Koningsdag Sloten 2022
Na twee jaar corona was het weer vertrouwd gezellig op Sloten.
Iedereen genoot van de gemoedelijk sfeer, de traditionele
activiteiten en de voordelige koopjes. Hieronder volgt een impressie
van het dorpsfeest.
Om te beginnen: Veel dank gaat uit naar de Oranjevereniging Sloten.
Cor Fontaine, Sandra Oemed, Robbie Hogenhout, Willeke Hogenhout,
Willy van der Spek, Carin Verhoef, Joke Wiers en Marga van Waveren
zorgden samen weer voor een feest waar alles tot in de puntjes
geregeld was.
Grondige voorbereiding leidt tot geweldig feest
Als een feest goed loopt, lijkt het alsof dat vanzelf gaat, maar dat is
natuurlijk niet zo. De Oranjevereniging heeft er ieder jaar weer veel
werk aan. En dat betekent niet alleen dat je op de dag zelf beschikbaar
bent. Denk ook aan: het vinden van sponsoren, het aanvragen van alle
noodzakelijke feestvergunningen, het afzetten van het dorp om
doorgaand verkeer te weren, het regelen van de hekken, het boeken
van zanger Marcel, het in orde brengen van de geluidsinstallaties, alles
regelen rond het luchtkasteel op het Dorpsplein, Coco de clown, de
gratis limonade en last but not least: de soepele en goeddoordachte
organisatie van het ringsteken. Grote klasse!
Ringsteken dit jaar met paarden en pony’s van Manege De Ruif
Manege De Ruif van de Sloterweg van de Sloterweg zorgde voor veel
deelnemers voor het ringsteken. Dat leverde een waar schouwspel op!
De toeschouwers sloegen het, lekker hangend over de hekken en
luisterend naar de spitsvondige teksten van de speakers, allemaal
gade. “Alles verliep goed en er zijn geen gekke dingen gebeurd”, zo liet
de enthousiaste en tevreden organisatie van de Oranjevereniging na
afloop weten. Veel dank aan iedereen die dit mogelijk maakte en
natúúrlijk ook aan de sponsors. Foto’s: Tamar Frankfurther (tekst) en Marga van Waveren

Vrijmarkt op de Sloterweg in de dorpskern en

op het Dorpsplein en

verderop op de Sloterweg…

tot bij het Sloterpleintje en…

voor het eerst ook op de Slimmeweg!

Gezellig vol, maar niet te druk.

Verkoop van Slotens speciaalbier.

Reusachtige suikerspinnen.

De sponsoren. Hopelijk kunt u dit zo lezen, wat verdienen ze! Twee sponsoren van het
ringsteken ontbreken op deze lijst. Daarom een aparte vermelding voor: Paula en Ingrid van
de Ruiterzolder en Rebecca van Manege De Ruif.

Organisatie staat klaar voor het ringsteken.

Te beginnen met ringsteken vanaf de fiets.

Wijkagent Maurice Groenen deed ook zijn best. Wenrondje voor pony’s, paarden en ruiters.

Ringsteken vanaf pony’s: De ruiters van Manege De Ruif van de Sloterweg waren behendig.
Ze reden in drie categorieën; afhankelijk van de hoogte van de pony of het paard (en de
leeftijd en ervaring van de ruiter): laag, midden en hoog.

Ringsteken vanaf paarden door de oudere en ervaren ruiters van Manege De Ruif.

Zorgvuldige puntentelling en enthousiaste speakers.

Zanger Marcel op het Dorpsplein.

Muzikale optredens door kinderen…

Springkasteel op het Dorpsplein.

Prachtig oranjetenue.

De ballonnenclown Coco was weer present.

“Mooie spullen te koop!”

Ontspannen sfeer bij het Snoephuisje en op het terras in de speeltuin en op het Dorpsplein.

Broodje beenham op het Dorpsplein.

Prachtige sieraden te koop…

Gezellig samen verkopen.

Gezelligheid bij de Oranjevereniging Sloten.

Schminken op het Dorpsplein.

In de avondzon bij muzikale optredens gezellig napraten bij café-restaurant Kerkzicht als
afsluiting van een zeer succesvolle en ouderwetsgezellige Slotense koningsdag.

