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Boottocht 201 9
Op dinsdag 27 augustus wordt
weer onze gezel l ige, jaarl i jkse
boottocht georganiseerd.

Deze tocht wordt zo goed
gewaardeerd dat de boot vorig jaar
bi jna vol was !

Met “de Waterpoort” zul len we deze
keer door Sloten en Balk varen.

Na de lunch is er gelegenheid voor
een uurtje passagieren. Hierna
vervolgen we onze vaartocht,
genietend van de natuur en het
Friese landschap.

Zo rond de klok van 1 7.00 uur
zul len we weer terug zi jn in Sneek
aan de Pampuskade.

Aan boord wordt u ontvangen met koffie en oranjekoek.
Tussen de middag is er een lunch met soep, broodjes en koffie, thee of melk.

Voor het van boord gaan wordt er nogmaals koffie /thee met wat lekkers geserveerd.
Deze boottocht wordt gehouden op dinsdag 27 augustus 201 9.

Vertrek: om 9.30 uur van de Pampuskade in Sneek.
Kosten voor leden KBO zi jn € 29,- p.p. en voor niet leden € 32,- p.p.

Met vriendel i jke groeten, KBO Fryslân Educatiecommissie:
Jos Lagendi jk, Anneke van Ieperen, Wil

Hoe meld ik aan?
Het totaalbedrag is voor leden:

aantal personen x € 29

: aantal personen x €

maak dat bedrag vóór 1 5 augustus over

op bankrekeningnummer

NL75 INGB 0006 4934 02

t.n.v. ‘KBO Fryslân Commissie Educatie

en vermeld de namen van de deelnemers

Dat is al les. U staat dan op de gastenl i jst.
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De boot.

"De Waterpoort" is voor passagiers die wat minder mobiel
zi jn van alle gemakken voorzien.
Er is een grote salon met gezell ige
bar en panoramisch uitzicht naar 3
kanten en een ruime boven salon
voor mooie vergezichten.

De dekken zijn bereikbaar met een
lift en er is genoeg plek voor
rollators of rolstoelen
Zowel op de beneden- als boven
salon aangepaste toilet. Het schip
is geschikt voor groepen tot 250 personen.

Het schip is in het bezit van een geldig certificaat
uitgegeven door het ministerie van Verkeer en Waterstaat
die dat verstrekt aan schepen die voldoen aan alle gestelde
eisen met betrekking tot het vervoer van meer dan 1 2
personen.

Redactie.

Sloten is het kleinste stadje van de Friese elf steden en
telde vorig jaar 71 5 inwoners. In de tachtigjarige oorlog
hebben de Spanjaarden nog geprobeerd het stadje te
veroveren door manschappen te verstoppen in een
bierschip. In welke toestand de spanjolen het schip
verl ieten vermeldt de geschiedenis niet, wél dat de
verovering is mislukt. Sloten is een vriendeli jk oud stadje en
heeft bli jkbaar een innemende bevolking.

De stad heeft de oorspronkeli jke omwall ing vri jwel geheel
behouden en tevens is de oorspronkeli jke structuur van
Sloten bijna geheel bewaard. De vesting werd ontworpen en
gebouwd door de bekende vestingbouwer Menno van
Coehoorn, die in het nabijgelegen Wijckel l igt begraven.
Sloten was in vestingtermen de ideale stad, haar vorm heeft
veel van een ui, de stad wordt dan ook wel de "sipelstêd"
(uistad) genoemd. In Sloten wordt de Sipelsneon gehouden.

Balk is ontstaan bij een eenvoudige balkbrug over de Luts;
vandaar de plaatsnaam. Later werd deze houten balkburg
vervangen. De plaats komt in 1 491 voor het eerst voor als
Balc. Van ouds her kende Balk diverse geloofs-
gemeenschappen waaronder de Mennonieten die zeer
streng in de leer waren. De grootvader van de dichter
Herman Gorter was er in de 1 9e eeuw doopsgezind
predikant. Naar verluidt is de zin uit het bekende gedicht
"Mei" : "Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht, In een oud
stadje, langs de watergracht" geinspireerd door Balk.
Aangezien Balk helemaal geen stad is wekt het geen
verbazing dat het gedicht begint met de woorden: "Een
nieuwe lente, een nieuw geluid." In het dorp is ook een
katholieke parochie met een mooie kerk gewijd aan Sint
Ludgerus.

Het volgende Skeakeltsje gaat mee met het
oktobernummer van KBO-PCOB. Dat verschijnt op 24
september 201 8. De uiterste inleverdatum voor kopij

is 6 september.




