn en om Sleat sil plakfine op freed 15 jannewaris om 20.00
oere yn ‘de Koepoort’ yn Sleat. Elkenien is dan tige wolkom.
Insignes
Yn desimber komme we mei insignes by de doarren lâns. Se kostje €
1,50. De opbringst is foar de IJWC dy’t dêrmei wat finansjele romte
kriget om syn wurk te dwaan. Mei sa’n insigne krije je yn hiel Fryslân
koarting op in kaartsje as je meidwaan wolle oan in toertocht.
Webside
It lêste nijs oer de IJWC kinne je fine op de webside
www.ijswegencentralesloten.nl
Tidens in winterperioade wurdt dizze side alle dagen aktualisearre mei de
jongste iisgegevens.
As it winter wurdt
hawwe we as IJWC fansels alle help
dy’t we krije kinne fan frijwilligers
nedich. Minsken op it iis, mar ek
minsken dy’t helpe wolle om de
stempelpost te bouwen, stempelaars,
ferkearsregelaars en gean sa mar
troch. We sille dan fia de nije media –
ús
webside,
e-mail,
whatsapp,
belangstellenden op’e hichte hâlde fan
de ûntjouwings. We rekkenje der op
dat alle Sleattemers helpe wolle om
Sleat op in goede manier op de kaart
te setten.
Foto: afkomstig website IJWC
Gosse Haga, foarsitter
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UITNODIGING
VOOR HET BIJWONEN VAN DE
JAARVERGADERING VAN
“IJSWEGENCENTRALE SLOTEN”
OP VRIJDAG 15 JANUARI 2016
20.00 UUR
IN PANNENKOEKHUIS “DE KOEPOORT”

A G E N D A:
1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering 13 februari 2014.
3. Verslag penningmeester.
4. Verslag kascommissie bestaande uit: Titte van der Goot
en Ynte Kuipers (reserve Anske Schotanus).
5. Benoeming nieuwe kascommissie.
Voorstel: Ynte Kuipers en Anske Schotanus + reserve
aanwijzen
6. Insigneverkoop winter 2015/2016.
7. Bestuursverkiezing:
periodiek aftredend en herkiesbaar: Rudie Leegstra
aftredend en niet herkiesbaar: Germ Stegenga
het bestuur stelt voor om te benoemen Liesbeth
Rijpkema
8. Mededelingen bestuur.
a. vergadering Friesche IJsbond
b. vergadering Rayonhoofden Elfstedentocht
c. onderhoud machinepark
d. assistent rayonhoofd
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

“De Stadsomroeper” Sloten, december 2015

25

SPONSORING GYMPAKJES JEUGD THOR
THOR is de gymnastiek vereniging van Sloten waar op vrijdagmiddag
ongeveer 70 kinderen van drie tot zestien jaar aan gym doen.
Graag zou THOR nieuwe gympakjes voor onze jeugdleden willen
aanschaffen wat een grote uitgave is.
THOR is dit jaar ingeloot voor de RABO-ledensponsoring. Bent u lid van
de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland? Dan kunt u 5 euro
sponsorbudget van de Rabobank weggeven aan onze vereniging THOR.
Bent u geen lid maar hebt u wel een rekening bij de Rabobank, dan kunt
u alsnog u stem uitbrengen. Met het uitbrengen van deze stem wordt u
wel automatisch lid wat uiteraard GEEN kosten met zich mee brengt! Wel
kunt u gebruik maken van meerdere aanbiedingen van de Rabobank
zoals bijv dagjes uit enz.…
THOR staat bekend onder het nummer RLS260, dit nummer heeft u
nodig voor het invullen van het stembiljet dat vanaf 1 december op de
website van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland staat.
Stemmen kan de gehele maand december via de website
www.rabo.nl/ledensponsoringzwf
Alvast bedankt namens onze jeugdleden voor u sportieve stem!
THOR geeft naast de les aan vijf
jeugdgroepen
ook
les
aan
volwassenen. Elke maandagavond
tussen 19.30 en 20.30 uur werken
de dames aan hun fysieke (en dus
ook geestelijke) gezondheid en
conditie. Daarna zijn tussen 20.30
en 21.30 uur de heren aan de
beurt. De twee lessen verschillen
qua inhoud, toegespitst op de behoeften uit de groep. Bij de vrouwen is
het
lespakket
over
het
algemeen
meer
toegespitst
op
conditie/steps/aerobics en bij de mannen een mengeling van conditie en
spel. Te denken valt dan aan zaalhockey, zaalvoetbal of zaalvolleybal.
‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ gaat hier zeer goed op. Daarom
verwelkomen wij iedereen uit de omgeving eens op bovengenoemde
tijden langs te komen in de gymzaal De Foarmeling in Sloten voor een
proefles bij de dames of heren. Ook kunt u altijd uw vragen kwijt aan
een van de bestuursleden van THOR.
Wees welkom en graag tot ziens in een sportief 2016!
Tiny Alting : 06-49493048
Arno Janssen: 06-30054826
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WATERSPORTVERENIGING “ SLEATTEMERMAR’
Na een zomer met veel zon en meer dan voldoende wind is het
winterseizoen begonnen.
Traditiegetrouw werd het zomerseizoen afgesloten met de Familie
Valkendag op 3 oktober jl.
Deze zeilactiviteit vond plaats voor de vijfentwintigste keer. Familie en
vrienden konden in een gezellige competitie hun vaardigheid in het
valkzeilen met elkaar meten. Deze Valken werden beschikbaar gesteld
door de Balkster verhuurbedrijven. Normaal worden in deze competitie ’s
morgens twee en ’s middags ook twee wedstrijden gezeild, maar omdat
in de middag de wind helemaal wegviel, zijn er in totaal drie wedstrijden
gevaren. Misschien dankzij het rustige en mooie weer was de deelname
overweldigend. Liefst zestien boten deden mee, terwijl het gemiddelde
aantal meestal tussen tien en twaalf boten ligt.
Als winnaar kwam Arjen Boekelman tevoorschijn.
Na de prijsuitreiking, een grote bokaal, werd het een gezellig samenzijn
met lekker eten: gerookte paling en gebakken vis. Bij het naar huis gaan
kreeg elke deelnemer als herinnering een heerlijk suikerbrood mee.
Welke activiteiten vinden er nu plaats in het
winterseizoen? Allereerst was er op 15 oktober
de uitslag van een fotowedstrijd in het
clubgebouw ’t Roefke. Dit jaar als thema: “
Lieren en Leuvers”.
Er waren weer mooie foto’s bij. Bram de Smit
gaf uitleg en liet zien hoe men nog mooiere
opnames kon maken. Een handige workshop,
waarbij men veel heeft kunnen leren.
Zaterdag 7 november vond in het clubhuis een
rommelmarkt plaats van Scheepsartikelen.
Jammer
dat
het
aantal
ingebrachte
scheepsartikelen minder was dan voorgaande
jaren. Het verhandelen, ruilen of weggeven
verhoogt immers de gezelligheid.
Foto: Marietje Agricola
Het jaar wordt elk jaar uitgeluid met een Midwinter Maaltijd met Baas
Boppe Baas in het Roefke. Op die avond, 19 december, genieten de
deelnemers van een geweldig lekkere, door badmeester Keimpe, bereide
maaltijd met tussendoor een scala aan sterke ‘zeemansverhalen’. Een
ware
jaarafsluiting,
krachtig
ondersteund
door
meegebrachte
scheepstoeters en – bellen.
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In 2016, na de Nieuwjaarsreceptie op 9 januari, worden
winteractiviteiten voortgezet. Welke activiteiten is op dit moment nog
niet helemaal bekend. Wel staat vast dat er op 6 en 13 februari 2016
een cursus Astronavigatie in ’t Roefke gehouden wordt, door de
zeezeiler sinds 1982, Dick Huges. Leden krijgen korting van € 25, - op
het cursusgeld.
Nieuwsgierig, kijk dan op zijn website: www.sextantnavigatie.nl. Wilt u
op de hoogte blijven van de komende winteractiviteiten, surf dan gerust
naar: www.sleattemermar.nl
Namens de WSV,
Jan Letterie

De Feestmiddag
van de Zonnebloem is op
woensdagmiddag 3 februari
in de tuinzaal van Talmahiem,
Aanvang 14.00 uur.
De toegang is gratis.
VAN HARTE WELKOM.
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WILLE YN ’T BOLWURK
MOANDEI 28 DESIMBER 2015
S. S. K. K.
Sletten Sleattemer Kampioenskip Kiskebiljert
Kiskebiljert is biljerte mei tûkelteammen.
Mei de wite bal besykje jo de reade bal te reitsjen.
De pine net wurdich soene jo sizze. Lykwols , de tafel is besiedde
mei obstakels sa as sjampanje koarken mei dobbelstienen, in
houtfykwurk dat hiel yn `e fierte op `e Lemster poarte lyket, it
saneamde ‘kiske’, mar gjin noed, soks hat neat mei de dea te krijen,
en in miniatuur helikopterdelsetfjild. Mar dat sjogge jo letter wol.
Ûnderfining mei it eabele biljertspul is net nedich mar sa út en
troch wol noflik.

PROGRAMMA: (mei betinkst, eltsenien krijt in briefke)
Earste omgong: HEALWEI TRIJEN
Skoft (mei potiten): HEALWEI SÂNEN
Twadde omgong: SÂN OERE
Finale: RÛN TSIEN OERE
GJIN JILD, GJIN BARGEN, GJIN BARGEN, GJIN SPEK;
IT KOSTET € 10,00
DIELNIMMING IS OP JINS EIGEN HOED EN NOED.
MEIDWAAN? SJOERD SKILJE FOAR 25 DESIMBER
0514-531405
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Hallo, ik ben Elsbeth de Nie en geef sinds 2000 verschillende sportlessen.
Mijn Aerobicopleiding heb ik in 1999 afgerond en over de jaren heen heb ik
diverse opleidingen/workshops gedaan zoals tai-bo, steps, pilates en yoga.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op:
06-20564012 of elsbethdenie@hotmail.com

Op woensdag 6 & donderdag 7 januari 2016
Gratis proeflessen!!!!
Lessen worden gegeven in het cultureel Centrum ‘de Poarte’ (Sloten)
Lesrooster (vanaf januari
Woensdag
09.00
Shape
10.15
13.00
14.15

2016):
Body-Shape
Balans
Kinderyoga (4-6 jarigen)
Kinderyoga (7-9 jarigen)

Donderdag

19.15
20.30

BodyBalans

Bij mooi weer op zaterdagochtend om 10.00 uur van juni t/m september ‘Balans’ les
buiten
Tarieven:
10 rittenkaart (3 mnd geldig)
€ 50,de rittenkaart voor de kinderyoga is
langer
20 rittenkaart (6 mnd geldig)
€ 90,geldig i.v.m. de vakanties
Losse les
€ 8,-

Balans
Bestaat uit:
tai-chi (5 min)/yoga (20 min)/pilates (10 min)/yoga stretch (10 min)/meditatie-ontspanning (10
min)
Geeft meer balans in je leven. Vermindert rug- en gewrichtsklachten, verbeterd je
coördinatie, flexibiliteit en kracht. Versterkt je spieren van boven- en onderlichaam.

Body-Shape
Bestaat uit:
warming-up (5-10 min)/low (zonder springen) of high (met springen) impact aerobics (20 min)/
spierversterkende oefeningen op de mat (15-20 min)/stretch (5 min)
Conditietraining op muziek waarbij de nadruk ligt op spierversterkende oefeningen. Door
oefeningen word je spieruithoudingsvermogen groter. Ook kracht en lenigheid neemt toe.
Simpele doeltreffende work-out voor het hele lichaam.

Kinderyoga
Er wordt op een speelse manier kennis gemaakt met yoga (les duurt 55-60 min.)
De les bestaat o.a. uit: yogahoudingen in vorm van spel of thema / massage /
ontspanningsoefeningen.
In de vakantie is er op woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur een thema-middag (vooraf
aanmelden), waarin een gevarieerd programma aangeboden wordt. Leeftijd 4-10 jaar. Kosten: €
15,- (2 kinderen uit 1 gezin € 25,-).
Lichamelijke klachten of zwangerschap graag vooraf melden
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BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING SLOTEN
opgericht 25 juni 1929
www.uitvaart-sloten.nl
Sloten, januari 2016.
Betreft: uitnodiging ledenvergadering.
Geachte mevrouw/meneer,
Het bestuur van bovengenoemde vereniging nodigt u hierbij van harte
uit om de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen, welke
wordt gehouden
op: donderdag 21 januari 2016, 20.00 uur
in: Pannenkoekhuis de Koepoort, Koestraat 45, Sloten
AGENDA
·
·
·
·
·

·
·

·
·
·

Opening
Vaststellen van de agenda
Notulen van de ledenvergadering, d.d. 29-01-2015
Mededelingen: o.a.: afscheid van een drager
PAUZE
a. Jaarverslag penningmeester
b. Verslag kascommissie: Pedro Pander en Hartman Feenstra
Aftredend: dhr. Hartman Feenstra
Benoeming nieuw kascommissielid
Jaarverslag 2015
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Marijke Dinkla en Atsje Boersma-van
der Veen. Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de
vergadering worden aangemeld bij de secretaris,
Atsje Boersma- van der Veen
Wat er verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

De voorzitter, F. Haarsma
Opm: adreswijzigingen graag doorgeven aan secretariaat.

“De Stadsomroeper” Sloten, december 2015

31

PAKES’ SLEATTEMERS FERLINE
Van ‘lêzer om utens’ Lub Wiarda uit Sneek kreeg de redactie een aantal
jeugdherinneringen toegestuurd waarvoor we hem uiteraard hartelijk
bedanken. Het eerste verhaal wordt nu geplaatst. De volgende houdt u
tegoed en kunt lezen in latere edities. Geniet van de mooie, nostalgische
verhalen uit pakes’ Sleattemer ferline.

“DE BOK”
De honger in de winter van 1944 – 1945 was Sloten in de noordelijke
provincie Friesland geen enkel thema. Met de vele boeren of een eigen
stukje grond en één of meerdere melkkoeien
was er meer dan voldoende eten en drinken.
Achteraf kunnen we rustig stellen dat alle
inwoners van dit kleine Friese stadje redelijk
gezond en gevoed door die moeilijke tijd zijn
gekomen. Uiteraard had de één iets meer dan
de ander, want verschillen waren, zijn en zullen
er altijd blijven. Sommige families met een
vooruitziende blik en met voldoende geld, hadden grote voorraden tijdig
ingekocht. Gehamsterd, via de zwarte markt ingekocht. Koffie en thee uit
de “Oost” waren na 1940 tot eind 1945 niet of nauwelijks meer te
krijgen. We moesten het doen met surrogaat koffie en op de thee
werden ook snel “andere” smaken gemaakt. Kortom, had men nog “iets”
liggen, werd dat met de kerst en op feestdagen genuttigd. Zo ook de
chocolademelk, het feestdrinken bij de Sinterklaasviering. De feestdagen
waren en bleven hoogtepunten ook in de oorlog. Eerst de kerkgang, liefst
twee keer op een dag op zowel zon- en feestdagen en daarna werd er
“iets” aparts in ieder geval iets lekkers door mem gemaakt. Zoals
gezegd, honger kenden we in Friesland niet. Er werd ook nog eens van
een gaarkeuken gebruik gemaakt en dat pas aan het eind van de oorlog
vanuit de melkfabriek in Sloten. Of dat nodig is geweest? In mijn ogen,
dat uiteraard achteraf, niet. Het was in ieder geval beslist geen vijfsterren maaltijd!
“Organiseren” ook wel zwarte handel genoemd
Dit was, neen dit werd een begrip waar op een gegeven moment bijna
iedereen gebruik van maakte, neen moest maken. Al snel na het begin
van de oorlog werden een aantal artikelen schaars. Om iedereen gelijke
kansen te geven werd daarom via een bonnensysteem in het leven
geroepen. Maar spoedig werd duidelijk dat bijzondere producten als
vlees, kleding, brandstof en melkproducten zelfs met bonnen moeilijk te
verkrijgen waren. Die artikelen waren er wel degelijk en zoals dat bijna
altijd het geval is in het bezit van louche handelaren die via de z.g.
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“zwarte handel” stevige winsten maakten. De bezetter wenste geen
zwarte handel en probeerde via fikse straffen daar paal en perk aan te
stellen. Maar daar kon en ook na de oorlog geen einde aan gemaakt
worden. Met geld, later met waardevolle artikelen als goud en zilver kon
dus je bijna alles kopen. Boeren werden door de bezetter opgedragen
grote hoeveelheden van hun melk en/graanopbrengsten af te staan aan
het Duitse leger. De boeren verdienden daar niet veel aan, maar ook zij
waren uitstekende organisatoren. Hadden “iets” achter de hand voor
vrienden en goede kennissen die het niet breed hadden. Heit, mijn
vader, had goede contacten met een boer in Tjerkgaast, drie kilometer
verwijderd van Sloten ons klein Fries stadje. Zo kon het gebeuren dat
uitgerekend de kleinste van de familie nog geen negen jaar oud dagelijks
naar boer Ykema fietste. Daar vier liter melk in vier flessen in de
fietstassen stopte en thuis in Sloten afleverde. Dit kleine blonde kereltje,
nog geen 1.40m groot had een damesfiets met het zadel niet op maar
tegen de achterstang. Nog echte Vredestein banden en gelukkig geen
“kussie banden”, een harde niet verende rubberband. Waarom ”ik” het
kereltje van bijna negen jaar? Dat is snel verklaard. Als je iets buiten de
bonnenhandel omdeed, was je in overtreding en werd dat bestempeld als
“zwarte handel” en zwaar gestraft. Heit had als timmerman de
mogelijkheid hout te leveren aan boer IJkema en als extra beloning
kreeg “Luppie” ,mijn jongens naam, als presentje een jonge bok. Het is
dan medio oktober 1944.
Een gedresseerde bok
Dat
bokje
werd
mijn
kameraad,
mijn
speelkameraad en leerde van mij allerlei kunstjes
en was net zo leerzaam als een hond. Je kon hem,
ik dus, fluiten en hij kwam. Mem, mijn moeder,
liet de bok om 16.15 uur, einde schooltijd, los. De
bok hobbelde over het houten brugje en haalde
mij op van school. Niemand mocht aan mij
komen. De jonge bok kreeg al hoorntjes, kwam
dan met de kop naar voren en beschermde me. Daar maakte ik uiteraard
misbruik van door jongens die me minder “lagen” te laten stoten door de
bok. Helemaal verknocht was ik aan dit prachtige beestje. Heit, de
timmerman, had een mooi hok voor hem gemaakt en daar had het beest
het best naar zijn zin. Het hok was een afscheiding van een schuilplaats
voor heit mochten de Duitsers een razzia houden, wat ook is gebeurd.
Kerst
1944
De schaarste nam toe en de kerst naderde. Een lekker stukje vlees was
in die barre winter, spéciaal met de kerst niet te versmaden. Wel daar
was de bok dus voor bestemd. Ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn
ouders hier duidelijkheid over hebben gegeven. In ieder geval zou de
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bok, die behoorlijk was gegroeid, tegen de kerst ‘44
“op tafel” komen, alleen mij werd dat pas op de 23e
december duidelijk. Kennelijk had ik een voorgevoel,
want op het moment dat de slager (toevallig onze
buurman) de bok op wilde halen, zat dit jongetje bij
de bok in de stal. Ze (mijn ouders en de slager)
hebben daarna het slachten een dag uitgesteld en
mochten we op de kerstdagen “bok eten”. Mijn
ouders hebben dagen geprobeerd mij te overtuigen
dat dit, het slachten en opeten van de bok, bittere
noodzaak was. Dat had geen enkel effect en het jochie van acht jaar oud
is van teleurstelling jarenlang vegetariër gebleven en pas na de
verhuizing in 1948 van Sloten naar Beekbergen weer (bijna) alles eter
geworden. Vele, vele jaren later heb ik begrepen dat dit in die tijd van
grote schaarste aan alles wel zo moest aflopen. Maar of dit een
pedagogisch hoogstandje was? Nu jaren later en inmiddels ook ouder
van drie kinderen met ook drie kleinkinderen is het me wel een aantal
keren duidelijk geworden dat wij als ouders redelijk vaak de plank
volledig mis slaan.

SLEAT EARTIIDS….
In onze vorige nummer op blz. 20/21stonden twee oude foto’s afgedrukt.
Zij waren afkomstig van W. Haagsma uit Weert. Mieke Pander-Zandstra
heeft de moeite genomen de mensen op de foto van het koor ASAF te
herkennen en dat is haar grotendeels gelukt. Zie hieronder haar lijst met
namen. Dus pak ons vorige nummer er bij en kijk en herken even mee.
Het koor ASAF in de 20-er jaren
Eerste rij, zittend van links naar rechts:
01 ? Van Dijk
02 A. Zuiderhof
03 A. Sjoerdsma-Poepjes
2e rij van links naar rechts:
04 A. Klijnstra (op de grond zittend)
05 ? op de stoel
06 Kee Verbeek
07 Meine Hottinga (dirigent)
08 ?
3e rij van links naar rechts:
09 ?
10 Trijntje Zandstra- Wijngaarden (mijn mem)
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11 ?
12 Joukje Nijdam
13 Jet de Jong
14 ?
15 Liesbeth Haagsma-Poepjes
16 Aaltje van Netten-Poepjes
17 ?
18 ?
4e rij van links naar rechts:
19 Jurjen Klijnstra (achter vaandel)
20 Minne van Dijk
21 ?
22 Janke Bles-de Jong
23 Tj. Hotttinga met vrouw (24)
24 Richtje Hottinga
25 Albert Zuiderhof
26 Klaske van Dijk
(vrouw van 28)
27 ?
28 Jacob van Dijk
29 Pieter Haagsma
30 ?

BEWEGEN VOOR SENIOREN
Balk/Sloten. Op woensdagochtend kunnen senioren meedoen aan een
bewegingsprogramma in de gymzaal in Balk. Dit gebeurt op muziek bij
de club Bewegen voor Senioren onder leiding van Coby Walstra.
Het is een groep 60/70-ers die bestaat uit dames en heren die iedere
woensdagochtend van 8.15 tot 9.15 uur in de sportzaal van Balk, het
lichaam op prettige wijze in beweging brengen.
Vele spieren worden daarbij gebruikt en zeker niet in het minst komen
de lachspieren daarbij aan bod. Mocht u mee
willen gaan doen dan kunt u terecht bij het
onderstaande adres.
Inlichtingen bij: R. Van het Meer, Varleane 2
8556 AL Sloten. Tel. 0514-531403
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KERSTVERHAAL
Het onderstaande verhaal werd ons toegezonden door ’lêzer om utens’
Rinze Hoekstra uit Diemen. Het is al een aantal jaren vaste prik dat hij
ons dat doet toekomen. Als redactie waarderen we dat zeer en we willen
hem dan ook wederom hartelijk danken voor zijn kerstbijdrage.
Het verhaal, dat ik U wil
vertellen, gebeurde jaren
geleden. De winters waren
nog streng en ik had de
schaatsen
uit
het
vet
gehaald. Zoals gewoonlijk
reed ik naar het kleine
stadje met de bolwerken in
het hoge noorden. Ik begaf
mij naar de ‘berg’, een
heuvel van enkele meters
hoog die op het bolwerk staat en staande naast het kanon, dat het stadje
vroeger moest verdedigen, tuurde ik naar het bevroren water. Een lange
sliert van kleurrijk geklede schaatsers spoedde zich over de vaart naar
het grote meer met de kragen van riet, waar een baan was uitgezet naar
een dorp aan de overkant. Gretig begaf ik mij naar het ijs om mijn
schaatsen onder te binden en na enkele wankele bewegingen, alsof ik
opnieuw moest leren lopen, kwamen de slagen terug en reed ik mee in
het lint naar het meer. De wind uit het noordoosten liet zich nu gelden en
de geoefende schaatsers vormden groepjes en verdwenen al snel uit het
zicht, terwijl de anderen even rustten en met de wind in de rug
terugkeerden naar het stadje. Ik reed stug door, maar mijn beenspieren
begonnen al lichtelijk te protesteren en toen ik eindelijk besloot om even
te rusten en over de bevroren vlakte tuurde, was ik alleen. Het had de
dag tevoren gesneeuwd en de wind had voor blauwwitte hopen gezorgd,
die als parels glinsterden in de winterzon. Het was een betovering die mij
beroerde. Ik schrok dan ook heftig, toen ik achter mij een stem hoorde.
‘Mijnheer, hallo, mijnheer. Mag ik U wat vragen?’
Ik draaide mij abrupt om en zag half verscholen in het riet een vrouw
staan, die mij wenkte. Ze boog het riet iets verder uiteen en ik zag dat
ze een skipak droeg. Een witte bontmuts beschermde haar hoofd en oren
tegen de kou. Ze had een vriendelijk gezicht en ik schatte haar rond een
jaar of vijftig. Ze bleef me wenken. ’Mijn man en ik willen U wat vragen’,
zei ze opnieuw, ‘komt U alstublieft even’. Ik was van mijn schrik
bekomen en knikte: ‘Ik kom eraan’. Snel deed ik mijn
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schaatsbeschermers aan en liep voorzichtig door het riet naar het dijkje,
waar de vrouw zich al bevond.
‘Bedankt mijnheer, dat U even tijd wilt nemen’ en ze gaf me een hand.
‘Daar in de tent is mijn man. Komt U maar’.
Ik had nog geen woord uitgebracht, maar ik was nu helemaal met
stomheid geslagen. Achter een besneeuwde struik, stond een tent met
daarnaast een prachtig versierde arrenslee. Op enkele meters daarachter
stond een rendier dat bezig was onder de sneeuw naar grassen te
zoeken. De vrouw had me nu bij de arm gepakt en leidde mij voorzichtig
naar de tent.

‘Gaat U naar binnen ‘, zei ze en opende het voorzeil. Achter in de tent,
op een krukje, zat een man met lange witte haren, wiens leeftijd ik niet
kon schatten omdat z’n gezicht half verscholen ging
achter een reusachtige golvende baard. Hij droeg
een rood gewaad en laarzen gemaakt van bont. En
lange rode muts met witte rand lag over z’n knie.
Hij was duidelijk verkleed als Kerstman. ‘Komt U
verder’ zei hij en z’n stem klonk warm en
welluidend. ’Ik hoop niet dat wij U storen. Gaat U
alstublieft zitten. Wilt U iets drinken?’ Maar de
vrouw
had
al
een
grote
kop
dampende
chocolademelk ingeschonken en reikte mij die aan.
Ik dronk en een warme gloed verspreidde zich door
mijn lichaam van de scheut rum die ze eraan toegevoegd had en net
toen ik me afvroeg wat er ging gebeuren, begon de man te vertellen. Hij
streek een paar keer door zijn baard, monsterde mij nauwkeurig en zei:
‘Mijn naam is Harm. Ik heb als kind in dit stadje gewoond. Mijn vader
was onderwijzer en vertelde mij altijd de mooiste verhalen. Ik ging daar
altijd helemaal in op. Ik was een jaar of elf en een druk mannetje, maar
als ik naar hem luisterde, hing ik aan zijn lippen en verbeeldde mij dat ik
de held was in alle avonturen die ik hoorde. Mijn fantasie nam mij mee
op loop mijnheer en toen hij op een avond vlak voor de kerst het verhaal
van de wijzen uit het Oosten vertelde, wist ik wat mij te doen stond. Ik
zou als eerste deze kerst de wijzen uit het Oosten zien en er was maar
één plek waar dat kon. In de toren van de kerk natuurlijk, die midden in
het stadje staat. Ik pakte de grote verrekijker uit de werkkamer van mijn
vader en spoedde mij naar de kerk. De koster was bezig met de
voorbereiding van de kerstnachtdienst en zo kon ik stiekem naar binnen
glippen. Ik klauterde de trappen op van de toren tot aan de galmgaten
naast de grote klok en had daar een prachtig uitzicht over het
uitgestrekte meer. Ook toen was er een strenge winter en door mijn
kijker zag ik de vele schaatsers die over het ijs zwierden, maar de wijzen
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uit het Oosten zag ik niet. De klok naast mij had al verschillende keren
het uur geslagen en ik werd een beetje ongeduldig meneer. De zon stond
al vrij laag aan de horizon en ik wilde net naar beneden gaan, toen ik
door mijn kijker een vreemd spektakel midden op het meer waarnam.
Een grote slee werd met hoge snelheid voortgetrokken door een dier met
een enorm gewei en op die slee zat een man met een grote baard die
helemaal in het rood gekleed was. Meteen wist ik wie die man was
meneer. Mijn vader had me over hem verteld. Het was de Kerstman, die
met een arrenslee vol cadeautjes op weg was naar ons stadje. Ik gaf een
schreeuw van opwinding en stelde mijn kijker nog scherper in. Nu zag ik
hoe het dier nog sneller rende. De Kerstman stond rechtop in de slee
terwijl de sneeuw opstoof en een witte wolk rond de slee vormde’.
Er viel een pauze. Het was warm geworden in de tent.
De vrouw gaf mij nu opnieuw een kop met
chocolademelk en reikte ook haar man een beker aan.
Hij leek in gedachten verzonken en z’n ogen die eerst
nog glansden, werden dof en even zag ik een traan,
maar z’n baard nam die op en misschien vergiste ik mij.
‘Vertel nu maar verder Harm’ zei de vrouw en ze
streelde hem zachtjes over z’n lange witte haar. Hij
rechtte z’n rug, dronk in één teug de beker leeg en hervatte zijn verhaal.
‘Toen gebeurde het verschrikkelijke meneer. Ik zag hoe het rendier
steigerde en probeerde te stoppen, maar het was te laat. Ik zag een
groot zwart gat voor de slee. Een gigantisch wak meneer. Er was geen
houden aan. Het dier vloog als eerste in het ijskoude water en trok de
slee met de Kerstman onverbiddelijk met zich mee. Het dier sloeg met
zijn poten op de rand van het wak. Het wilde eruit, maar de sleede trok
hem steeds terug. Ook de Kerstman probeerde uit alle macht uit het wak
te komen en ik zag hoe hij met zijn armen maaide om boven water te
blijven. Een verschrikkelijke paniek maakte zich van mij meester meneer
en ik begon hard te gillen. Enkele mensen in het stadje zag ik omhoog
kijken. ‘De Kerstman verdrinkt’, schreeuwde ik. ‘Help hem, de Kerstman
verdrinkt.’ Mijn gekrijs moet door merg en been zijn gegaan, maar er
gebeurde niks meneer. Ja, ééntje daar riep: ‘Kom naar beneden vlegel.’
Ze geloofden me niet! Uit wanhoop rukte ik een dwarslat uit het galmgat
en begon er keihard mee op de grote kerkklok te slaan. Het klonk
afschuwelijk meneer, maar ik bleef doorslaan en toen ik weer naar
beneden keek stonden er tientallen mensen naar boven te kijken. Ik
schreeuwde mijn keel schor: ‘De Kerstman verdrinkt, help hem toch, hij
verdrinkt.’ Maar opnieuw gebeurde er niets.’
Er viel weer een stilte in de tent. De vrouw keek de man medelijdend aan
en ik wist niet wat ik moest zeggen. ‘Een politieman heeft me uit de
toren gehaald, meneer’ ,hervatte hij. ‘Hij gaf me een draai om mijn oren
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en bracht me naar huis.’ De man reikte naar een pijp en begon die te
stoppen. Hij deed het omzichtig, alsof hij tijd wilde sparen. ‘Kort daarna
kreeg mijn vader een andere betrekking meneer en hebben we het
stadje verlaten.’ Hij wees met de pijp naar z’n hoofd. ‘Ik heb er nooit
meer goed van kunnen slapen meneer. Altijd zie ik daarbinnen die
beelden voor me van die wanhopige Kerstman.’
Buiten was de wind toegenomen en de tent schudde licht. De vrouw was
nu naast me komen zitten. Ze glimlachte en zei: ‘Begrijpt U meneer
waarom we hier nu zijn?’ ‘Nee, niet echt mevrouw’. Ik zei het
voorzichtig, ik wilde geen gevoelens kwetsen. ‘Mijn man heeft altijd
gespaard meneer voor een arrenslee en een rendier. Hij wil de rit van de
echte Kerstman afmaken. Hij wil dat de mensen in het stadje niet met
een schuldvraag blijven zitten. Mijn man was als kind een fantast
meneer. Hij deed de gekste dingen, vraag het maar na in het stadje. Ze
dachten dat hij de boel in de maling nam en daarom namen ze hem niet
serieus’ Ik keek naar de man in z’n kerstpak. Hij had het hoofd diep
gebogen, maar richtte zich op. Z’n gezicht was ontspannen alsof een
zware last van z’n schouders was gevallen. ‘Ja, zo is het meneer, dat is
mijn grootste wens. Ik wil de mensen daar weer gelukkig maken en
daarom wil ik U wat vragen’. Ik was verrast door de wending die het
verhaal had genomen en reageerde niet direct. Hij zei: ‘Ik wou U vragen
mij te helpen. Ik zou graag willen dat de stadsomroeper mijn komst
aankondigt en dat de mensen weten dat ik Harm ben, de zoon van de
onderwijzer, die de tocht van de echte Kerstman naar het stadje, af wil
maken. Kunt U dat voor mij regelen?’ Ik hoefde niet te aarzelen: ‘Ja’, zei
ik ‘dat is goed. Daar zal ik voor zorgen’. Ik besefte hoe belangrijk dit was
voor de man tegenover mij en voor de mensen in het stadje. Je schuldig
voelen, terecht of onterecht, is een kwelling en kan veel pijn
veroorzaken. Maar het betekent ook dat je een geweten hebt. We
spraken nog een paar dingen af, voordat ik naar het ijs kluunde en voor
de wind terug schaatste naar het stadje.
Het was nu een uur of drie in de middag en de
zon begon al langere schaduwen te maken.
Iedereen in het stadje wist waar de
stadsomroeper woonde. ’Oh, dat is Pieter,
Pieter Albada. Die woont achter die bakkerij
daar, verder op in een klein huisje’. Ik had hem
al snel gevonden. Het was een klein mannetje
met een soort conducteurs pet op z’n hoofd
’Kom binnen zei hij. In de gang hing een
koperkleurige toeter. ’Waarmee kan ik U van
dienst zijn’. In de kleine woonkamer aan de
eettafel met het rood-groene tafelkleed maakte
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ik hem deelgenoot van mijn ontmoeting met Harm de Kerstman.
‘Potverdorie’, zei hij en hij sloeg meerdere keren met z’n hand op de
tafel.’ Dat is die jongen van de onderwijzer. Hij zat bij mij in de klas.
Geen domme jongen, weet U. Hij wou ballonvaarder worden en had een
grote ballon van papier gemaakt met een emmertje met hete kolen
eronder. Alles in de brand natuurlijk. Zo was er altijd wat. En toen zat ie
ineens in de toren. Ik stond tussen de grote mensen en hij schreeuwde
als een bezetene. Niemand die er wat van geloofde.
Tjonge, jonge.’
Z’n hand tikte nu ritmisch op de tafel. ‘De volgende dag zijn ze toch
maar eens gaan kijken’. Z’n hand lag nu roerloos op de tafel. Hij keek
me recht in de ogen en zei: ‘Er was inderdaad een groot wak meneer en
in de sneeuw waren de sporen van een rendier en een
grote arrenslee te zien. Op het ijs vonden ze een rode muts
met een bel eraan. Dat was alles.’
‘Maar is er later wat gevonden, ze hebben toch wel
gezocht!’ zei ik. ‘Ze hebben bijna het hele meer
omgekeerd, maar nooit wat kunnen vinden’. Hij zei het
ferm en sloeg nogmaals met z’n vlakke hand op de tafel, maar ik voelde
de twijfel. ’Kerst is altijd omfloerst met een grauwsluier meneer. Men
heeft elkaar ook verwijten gemaakt omdat er niet meteen actie is
ondernomen. Nee, we zijn hier altijd maar blij als de Kerstdagen voorbij
zijn’. ‘Daar wil Harm wat aan doen’ zei ik en ik vertelde hem wat de
bedoeling was. Hij luisterde aandachtig en gaandeweg begon z’n gezicht
op te klaren. 'Tjonge, jonge meneer, die Harm. Wat een idee’.
Hij werd er gewoon vrolijk van. Hij stond op, trok z’n jas met vergulde
knopen aan, zette z’n pet recht en pakte z’n koperen toeter. Hij was nu
één en al energie en haastte zich door een steegje naar de gracht met de
vier bruggen die het stadje precies in tweeën deelde. Plots stond hij
stokstijf en kaarsrecht, zoog de lucht in z’n longen, zette de toeter aan
z’n lippen en blies. Het leek of hij de gevels van de eeuwenoude huizen
wilde blazen. Een langgerekte, schrille toon ontsnapte aan zijn
instrument en ik zag hoe de mensen verrast en geschrokken naar hem
keken. En toen iedereen luisterde, riep hij met een hoge schelle stem:
‘De Kerstman komt bij de Poort, zegt het voort, zegt het voort!’. En zo
liep hij door het stadje en toeterde en riep. Je zag de mensen
opgewonden met elkaar praten en ik vertelde hun wat de bedoeling was
en binnen 10 minuten wist iedereen het. Er werd meteen van alles
georganiseerd. Iemand maakte een vuurtje langs de gracht onder een
grote pot met glühwein. De bakker zette een tafel met kerstkransjes op
het ijs. De lichtjes die in de lindebomen hingen werden ontstoken. De
verlichte wieken van de korenmolen draaiden tegen het avondrood van
de ondergaande zon.
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Een zangkoortje stelde zich op het
bolwerk,
evenals
het
plaatselijke
muziekkorps en ze begonnen kerstliedjes
te spelen. Als eerste natuurlijk “Nu zijt
wellekome”, maar ook Jingle Bells, Jingle
Bells. De kinderen renden naar de poort
over de gracht en ook de grote mensen.
Daar zagen ze als eersten de arrenslede
met de Kerstman. De sneeuw stoof omhoog, maar de Kerstman liet het
rendier langzamer lopen en nu zag je duidelijk de vrouw van de
Kerstman die achter op de slede stond. Ze had één arm om haar man
geslagen en met de andere hand luidde ze de bel van de sleede. De
Kerstman begon nu te wuiven en iedereen op de poort en op het bolwerk
wuifde terug. Toen ze onder de poort door op de gracht kwamen, begon
de koster de klok in de toren te luiden. Er viel een diepe stilte, alleen het
sonore geluid was te horen, heel welluidend, bijna eerbiedig en
bevrijdend. Een bevrijding die iedereen voelde. Harm, de jongen van de
onderwijzer en de mensen van het stadje. En terwijl het zachtjes begon
te sneeuwen en de vlokken als diamantjes in het lamplicht dwarrelden,
begon de sluier van schuld te verdwijnen en begon het feest.
Het feest van de Kerst.

Noflike krystdagen en in lokkich en sûn nijjier tawinske.
Plaatselijk Belang Sleat.
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segen yn ’t nijjier

wy strykten d’ âlde, slim ferblikke flagge.
begroeten it nije jier.
lûdroftich en slopknibbellich, da’s wier,
nei ’t klinken fan de tolve klokkeslaggen
by wenstige lok–en-seine rituelen,
drokdwaandrich en frijwat ûngewoan
foelen wy even út ús rolpatroan,
fergeaten tydlik de besteande skelen
de lêste fjoerwurkknallen bin’ ferklonken.
ferdôve troch it seinleas lûd gebear.
bin’ wy ûntnocht’re ta ússels ynkeard
stean op kâlde grûn mei beide skonken
mar yn de stilte rûzet lâns de wegen
in, hast fergetten, suver ingelkoar.
in Berntsje skriemt, ’t is no sa klear en hoar;
dan daalt yn ’t hert in wûnd’re nijjierssegen.
Folkert
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PARKEREN IN DE BINNENSTAD VAN SLOTEN
Als nieuwkomer in het bestuur
van
Plaatselijk
Belang
een
onderwerp waar je je tanden in
kunt zetten. Toen ik mijn vader
(Menno Knot) daarover vertelde,
begon hij te lachen. Hij vertelde
mij: “Ooit heeft John Postma
stickers gemaakt voor Slotenaren
om te bepalen wie mocht
parkeren in de binnenstad. Jaap
Lubach had destijds een mooi plan gemaakt. Dat is wel veertig jaar
geleden.” Hij wenste me wel succes want hij ziet ook wel in dat er nu
meer overlast is dan toen door fout parkeren. De klachten daarover zijn
in de afgelopen veertig jaar toegenomen mede ook doordat het aantal
auto’s per huishouden is gestegen. De eerste stap voor mij was om
contact te zoeken met Proeflokaal de Stadswaagh en het pension
Stedswâl. Zij stimuleren hun gasten om gebruik te maken van de
parkeervoorziening buiten de stad. In overleg met de gemeente zijn er
drie opties uitgewerkt. Begin volgend jaar komt er voor de binnenstad
een enquête waarin Plaatselijk Belang uw mening vraagt over de
volgende opties:
Optie 1: We laten het zoals het is
We laten de situatie zoals het is en vragen de inwoners van Sloten om
hun gezond verstand te gebruiken en te parkeren op de daarvoor
bestemde plaatsen. Als wild parkeren te bar wordt, spreek elkaar als
inwoner daar op aan!
Optie 2: De gemeente gaat handhaven
In een gesprek met de gemeente kwam naar voren dat zij wel willen
handhaven. Maar dan is duidelijkheid nodig wat wel en niet mag. Er zijn
BOA’S (Buitengewoon Opsporing Ambtenaren) die bekeuringen kunnen
uitschrijven. Bij deze optie mag dan in de stad niet worden geparkeerd,
met uitzondering van de daarvoor aangegeven plaatsen. Deze plaatsen
worden duidelijk aangegeven (o.a. borden en vakken). Op alle auto’s die
daarbuiten staan kan worden gehandhaafd. Dit betekent ook bij laden en
lossen en vervolgens dan de auto even laten staan.
Bewoners die zijn of haar auto niet kwijt kunnen op de daarvoor
bestemde plaatsen, moeten dan ook parkeren buiten de stad. Voor
invaliden en ouderen moet er een mogelijkheid zijn voor een vaste
parkeerplaats. Beoordeling hiervan moet dan worden afgestemd met de
gemeente.
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Optie 3. Parkeren meer ontmoedigen
Door het plaatsen van parkeer beperkende maatregelen, zoals paaltjes
bij o.a. Bolwerk Malle mok, Rooms-katholieke kerk gras, Bolwerk ZZ bij
de fabriek. Daardoor kan het “wild” parkeren op diverse plekken meer
ontmoedigd worden. Een andere maatregel zou kunnen zijn, het
bespreekbaar maken van
éénrichtingsverkeer. Dit beperkt toch de
instroom van auto’s en daarmee ook parkeeroverlast van toeristen.
De komende maanden worden gebruikt om de opties verder uit te
werken en de enquête voor te bereiden. In het voorjaar hopen we
middels de resultaten van de enquête u meer te kunnen vertellen over
het vervolg op parkeren in Sloten.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang,
Gerrit Knot

PRESENTATIEAVOND THE COLORFIELD
PERFORMANCE CH 2018
Op dinsdag 9 februari 2016 presenteert de Friese kunstenaar Dirk
Hakze in restaurant ‘Het Bolwerk’ zijn plannen voor zijn project The
Colorfield Performance in 2018. Iedereen is die geïnteresseerd is in dit
unieke kunstproject is van harte welkom. De aanvang van de avond is
20.00 uur. Hieronder leest u meer over het project:
Na vijftien jaar werkt beeldend kunstenaar Dirk Hakze aan een nieuwe
editie van ‘The Colorfield Performance’, die plaatsvindt in het kader van
Culturele Hoofdstad 2018. In het afgelopen jaar deed hij in verschillende
Friese gemeenten een onderzoek naar de best mogelijke locatie. De
meest geschikte locatie moest aan verschillende criteria voldoen, zoals:
zichtbaarheid,
bereikbaarheid,
parkeergelegenheid
en
overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving etc. Uit vijf
verschillende gemeenten is daarbij de keuze gevallen op de kleinste
Friese stad Sloten in de gemeente De Fryske Marren. Het project begint
15 mei 2018 en eindigt op 30 september 2018.
Nu het onderzoek is afgerond, wordt er gewerkt aan het technische
concept van het project en de uitgebreide website. In de organisatie van
wordt Hakze ondersteund door Emke Faber, die het onderzoek mede
heeft uitgevoerd. Faber studeerde ook aan de kunstacademie maar
volgde een ander weg en werkte in de financiële sector een tijdlang als
bankier. Enige jaren geleden beëindigde Faber deze activiteiten en was
op zoek naar een nieuwe uitdaging. Toen Hakze hem vroeg om hem te
ondersteunen in het management van het project was hij meteen
enthousiast.
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The Colorfield Performance
The Colorfield Performance is de verzamelnaam voor de grote Land- Art
projecten, waarin Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het idee
hierachter is dat vanuit een totaalconcept individuele bijdragen
samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid. Daardoor is het mogelijk
grote kunstwerken te creëren, die een krachtige markering in het
landschap vormen. In 1992 werd dit concept voor de eerste keer
uitgevoerd tijdens het Oerol op Terschelling. Toen werden 144 panelen
beschilderd die zich als een lint door de duinen slingerden. In het jaar
2000 werd op Schiermonnikoog een soortgelijk project in een veel
grotere dimensie uitgevoerd. Op het strand werden 1000 panelen in de
vorm van een lelieblad opgesteld. Samen met de kunstenaar Theo
Cazjmir werden gedurende vier maanden 550 panelen beschilderd. De
bijzonderheid bij dit project was dat twee kunstenaars tegelijkertijd aan
hetzelfde paneel werkten.

Culturele Hoofdstad en Mienskip
Het idee voor deze editie van The Colorfield Performance is om in het
jaar 2018 een Gesamtkunstwerk te maken samen met 1919
kunstenaars. Dit gaat wonderwel samen met het centrale thema van
Culturele Hoofdstad ‘Mienskip’, hetgeen te vertalen is als saamhorige
gemeenschap. Binnen de gedachte van ‘The Colorfield Performance’ is
een
samenwerkingsverband van kunstenaars ook als een gemeenschap te
beschouwen. Het kunstwerk heeft de omvang van een Land-Art project.
In een open landschap worden 2018 panelen opgesteld in de vorm van
een gelijkzijdige driehoek met zijden van 233 meter. Het getal 233 is
afkomstig uit de reeks van Fibonacci, die verbonden is met de
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maatverhouding van de Gulden Snede. Er is gekozen voor een driehoek,
omdat deze meetkundige vorm zich autonoom verhoudt t.o.v. het
verkavelde Friese landschap. De driehoek als vorm symboliseert in de
gedachten van Hakze ook de beginselen van Gelijkheid, Vrijheid en
Broederschap.
Inschrijving Kunstenaars.
Iedere kunstenaar kan deelnemen aan dit project als zij/hij ingezetene is
van een Europese lidstaat. In ongeveer 101 dagen ontstaat een
Colorfield uit het samenstel van verschillende individuele bijdragen. Als
initiatiefnemer beschildert Hakze zelf iedere dag één schilderij. Daarnaast
maken negentien kunstenaars per dag een schilderij op watervast
multiplex met een afmeting van 122 x 122 CM. Vanaf een afstand gezien
vloeien de schilderijen in elkaar over en interfereren de kleuren met
elkaar. De enige restrictie is dat er niet met zwart mag worden gewerkt.
De inschrijving voor kunstenaars start op 1 februari 2016 via de
website die op dat moment in de lucht gaat.

DOOR HET SLEUTELGAT GEHOORD…
Bij de redactie is weer een ‘sleutelgaatje’ binnengekomen dat we u niet
willen onthouden want er is geen mooier vermaak dan………, juist u weet
het wel. Schroom dan ook niet als u iets leuks, grappigs, lachwekkends
of ontroerends meemaakt in uw omgeving dat aan ons door te geven.
Alleen dan kunnen wij deze rubriek blijven vullen. Deze keer blijkt maar
weer eens dat goedkoop meestal duurkoop is……………
Vrijdag 9 oktober jl. was het weer zover.
Het jaarlijks winkeluitje van de dames
Emmy, Lily, Geartsje en Annie. Dit
jaarlijks fenomeen is ontstaan in de jaren
dat de kinderen nog op de basisschool
zaten en de moeders zich één maal per
jaar een gezellige dag uit gunden. Dit is in
de loop van 25 jaar niet of nauwelijks
veranderd.
Het is ondertussen een traditie om naar
Amstelveen te rijden. Hier woont de moeder van Emmy en voordat de
winkelmarathon kan worden begonnen nuttigen zij hier eerst een vers
bakje koffie. Vervolgens gaat het gezelschap met de metro naar de
binnenstad van Amsterdam. Om het dit keer anders en zuiniger te doen
was voorgesteld om dit keer de eigen fietsen mee te nemen. Zo konden
de dames de binnenstad goed bekijken en het bespaarde geld kon
worden gestoken in een nieuwe outfit.
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De dames fietsten naar de negen straatjes in Amsterdam. Hier werden
de fietsen geparkeerd en konden de dames ongeremd los gaan in de
winkels en boetiekjes. Na enige tijd zouden de dames hun fietsparcours
vervolgen. Maar….. er was geen fiets meer te bekennen. Oh jee, wat was
dit? Duidelijk werd dat de dames hun fietsen niet netjes binnen de
gekalkte lijnen hadden gezet en dat de daardoor verwijderd waren door
de Gemeente Amsterdam. Tjee, dit stond niet op de reisplanning van de
shopdag. Op een bord was te zien dat zij hun fiets konden ophalen bij
het fietsendepot van Amsterdam. Dit was ruim negen kilometer verder
op. Dus gingen de dames met de bus ad. € 10, - p.p. naar het
fietsendepot. Na ruim een half uur later daar aangekomen zouden zij
spoedig herenigd worden met hun stalen ros.
Bij de balie werd een en ander uitgezocht.
De dames zouden € 15,- per fiets moeten
betalen
en
dan
zouden
ze
hun
winkelmarathon weer kunnen vervolgen.
Jammer van deze onvoorziene kosten, maar
nood breekt wet. Alles verliep volgens plan
totdat Annie haar fiets wilde afhalen. “Nee
mevrouw, u krijgt u fiets niet meer mee…”.
Waarom niet was natuurlijk de grote vraag.
De baliemedewerker gaf te kennen dat de
fiets stond geregistreerd als gestolen.
GESTOLEN? Hoe kon dat in hemelsnaam. Het
was de fiets die ze ’s ochtends, zonder
medeweten van dochter en eigenaar Femmy,
had meegenomen. De fiets die ze zevenjaar daarvoor cadeau had gedaan
aan haar dochter!!! Ja, hij kwam wel van marktplaats en ja, hij was ook
leuk geprijsd…. maar gestolen? Het leek op een scene uit Bananensplit,
maar dit keer zonder Ralph Inbar. Met pijn en moeite kreeg ze het nog
voor elkaar om de fietstassen er af te halen. Deze waren wel eerlijk
betaald en zeker niet gesloten. Daar stond Annie dan. Zonder fiets, met
fietstassen en met een vervelende mededeling voor dochterlief.
Het humeur van de dames ging per minuut naar beneden nu bleek dat ze
diezelfde rottige negen kilometer niet op vier fietsen maar op drie fietsen
moesten terugleggen. Er werd gekeurd en beslist dat Lily de lichtste was
en dus achterop moest zitten. Na ruim een uur terug fietsen was de
middag grotendeels voorbij en was de energie voor een winkelmarathon
allang vervlogen. De dames zijn gaan zitten op een terras en hebben een
borrel genomen. En volgende keer? Dan zorgen ze ervoor dat ze netjes
binnen de lijntjes ‘kleuren….’
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PIZZERIA IN SLOTEN?
Half oktober ging ik een eindje wandelen door het mooie Sloten, uit mijn
ooghoek zag ik een aanplakbiljet hangen voor het raam
van de Stadsherberg waarop stond: ‘Hier binnenkort
Pizza Pedro.’
Ik kon het niet geloven, die heerlijke Italiaanse geuren
van tomaten, knoflook en wat nog meer zij binnenkort
binnen onze stadsgrenzen te ruiken! Het water liep me
nu al in de mond. Die eigenaar die dit bedacht heeft, is
binnen een week rijk en dan te bedenken wat een boost
voor het toerisme, filevorming om de ring Sloten. Zo
komen we nog eens op de radio.
Er was net een schilder aan het werk en die vertelde:’ It giet oan yn
Sleat!’ Hij was of onder invloed van Chianti, of de maffia zat hier achter,
maar ik geloofde hem wel op één of andere manier.
Op dat moment kwam Hylke Jan de Jong aangelopen, en die zei dat hij
was aangenomen als kastelein in de nieuwe zaak, zijn referenties gaven
de doorslag.
Dat verbaasde mij niet, maar hij leek er toch wat onbetrouwbaar uit te
zien vooral door het gezelschap van een herdershond.
De volgende dag werd ik wakker en dacht: ‘Was dit nou een droom?’
Inderdaad dat was het. Na een telefoontje heb ik de grapjas gesproken.
Sleat was de afgelopen weken even hartje Italië, er werden
reserveringen gemaakt, meisjes wilden graag in de bediening enz. Het
liep storm…
Hendrik Leyenaar wilde ook wel Pizza s bezorgen op zijn brommertje! Ja,
zelfs dag en nacht, er was hem niks te veel.
Wie weet gaat dit stukje Italië hier ooit nog eens komen?
Groet, een inwoner.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

OPBRENGST COLLECTES
Nierstichting
Alzheimer Nederland

€ 460,€ 290,-

Collectanten en gevers hartelijk bedankt voor de inzet en de bijdrage.
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POST FAN LÊZERS
Mei jim goedfinen stjoer ik hjir noch ris in gedichtsje. It giet oer de
toerswel. It is in hiel bysûnder fûgeltsje, dat syn hiele libben yn ‘e loft
trochbringt, útsein it lizzen fan aaien en it útbrieden hjirfan. Hy sliept
sels yn ‘e loft, net te leauwen. Syn gierjende lûd docht my altyd tinken
oan in waarme simmerjûn yn de âlde stêd út ferfleine tiden. Lokkich
komt er alle simmers noch wêrom nei Sleat, fanwege de âlde dakpannen,
wêrûnder hy syn nêst bouwe kin.

De toerswel
“Ik bin hjir sa kâld as in kikkert mei einefel,
dat ik gean hjoed efkes nei Parys op en del.
Ûnderweis pik ik hjir en dêr wol in michje wei
en as ik avesearje kin ik dan midden op ‘e dei
in pear rûndsjes fleane om ‘la tour Eiffel’
mei sa‘n belle Frânske swelle mademoiselle.”,
sei de iene tsjin de oare Sleattemer toerswel.
Jûns wer thús, yn ‘e âlde stêd,
noch wjukkeljend mei in Frânske slach
gierde syn maat tsjin him mei djip ûntsach:
“Do hiest in hiele reis foar it mêd
en wurdst hjir al as skeanskermer betichte
mar ik moat hjoed de hoed foar dy lichte.”
“Ik bin stikken en as in protter sa sêd,
dat ik gean betiid nei myn luchtbêd
op sa’n tûzen meter hichte,
foardat my de bealch ûntploft.”
en sa fleach hy nei de reade simmerloft,
snijde troch de wolken as in skerp harre sichte.

Cor van Dijk
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BELEVENISSEN VAN DE SLEATTEMER KAAIEN
Op maandag 5 januari zijn we als koor weer fris en vrolijk begonnen met
als eerste de algemene ledenvergadering. En een weekje later op 12
januari gingen we dan echt los mèt de nieuwe dirigente Saskia Heeringa
uit IJlst. Zij heeft ruimschoots haar sporen in de muziekwereld verdiend.
Natuurlijk moesten we aan elkaar wennen, want iedere dirigent heeft een
andere werkwijze. Maar vanaf het eerste moment was er een click en
voelde het net of we elkaar al jaren kenden.
Op zondagmiddag 31 mei hadden we ons Lenteconcert in de Poarte.
Medewerking aan deze middag werd verleend door het inmiddels
bekende trio Caraid Cuimris. Dit concert werd zeer goed bezocht.
Vrijdagavond 14 augustus heeft het koor haar medewerking verleend bij
een huwelijksvoltrekking in de Teatertún te Rijs. Na afloop bleef het nog
lang onrustig in deze bijzondere tuin.
Na de zomerstop werden de repetities weer voortgezet en een ieder
begon vol goede moed aan een nieuw repertoire.
Op zondag 15 november was de jaarlijkse uitwisseling met het Kamper
‘N Tolu Muso-koor. Iedere herfstperiode komen we een middagje bij
elkaar en dit jaar was het onze beurt weer om naar Kampen af te reizen.
Blijkbaar heeft ons koor aantrekkingskracht, want we mochten het
afgelopen jaar drie nieuwe leden verwelkomen. Ook delen we zo veel
mogelijk lief-en-leed met elkaar en dat is toch uniek. Koorleden vieren
een jubileum, worden beppe, eentje vierde een bijzondere verjaardag,
maar ook is er aandacht bij ziekte en zijn we met elkaar stil als er een
familielid of zelfs een partner komt te overlijden.
In het afgelopen jaar is gebleken dat de dirigent en De Sleattemer
Kaaien goed bij elkaar passen, want dirigent Saskia heeft besloten om
voorlopig te blijven. In januari 2016 zal het koor zich weer presenteren.
Samen met muziekvereniging Stêd Sleat wordt er op zaterdagavond 9
januari a.s. een Nieuwjaarsconcert georganiseerd in de Grutte
tsjerke aan de Heerenwal.
Een ieder is hierbij van harte uitgenodigd!

De

Sleattemer
wensen

Kaaien
u
muzikale
FEESTDAGEN!
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SEIZOENVERSLAG 2015 - CAMPING DE JERDEN
Afgelopen seizoen begon met een minder leuke mededeling; Hendrik
Gijzen heeft ons verlaten in verband met gezondheidsredenen en
daardoor begonnen wij met een kracht minder. Om de taken enigszins te
verdelen hebben wij een oproep gedaan voor een parttime
receptiemedewerker en haven/kademeester. Deze tijdelijke functies
waren inmiddels vervuld en wij bedanken Valerie en Jos voor hun inzet.
Met nieuwe mankracht konden wij prettiger het seizoen ingaan, te
beginnen met Pasen.
Het waren stralende paasdagen;
mooi weer, goede klandizie voor de
tijd van het jaar en gezelligheid
tijdens ons paasvuur op de eerste
paasdag. Van de gemeente kregen
wij weer toestemming om een vuur
te organiseren en het was weer
een succes; alle gasten kwamen
bijeen voor een praatje, drankje en
zo werd het seizoen 2015 ingeleid!
Na de paasdagen stond het Hemelvaart en Pinksterweekend weer voor
de deur. Het weer was prachtig en we hadden een goede bezetting,
zowel op de camping als aan de kade. Tijdens Hemelvaart komen
traditioneel een aantal Oldtimerrally deelnemers bij ons kamperen. Altijd
gezellig en het trekt veel bekijks. Ook lag er een hele speciale boot aan
onze kade, zelfbouw door een rally deelnemer en haalde zelfs de krant
(Balkster Courant).
Begin juni stond er een stempelpost bij ons voor de entree van de
Elfstedenestafette loop. De hele nacht door kwamen vele hardlopers bij
de camping de stempel van Sloten halen. Eind juni was het weer tijd
voor Sipelsneon. Net als vorig
jaar kwamen de dames en
heren van de Lakes Chapter
club bij ons kamperen. Vele
Harley
Davidson
motoren
lieten zich horen. Zaterdag
werd
de
Elfstedentocht
gereden en 's avonds was er
live muziek bij ons in de hal.
Een zeer geslaagd feest en
voor 2016 hebben zij weer
geboekt bij ons!
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Al gauw volgde de zomervakanties en kregen we te maken met beter
zomerweer, want voorgaand was het nogal koud en fris voor de tijd van
het jaar. We merkten het aan het aantal boekingen; last minute
reserveren wordt steeds populairder en zo gingen we de drukte in; bijna
een maand lang volle bezetting! Wel zagen we dat er minder kleine
kinderen op de camping verbleven dan voorheen, waardoor het niet
haalbaar was om FunClub (animatieteam) activiteiten te organiseren
voor deze doelgroep.
Onze gasten organiseerden zelf leuke activiteiten deze zomer. Zo hebben
zij de voorbereidingen van de jaarlijkse camping barbecue op zich
genomen. De barbecue was erg geslaagd en prachtig om te zien hoe dit
werd georganiseerd voor en door onze gasten! Dikke pluim voor hen. De
dagen daarop in augustus kwamen de IFKS-skutsjesilen schippers weer
bij ons aan wal voor de wedstrijd op het Slotermeer en het feest in de
feesttent. Door de strakkere organisatie zien wij verbetering ten opzichte
van voorgaande jaren. Deze dagen zijn altijd het drukst, en zoveel man
op een relatief klein oppervlak met beperkte voorzieningen vraagt om
goede begeleiding; onze complimenten hiervoor.
In september werd de nieuwe jeu de boules baan geopend op het
Sloterpark
(vaste
gedeelte);
gemaakt voor en door de gasten
zelf. Leuk om deze saamhorigheid
te zien. Daardoor verdiende deze
baan een officiële opening door
ons onder het genot van een
hapje en drankje.
Al
gauw
werd
het
weer
herfstachtiger en was het half
oktober gebeurd met het seizoen
2015.
Al met al kunnen wij spreken van een geslaagd seizoen. Voor 2016 staan
er weer leuke dingen op de planning. Houdt hiervoor onze Facebook
pagina in de gaten door deze te 'Liken'; www.facebook.com/dejerden
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2016 toe!
Op naar een nieuw avontuur...
Groetjes, Yvonne, Gerhardus, Wouter en Matthijs
Seinstra
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NIEUWS VAN MOLEN DE KAAI
Al sinds 1755 siert Korenmolen de Kaai het stadsbeeld van
Sloten. En nog steeds is het een levend monument dat
elke zaterdag haar deuren open heeft en de wieken laat
draaien. Met dit stukje willen wij u informeren over onze
activiteiten en een aantal zaken onder uw aandacht
brengen.

Vrijwilligers
Elke zaterdag is de molen open en wordt er meel verkocht in de
molenwinkel. Daarnaast proberen wij, molenaar en vrijwilligers, ook echt
elke zaterdag de wieken te laten draaien en, als het weer het toelaat,
ook echt graan tot meel te malen. Een prachtig proces! Wij willen van de
Kaai graag een levend monument houden maar dat gaat niet vanzelf.
Hiervoor hebben we meer mensen nodig die zo af en toe eens bij willen
springen. Lijkt het u leuk om zo af en toe (of misschien wel elke
zaterdag?) te helpen? Of wilt u gewoon wat meer informatie over de
werkzaamheden? Komt u dan snel langs bij de molen en u zult zien hoe
leuk en bijzonder het werken op een molen is.
Afgelopen jaar
Afgelopen jaar zijn er weer de nodige activiteiten geweest waar wij aan
meegedaan hebben. Om te beginnen was er de Nationale Molendag op 9
mei. We hebben van 10.00 tot 18.00 uur gedraaid en diverse gasten
mogen ontvangen.
Daarna hebben wij op Sipelsneon weer ouderwets lekkere stukken
suikerbrood en kopjes koffie verkocht.
Aan het einde van het seizoen, op de lichtjesavond, zijn we ook open
geweest tot rond de klok van elf. Dat er na de geschutsdemonstratie
toch nog wat wind kwam, was echt een mazzeltje, want een molen die
stilstaat, zien we helaas al vaak genoeg...
Als laatste hebben we op 12 september de gasten op monumentendag
allerlei eigen producten zoals cake, kruidkoek, cup cakes en diverse
soorten brood laten proeven.
Al met al was het weer een geslaagd seizoen voor de molen.
Midwintermarkt
De laatste maanden van het jaar staan voor ons in het teken van alles
weer op orde brengen. Zo zijn de maalstenen weer eens uit elkaar
geweest om schoon te maken en zijn we druk bezig om de molen vooral
van binnen weer spic en span te maken.
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Tussen de bedrijven door komt de Sint nog binnen en wordt de
kerstverlichting er weer opgezet.
Op 30 december gaan we een
midwintermarkt organiseren rond de
molen. Bij deze midwintermarkt zullen
er diverse ondernemers bij de molen
hun waren uitstallen en zal de molen
zelf weer oliebollen bakken. Over dit
laatste ontvangt u nog bericht.
Mochten er nog ondernemers zijn die
ook deel willen nemen aan de
midwintermarkt, kunnen deze dit altijd
bij de molen aangeven. Verdere
informatie over de midwintermarkt zal
t.z.t. op onze Facebook-pagina te vinden zijn.
Tot slot
Tot slot wil de bemanning van de Kaai iedereen hele fijne kerstdagen en
een gelukkig Nieuwjaar toewensen.
Wij hopen u allemaal weer te zien op de midwintermarkt en in hen
nieuwe jaar.
Namens molen De Kaai,
Lolle Poepjes

BRUGPASSAGES 2015
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

1264
4245
4244
6806
8114
2784
1557

(1788)
(3621)
(5059)
(6905)
(6926)
(3908)
(1553)

Het totaal aantal passanten in 2015 is 29.038. De cijfers tussen haakjes
geven de passages van 2014 aan. Vergeleken met het voorgaande jaar is
het totaal (29.760) iets terug gelopen. In het voorjaar, met uitzondering
van de maand mei, was er een terugval in de aantallen. Augustus heeft
die achterstand ruimschoots goed gemaakt. September was weer iets
rustiger. En in oktober waren er dankzij het mooie nazomerweer nog een
flink aantal passanten. Afgelopen jaar is normaal verlopen.
Vriendelijke groeten
Douwe, Iebe & Jimmy
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JAARVERSLAG 2015 ZWEM- EN
SURFGELEGENHEID DE BAAIER
En toen was het fijne zwem & strandseizoen 2015
alweer voorbij, op naar het volgende mooie
seizoen en voor we het weten is het zover! Maar eerst deze winter nog
even overbruggen, hierbij het verslag 2015 betreffende De Baaier om u
op de hoogte te houden van het reilen en zeilen rondom het zwemstrand.
Op 25 april jl. is het “strand” van Sloten weer klaar gemaakt voor een
heerlijke zomer, zon en zwem- seizoen. Met de vrijwilligers en een aantal
bestuursleden is alles weer in gereedheid gebracht, het toiletgebouw fris
en fruitig gemaakt, vuilnisbakken zijn weer geplaatst, de drijflijnen weer
uitgezet en zo nog meer van dit soort klussen die vooraf gedaan moeten
worden. Het is fijn dat deze mensen dit weer in orde hebben gemaakt.
In het voorseizoen is de steiger gerenoveerd tot een geheel vernieuwde,
degelijke en veilige steiger. Zwemmers, vissers, surfers & zeilers kunnen
er weer met een gerust hart gebruik van maken. Er zijn afgelopen
zomerperiode geen grote vernielingen aangericht zo ook geen diefstal,
houden zo hopen wij. In de zomervakantie is er veel gebruik gemaakt
van het fijne zwem- en surfstrand, uiteraard door onze eigen inwoners,
maar ook door de toeristen hier uit de omgeving. Klaske Booij en familie
hebben wederom voor een schoon toiletgebouw en strand gezorgd,
hartelijk dank.
In september heeft het strand kort en in minimale mate hinder gehad
van de vervelende blauwalg, doordat het op dat moment geen
zwemweer was heeft het verder geen belemmering opgeleverd, in de
periodes vooraf is er gelukkig geen blauwalg geconstateerd, overigens
word dit iedere twee weken gecontroleerd.
In oktober is het strand door de dezelfde vrijwilligers en bestuur weer
opgeruimd en schoon gemaakt, allen hebben dit weer met plezier
gedaan, uiteraard een dikke pluim. Als het goed is hebben de donateurs
inmiddels een brief ontvangen over de donatie 2015. De eerste donaties
zijn ook al binnen. Hartelijk dank daarvoor. Mocht u geen brief hebben
ontvangen, maar toch een donatie willen doen, dan kunt u altijd even
contact opnemen met Liesbeth Rijpkema in Sloten. Soms komt het voor
dat er een donatie wordt gedaan door mensen die geen naam en adres
bij de donatie vermelden, voor het bestuur is het dan lastig uitzoeken
van wie de donatie afkomstig is, we verzoeken u vriendelijk deze
gegevens er vooral wel bij te noteren, alvast dank.
We wensen u een goede & gezonde winter toe en zien u graag in 2016
weer op het mooie Zwem- en surfstrand De Baaier.
Namens het bestuur: Martine Meijer.
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JAAROVERZICHT TENNISVERENIGING SLEAT
Onze 21e jaarvergadering vond plaats op 26 maart. Tijdens deze
vergadering werden de diverse activiteiten voor
het nieuwe seizoen bekend gemaakt.
In die zelfde week is er groot onderhoud
gepleegd op het tenniscomplex. De drainage
werd geoptimaliseerd/gereinigd en een nieuwe
dynatoplaag werd aangebracht. Ook zijn hier en
daar de gaten in het hekwerk hersteld. De fa.
Van Abbema uit Idaerd kon de werkzaamheden
op 3 april afronden, zodat de leden met Pasen
de tennisrackets uit de winterslaap konden halen.
Na deze werkzaamheden was er weer volop actie op de baan. Iedere
maandag was het Lady’s day en op woensdag is een ieder welkom op de
toss-avond. Ook de tennislessen, verzorgd door tennisleraar Rob Oosting
uit Lemmer, gingen weer van start.
Even lekker een uurtje (of meer) inspannen en daarna gezellig
ontspannen met eventueel een drankje in de knusse kantine.
Bijna de gehele zomer kon er getennist worden, maar zo nu en dan
kwam net op maandagmorgen of woensdagavond de regen bij bakken uit
de lucht. En helaas, dan kan ook de drainage het water niet SUPERsnel
verwerken.
Op zaterdag 19 september vond het barbecuetoernooi plaats. Het
bestuur heeft besloten om voortaan een ieder, dus ook niet-leden, in de
gelegenheid te stellen om deel te nemen, vandaar dat er dit jaar voor
het eerst ook deelnemers kwamen van buiten de provinciegrenzen! Er
deden 18 deelnemers mee. ’s Avonds kwamen daar nog eens een aantal
gasten bij, zodat we met een gezellige en grote groep rond de barbecue
en het haardvuur konden zitten. Het bestuur kan terug zien op een
geslaagd seizoen.

Tennisvereniging Sleat wenst u allen
fijne feestdagen en een sportief 2016!
Secr. K. Lubach-van der Wal
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OP NAAR DE KERST MET WERELDWINKEL
GAASTERLÂN
Het 25 jarig jubileum van Wereldwinkel Gaasterlân is gevierd met als
hoogtepunt de Wereldmarkt in de Treemter op 7 november. Hier hebben
we laten zien dat eerlijke handel in 25 jaar een grote vlucht heeft
genomen in onze omgeving. Ook zijn we heel blij met de samenwerking
met de CSG. Vele weken hebben de leerlingen gewerkt aan projecten
voor de Wereldmarkt. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Nu bereiden we ons voor op de kerst. Dit jaar geen kerstfair in de garage
van Doede de Vries maar een mooi aangeklede winkel waar onze
kerstgroepen en andere kerstdecoraties ook mooi tot hun recht komen.
Het is zeker de moeite waard om voor uw kerstaankopen bij de
Wereldwinkel te komen kijken. Er is altijd wel iets voor u bij. En
uiteindelijk gaat het om een menswaardig bestaan voor de makers van al
dit moois. Door een langdurige samenwerking en het krijgen van een
eerlijke prijs voor hun producten krijgen zij en hun kinderen de kans een
beter leven op te bouwen.

Wereldwinkel Gaasterlân
www.gaasterlan.wereldwinkels.nl
ook op facebook
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Bekijk wat er te doen is op de VVV-app
Wist u dat VVV De Friese Meren – Gaasterland met haar tijd mee gaat
door sinds een jaar de activiteiten en evenementen e.d. op de VVV app
te plaatsen? Iedere week wordt de app aangepast en vernieuwd. U kunt
er diverse rubrieken op vinden zoals: zien & doen; eten & drinken;
overnachten; winkelen; VVV vestigingen; bezienswaardigheden of
evenementen. Raadpleeg iedere week even de app en u weet wat hier te
beleven valt. Maar niet alleen Sloten en directe omgeving ook als u b.v.
een dagje naar Amsterdam gaat of een weekje op vakantie ergens in het
zuiden des lands. De app is tevens GPS gebaseerd. Het past zich aan,
aan de locatie waar u zich bevindt. Op deze wijze beschikt u altijd over
lokale en recente informatie.
De VVV-app kunt u zeer gemakkelijk GRATIS downloaden op uw IPad of
smartphone. Ga bij applicaties naar Play Store, druk op het koffertje en
open de rubriek apps.
Druk daarna op de loep rechtsboven en toets VVV app in, hierna wordt
het gedownload.
Om Sloten en omgeving aantrekkelijker op de kaart te zetten voor
inwoners, gasten en andere belangstellenden, vragen wij u om
evenementen bij u in de buurt voortaan door te geven via de mail aan
info@gaasterlandpromotion.nl
of info@vvvfriesemerengaasterland.nl voorzien van een foto, korte tekst
en adres met postcode! Hoe meer mensen de activiteit lezen, des te
meer publiek er komt kijken, luisteren of mee doen.

VROUWENAVOND IN DORPSHUIS IRENE WYCKEL
Op 2 maart 2016 is er weer een vrouwenavond in Wyckel.
Spreekster: Mevr. Nely Schut
Thema:
Loslaten, wat wel en wat niet
Muziek:
Jacob Tijsseling
In de pauze is er volop gelegenheid om een kijkje te nemen bij de
boekentafel en de tafel met Israël producten. Eveneens een mooie
gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.
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Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open, 20.00 uur begint het programma,
rond 22.00 uur wordt de avond afgesloten. Koffie en thee is gratis.
We zien uit naar uw komst!
Namens de Vrouwenwerkgroep Wyckel/Sloten,
Geertje van Waveren
Tel: 0514 604774

KERSTVAKANTIE SPEURTOCHT DOOR MAR & KLIF
Oudemirdum – Waar is de mol? Hoe heet toch die paddenstoel?
Braakballen pluizen in de observatiehut? Dat en nog veel meer
leuke dingen doe en ontdek je bij Bezoekerscentrum Mar en Klif.
Kom je ook?
Speurtocht ‘Waar is Moppie de Mol’ voor kids van 3-7 jaar
Moppie de Mol kan zich heel goed verstoppen! Met zijn krachtige pootjes
graaft hij reuze lange gangen onder de grond. Soms komt hij even boven
kijken. Nou ja kijken… Moppie heeft slechte ogen… maar een hele goede
neus! Daarmee speurt hij naar lekkere hapjes op onder de grond. Kun jij
ook goed speuren? Kom dan naar Mar en Klif en ga op zoek naar Moppie!
In Mar en Klif zijn een aantal molletjes verstopt. Bij elke mol hoort een
leuke opdracht. Zo leer je van alles over de mol!
Speurtocht ‘Hoe heet toch die paddenstoel’ voor kids van 7-12
jaar
Paddenstoelen, wonderbaarlijke verschijningen met bijzondere namen!
Tijdens deze leuke speurtocht leer je, door middel van grappige plaatjes
de namen van een aantal paddenstoelen. Want wat heeft een varken,
een bloemkool of en trechter nou met paddenstoelen te maken? Ontdek
het tijdens deze speurtocht!
Ben je klaar met speuren? Ga dan braakballen pluizen in de
observatiepunt! Er liggen loepjes, pincetten en zoekkaarten klaar.
Ontdek zo zelf wat een uil eet. Bij mooi weer kun je een spannende
speurtocht in het bos doen. Ook die zijn verkrijgbaar bij Mar en Klif! De
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kosten voor de mollen- en paddenstoelenspeurtocht zijn € 2,= p.p. De
kosten voor het braakballen pluizen zijn € 1,= per braakbal. Je hoeft je
hiervoor niet op te geven.
Wil je meer weten bel of mail dan naar: Sabine Boode, Mar en Klif,
De Brink 4, 8567 JD OUDEMIRDUM
0514-571777
info@marenklif.nl,
www.marenklif.nl

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2015
Datum trekking: 26 oktober 2015
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2015.
Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur van de
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 8727 d.d. 25
november 2014.
* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend
aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen
26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers
correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen
gelden.
(onder voorbehoud van typefouten)
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op
prijs vervalt een jaar na de
trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot
volledig invult en stuurt naar
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279,
5004 BG Tilburg.
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
1e prijs 1057446 € 15.000,00
2e prijs 1411843 € 10.000,00
3e prijs 0171847 € 10.000,00
4e prijs 1156647 € 5.000,00
5e prijs 0803533 € 5.000,00
6e prijs 0621383 € 5.000,00
7e prijs 0321679 € 2.500,00
8e prijs 0026135 € 2.500,00
9e prijs 1069568 € 2.500,00
10e prijs 0749612 € 2.500,00
11e prijs 0270836 € 1.000,00
12e prijs 0962350 € 1.000,00
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13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e
25e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

1059677
0322405
0815521
1168830
0370501
0937701
1127555
0184136
0679548
0851442
1009706
0721956
0418361

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
1.000,00
1.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE
VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs 16440 € 100,00
27e prijs 56683 € 100,00
28e prijs 30102 € 100,00
29e prijs 8774 € 50,00
30e prijs 6559 € 50,00
31e prijs 4378 € 50,00
32e prijs 795 € 15,00
33e prijs 009 € 15,00
34e prijs 436 € 15,00

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

Foto’s Sjouwe Leffertstra (boven archief SJ)
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SERVICEPAGINA MIDDENSTAND
Sloten, klein en fijn, heeft een uniek winkel-, horeca- en aanverwant
ondernemersbestand. Door de verschillende openingstijden staat u
misschien wel eens voor een dichte deur. Dat is jammer. Tevens is het
voor nieuwe inwoners leuk om te weten wat er allemaal ‘te koop’ is in
onze stad. Daarom is deze servicepagina in het leven geroepen.
Wilt u ook een plekje in deze rubriek? Stuur dan uw gegevens naar
info@destadsomroeper.nl
Dagwinkel Poortema, Koestraat 20, Sloten, Tel: 0514-594690
wenckepoortema@hotmail.com
Openingstijden zomer: maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.30 uur.
Zaterdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden winter: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 en 15.30
tot 18.00 uur.
Zaterdag 8.30 tot 17.00 uur
Wijn&olie, Dubbelstraat 121, Sloten. Tel: 0514-531872
info@wijnenolie.nl www.wijnenolie.nl
Openingstijden april, mei: ma: 13.00- 18.00 uur, di t/m vrij: 11.00 tot
18.00 uur, za: 10.00 tot 18.00 uur, zondag gesloten
Juni, juli, augustus: ma t /m za 10.00 -18.00 uur.
Openingstijden oktober t/m maart: wo t/m vrij11.00 tot 18.00 uur, za:
10.00 tot 18.00 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten met
uitzonderingen van proeverijen op aanvraag.
Restaurant Taveerne ’t Bolwerk, Voorstreek 116-117, Sloten.
Tel: 0514-531405
info@restauranthetbolwerk.nl www.restauranthetbolwerk.nl
www.twitter@bolwerksloten
Openingstijden zomer: iedere dag vanaf 10.00 u.
Openingstijden winter: do t/m vrij vanaf 17.00 u. Za en zo vanaf 11 u.
Brasserie De Mallemok Baanweg 96, Sloten. Tel: 0514-531300
info@mallemok.nl www.mallemok.nl www.@twitter@mallemok
Openingstijden winter: wo t/m vrij vanaf 16.00 u. Zaterdag en zondag
vanaf 11 uur. Keuken geopend van 12.00 - 21.00 uur
In de zomer elke dag geopend vanaf 10.00, keuken geopend van
12.00 - 21.00 uur
Restaurant De Zeven Wouden, Voorstreek 120, Sloten.
Tel: 0514-531270
info@dezevenwouden.com www.dezevenwouden.com
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www.twitter@dezevenwouden
www.facebook.com/restaurantdezevenwouden
Openingstijden winter: maandag 10.00 uur tot 23.00 uur
Dinsdag en woensdag gesloten. Donderdag t/m zondag 10.00 uur tot
23.00 uur De keuken is open van 12.00 uur tot 21.00 en zaterdag tot
21.30uur. En natuurlijk wanneer er geschaatst wordt.
Vanaf half april volledig (7 dagen) open.
Proeflokaal De Stadswaagh, Dubbelstraat 214, Sloten.
Tel: 0514-531666 0620372278
Rubensmeel@gmail.com www.facebook.com/destadswaagh
www.twitter.com@destadswaagh
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: 06 11321008
Openingstijden zomer: ± 11:00 uur tot ± 19:00 uur
Openingstijden winter: ±half oktober gesloten, begin april weer geopend.
Vakantie: 1e donderdag, vrijdag en zaterdag van september gesloten,
zondags weer geopend.
Camping de Jerden, Lytse Jerden 1, 8556 XC Sloten. Tel: 0514-531389
www.campingdejerden.nl ***
De camping is vanaf 15 maart tot 1 november geopend. De receptie is
vanaf half april tot half oktober van maandag t/m zaterdag geopend van
9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur. Zondag van
10.30 uur tot 16.30 uur.
In het hoogseizoen, half juli t/m half augustus, is de receptie ook
geopend van 19.00 uur tot 20.30 uur behalve op zondag.
Pavlína’s Oogpunt, Haverkamp 3, Sloten, Tel: 06 28332275
pavlinasoogpunt@gmail.com Voor brillen, contactlenzen en advies op
maat. U bent van harte welkom op afspraak
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
Voor de mondhygiënist kan u ook op vrijdag of zaterdag bij ons terecht.
Nieuwe patiënten kunnen zich zowel telefonisch als via de website
aanmelden. 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.
Groencentrum Roffel, Jeen Hornstraweg 18, 8563 AJ Wijckel.
Tel: 0514-603575
Openingstijden: maandag 13.00 tot 18.00, dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot
12.00 u. en 13.00 tot 18.00 u. Zaterdag 09.00 tot 12.00 u. en 13.00 tot
16.30 u. groencentrum-roffel@live.nl
Klussenbedrijf MARCO HAGA, Breedstraat 139, Sloten.
Tel: 06 10189589 b.g.g. Tel. 0514-531582, nieuwbouw onderhoud
restauratie m.haga@planet.nl
Bouwsté Bouw- en Timmerbedrijf.
Johan Stegenga, Burg. G.H. Mulierstraat 45, 8556 AE Sloten.
Tel: 06 43213162 b.g.g.: 0514 572323 bouwstesloten@kpnmail.nl
Schilder en Onderhoudsbedrijf Sloten, Jort van den Berg,
Stadsschans 224, 8556 XJ Sloten. Tel: 06 10382656
jortvdb01@gmail.com Voor al uw schilderwerk en onderhoud.
Bouw en Onderhoudsbedrijf Jan Oenema, Wijckelerweg 171a,
8556 XB Sloten. Tel: 06 53224090 info@oenemasloten.nl
www.oenemasloten.nl Nieuwbouw, onderhoud, restauratie,
kunststofkozijnen en isolatieglas.
Zonweringbedrijf Zuid/West Friesland
Voor al uw buitenzonweringen, knikarmschermen, uitvalschermen,
screens, terrasschermen tot 12 m1 breed. info@oenemasloten.nl
J. Oenema, Wijckelerweg 171a, 8556 XB Sloten. Tel: 06 53224090
R. Baukema, Lycklamawei 12, 8566 JL Nijemirdum. Tel: 06 37470638
Kuijpers Klusbedrijf, mooi werk, binnen en buiten.
Dubbelstraat 211, 8556 XH Sloten.
Tel 06 30379802. stan@kuijpersklusbedrijf.nl www.kuijpersklusbedrijf.nl
Thúskapster Djoeke Spanjaardsdijk 16, 8556 AJ Sloten, 06 53361780.
Op afspraak zowel overdag als ’s avonds bij de cliënt aan huis.
Nagelstudio "Nails 4 You" Astrid Wijnia, Menno van Coehoornstraat
30. Tel: 0514-531960 nagelstudionails4you@gmail.com
Behandeling alleen op afspraak. Ook ‘s avonds.
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Schoonheidssalon Parel, Wijckelerweg 173a, Sloten, tel:0514-531630
g.schotanus@ziggo.nl Behandeling op afspraak.
In je element, praktijk voor zen-shiatsu, Nienke van der Grijn,
Menno van Coehoornstraat 19, Sloten. Tel: 0514 531416
info@praktijkinjeelement.nl website: www.praktijkinjeelement.nl
Shiatsu behandeling op afspraak. Neem gerust contact op voor meer
informatie over shiatsu, yoga-lestijden of een vrijblijvende proefles yoga.
Puy’s Salon & Beauty, Bolwerk Zuidzijde 68, 8556 XS Sloten,
06 13687745 of 0514-531745 puysalon@live.nl
www.facebook.com/salon-beautysloten
Openingstijden: Kapsalon: maandag en woensdag 8.30-11.00 uur.
Verder bent u op afspraak de hele week welkom ook ’s avonds.
Webwinkel ‘t Handwerkhofje, Menno van Coehoornstraat 21, Sloten.
Tel: 06-53944254
Op maandag en woensdag ben ik van 10.00-17.00 aanwezig. Mocht u op
een ander tijdstip langs willen komen dan graag even bellen. Tevens
verzorging van verschillende workshops en vanaf 2015 een maandelijks
terugkerend handwerkcafé.
handwerkhofje@gmail.com website: www.handwerkhofje.nl
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.
Galerie Gravin, Koestraat 45, Sloten. Tel: 0514-531568
galeriegravin@gmail.com www.galeriegravin.etsy.com
Openingstijden zomer/winter: open bij aanwezigheid en op afspraak
Jannie's Schoonmaak Service, Ruurd Altastraat 3, Sloten.
Tel: 0415-593937 of 06 10175487
janniesschoonmaakservice@gmail.com
Voor alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden bij bv. bedrijven,
kantoren, scholen, recreatiewoningen, of bij particulieren.
Kledingreparaties en verstelwerk.
Jeannet de Groote, Schoolstraat 137, 8556 XL Sloten.
Tel: 0514-531356
Fiets kapot? Ed Dijkkamp, Menno van Coehoornstraat 35, Sloten.
Tel:06 31502858 Reparaties van alle merken en soorten.
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Creative Elements, Jesse Hendriks, Menno van Coehoornstraat 6,
8556 AH Sloten. Tel: +31 (0) 613527565.
jhendriks@creative-elements.nl website: http://www.creative.frl
Creative Elements. Meer dan alleen een website! Bouwen en ontwerpen
van websites, meer uit je huidige website halen en we bieden hosting
aan.
Willem Aukema, Voorstreek 114, Sloten. Tel: 0514-531586
willemaukema@gmail.com www.willemaukema.nl Piano en keyboardles.
Neem contact op voor een gratis proefles.
Kennel van de Lotnins, Ruurd Altastrjitte 2, 8556 AN Sloten.
Tel. 06 43058140
Voor het fokken van een nestje van het ras Coton de Tulear met een
stamboom, chip, Europees Paspoort en een uitgebreid Puppy-pakket.
Worden volgens schema ontwormd en anti-vlo. Lid van de rasvereniging
en fokken volgens hun fokbeleid. Ook voor het kweken van een nestje
valkparkieten. Verschillende mutaties. Interesse?
Voor meer info/planning bel of mail even.
nilots@yahoo.com www.vandelotnins.nl
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 ae.hoving@hetnet.nl

Foto H. Leijenaar (archief)
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