Sloepvaren 20 oktober 2018
Het is zover. Vandaag heerlijk sloepvaren. Rond 10 uur vertrekken we met 13 personen voor een
heerlijk dagje op het water. Bij zeilschool ’t Garijp heeft Vincent voor ons de sloep in gereedheid
gebracht. Met onze vaste stuurman Ulbe weer aan het roer varen we richting de Goiingarypster
Puollen, Terhernster Puollen richting de sluis van de Sneekerhof. Wij prijzen ons gelukkig met een
aantal sterke mannen aan boord.

Onderweg genieten we van een heerlijk kopje koffie/thee, en natuurlijk de heerlijk gebakken
cake/taart door Sistra. De organisatie heeft het weer uitstekend voor elkaar. Edith heeft een aantal
vragen gemaakt over de route die we volgen. “Wisten jullie b.v. dat er op het eilandje de
Lytse Griene een herdenkingsbord staat van Ken Matthews, vlieger van de gecrashte Mosquito
tijdens de Tweede wereldoorlog?” Tijdens deze puzzel/sloepenspeurtocht hebben we dus het nodige
geleerd. Verder wisten Hotze en Pieter enorm veel van de omgeving rondom Tersoal en
Sibrandaburen. Hotze heeft zijn jeugd daar doorgebracht en had zelfs nog een mooi
onderduikverhaal uit WO II bij het zelfbedieningssluisje in de Terhernster Sylroede.
Het mooie weer werkt natuurlijk ook goed mee. Het eerste uur een heerlijk zonnetje, daarna komt
de bewolking. Maar wij zijn goed voorbereid. De meegebrachte dekentjes komen te voorschijn. En
zoals onze weerdeskundige Hammy voorspelde, komt rond tweeën het zonnetje weer terug. En ze
krijgt gelijk.
Rond half 1 meren we de sloep in Sybrandaburen aan. We lunchen daar in de Sint Maartenskerk.
Daar heeft de 12 jarige Anna1, in samenwerking met haar moeder, voor ons een voortreffelijke
Indonesische lunch bereid.
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Meer info: Facebook @AnnasDapur of www.thuisafgehaald.nl (8647 SB)

Na de lunch varen we door de Snitser Aldfeart, via een sluis, richting het centrum van Sneek. Lopend
gaan we naar de destilleerderij Weduwe Joustra. Dit is gevestigd in één van de oudste panden (anno
1484) van Sneek. Daar krijgen we een rondleiding van Hans. Hij vertelt vervolgens over het product
Weduwe Joustra Beerenburg en hoe de bereiding plaats vindt. Het kruidenpakket is een goed
bewaard geheim en staat 4 weken te trekken op huysgemaakte jenever. In de vatenkamer liggen 39
eikenhouten vaten waar ze de Beerenburg één, drie, vijf, tien of zelfs 15 jaar laten rijpen. Vanuit de
destilleerderij wordt met behulp van nieuwe technologie de Beerenburg gebotteld en door het hele
land gedistribueerd.

En natuurlijk de proeverij. In de binnentuin krijgen wij de gelegenheid om een aantal dranken te
proeven. En dat laten wij ons geen 2 keer zeggen. We hebben trek in een heerlijk opwarmertje.
In de proeverij zijn een aantal heerlijke drankjes te proberen.
Een aantal zijn:
*Beerinnenburg, een half zoete kruidenlikeur,
*Dikke citroen, gezoet, knalgeel en een frisse citroengeur,
*Speculaaslikorette, een halfzoete kruidenlikeur met een vleugje kaneel,
*Oranjelikeur, een frisse kruidenlikeur met 30% alc. zacht, knaloranje en een smaak van sinaasappel,
*Frysk Superieur Oerâlde Bearenboarch, de F.S.O.B, van speciaal geselecteerde korenwijn, 5 jaar
gerijpt op eikenhout met 38% alcohol.
We hebben heerlijk genipt van al dat lekkers. Na de proeverij hebben wij in de winkel nog een aantal
flessen gekocht. Echt de moeite waard om daar eens te kijken.
Doordat de planning wat krapjes is besluiten we om de zolder van het pand te laten voor wat het is.
Op de zolder zie je het verhaal van 6 generaties Weduwe Joustra. Er zijn daar goed bewaarde
museumstukken.

We kiezen dus niet voor de bezichtiging van de zolder. We willen graag nog naar de Waterpoort.
Hans heeft de sleutel en kan ons nu mooi een bezichtiging in de Waterpoort geven. Die gelegenheid
grijpen wij met beide handen aan. De Waterpoort is rond 1492 gebouwd en diende om de toegang
over water naar de stad af te sluiten. De Waterpoort werd in 1613 verbouwd tot sierpoort.
Toen de stad ’s nachts niet meer werd afgesloten verloor de poort definitief haar functie. In de 19de
eeuw werden alle andere poorten rond Sneek afgebroken. De Waterpoort is onder druk van de
bevolking blijven staan. In 1877 werd de poort gerestaureerd.

Na de bezichtiging van de Waterpoort wordt Hans door Edith bedankt voor de rondleiding bij
Weduwe Joustra en de Waterpoort van Sneek. Wij lopen weer naar de sloep waarna we huiswaarts
varen. Wij hebben een geweldige dag gehad.
De organistie wordt heel erg bedankt voor deze dag, en een speciaal bedankje gaat naar Joke en
Edith. Rond half 6 zijn we bij de zeilschool waar wij weer opgewacht worden door Vincent.

Het was een topdag!!
Een deelnemer van de puzzel/sloepenspeurtocht, Aafje van der Wiel

