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P.Haringsma, sinds 1982.

PROGRAMMA

SLOTEN 2022

MEI/JUNI
20 Mei 16.30 uur muziek bij van der Walrusthuis. Een
gezellig samenzijn met jong en oud.

24 Mei aankomst en 25 mei vertrek
wandelelfstedentocht.
6 Juni fietselfstedentocht.
11 Juni historisch kijkfeest

Staat volledig in het teken van de laat middeleeuwse slag om Sloten.
Lukt het de Spanjaarden om met een slimme list de stad te veroveren?
Acteurs en bewoners brengen het bloedige gevecht eens in de drie jaar ten
tonele.
Kom langs en ontdek het zelf.

25 Juni sipelsneon en tuinfeest.

Vanaf 11.00 uur onze traditionele jaarmarkt rondom de sfeervolle gracht.
Er is een kindervrijmarkt. Korenmolen De Kaai draait op volle toeren.

De vrienden van de Krukas staan op het
evenementeterrein.
25 Juni tuinfeest vanaf 21.00 uur met top 40 band.

JULI/AUGUSTUS/SEPTEMBER
16 Juli (vis)rokerij/proeverij.

13.00 uur in het teken van het roken rondom het Diep(Djypt) met bier en
(kaas)wijnproeverij van ZuidAfrikaanse wijn.
14.00 uur viswedstrijd voor kinderen. Opgeven ter plekke.
Muziek.

15 Juli t/m 28 augustus elke vrijdagavond om 20.00 uur
kanonschieten bij molen De Kaai.
Door Stadsschutterij en Stadsomroeper.

15 Juli t/m 19 augustus live muziek op de terassen vanaf
20.30 uur:
15 juli recreatiepark de Jerden
22 juli restaurant de Zevenwouden
29 juli friture de Stadswaagh
5 augustus restaurant het Bolwerk
12 augustus smokehouse en grill de Mallemok
19 augustus pannekoekhuis de Koepoort.

15 Augustus vanaf 20.00 uur muziek in de stad aan de
vooravond IFKS Skûtsjesilen.
16 Augustus vanaf 9.15 uur IFKS Skûtsjesilen.
19.30 uur kanonschieten bij molen De Kaai.
20.00 uur in de feesttent speelt een band.

26 Augustus lichtjesavond.

De bewoners van Sloten plaatsen vuurkorven en fakkels aan het Diep.
Geniet en beleef Sloten samen met andere Sleatmers.
Een band treedt op een boot en vaart door het Diep.
17 September onbeperkte Elfstedentocht: mensen met een
chronische aandoening of beperking doen Sloten aan.

voor meer informatie: www.sloten.nl

