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Van de voorzitter!
De politiek is druk bezig om diverse bezuinigingsplannen door te voeren. Hierbij wordt
ook de cultuursector niet ontzien. Raakt dat ook onze vereniging? Vooralsnog merken we
daar gelukkig weinig van. Ook wij ontvangen voor een deel gemeentelijke subsidie. Deze
subsidie is voor een aantal jaren vastgesteld. Wat daarna gaat gebeuren is onduidelijk.
Om goed in te spelen op deze onduidelijkheid proberen we nieuwe inkomsten te krijgen.
Zo maken steeds vaker andere verenigingen gebruik van Kleyenburg en ontvangen we
daarvoor een onkostenvergoeding. Ook zijn we bezig met vernieuwende acties. De
laatste was de Elfstedentochtactie, waarbij diverse bedrijven in en om Franeker ons
hebben gesponsord. Dit heeft een prachtig bedrag opgeleverd voor de vereniging.
Geld is voor onze vereniging best belangrijk. Een aantal jaren geleden zijn we begonnen
om veel onderdelen binnen de vereniging te veranderen of te vernieuwen. En daar is
in veel gevallen geld voor nodig. Na al deze investeringen beginnen we langzamerhand
ook te oogsten. De inspanningen rondom ledenwerving heeft een positief effect op het
ledenaantal, het opnieuw starten van de IMO (Interne Muziek Opleiding) heeft inmiddels
geleid tot de eerste diploma’s. Ook op het gebied van muziek en show zijn we aan
het oogsten. De groepen van de Kids zijn mooi gevuld en geven inmiddels een aantal
optredens, de nieuwe show “LOOK” van de Jeugdband is beloond met een juryrapport
van 85,3 punten. De Showband zit qua ledenaantal in de lift en daar wordt gewerkt aan
een vernieuwend “Keuzemenu”.
We hebben ook nog wel wat aandachtspunten. Een belangrijke daarbij is dat we graag ons
vrijwilligerskorps en bestuur wat zouden willen uitbreiden. Na de vakantieperiode gaan
we hiermee aan de slag. Ik wil op voorhand ouders en andere betrokkenen vragen om
tijdens de vakantieperiode eens na te denken of je wat voor deze prachtige vereniging
wilt betekenen. Ik kom daar na de vakantieperiode op terug.
Rest mij alleen een ieder die verbonden is aan onze vereniging, mede namens alle andere
bestuursleden, een prachtige zomer toe te wensen!!
Alexander Nammensma

Algemene Ledenvergadering
Hierbij willen wij jullie in het kort informeren over een paar zaken die deze avond aan
de orde zijn geweest, omdat deze voor iedereen van belang zijn:
De vergadering is akkoord gegaan met een contributieverhoging van € 0,50 per lid per
maand, ingaande 1 april 2011. De incasso is per 1 april aangepast. Betaald u niet via
incasso, wilt u dan bij betaling rekening houden met deze contributieverhoging?
Showband
Jeugdband Korps:
Kids
Rhythm Makers
Sternse Starters

€ 19,00
€ 16,50
€ 12,50
€ 11,50
€ 6,50

Theo Sikkema heeft op deze avond afscheid genomen als penningmeester. We zijn heel
blij dat we Doede Hofman bereid hebben gevonden om Theo op te volgen en hij heeft
de boeken na de vergadering mee naar huis genomen.
Alexander Nammensma was reglementair aftredend, maar is herkozen en blijft Voorzitter.
Vervolg op pagina 2
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Er waren bloemen voor de mensen die afscheid namen van het bestuur: Theo Sikkema (penningmeester) , Anita Hoekstra-Prins (halverwege
2010 gestopt als Bestuurslid) en Fred de Lange (gestopt per 1 oktober als Bestuurslid). Fred is vanaf 1982/1983 actief geweest voor
de vereniging, waaronder als Voorzitter. Ook in moeilijkere tijden bleef hij de vereniging trouw. De Ledenvergadering heeft daarom
gemeend hem te benoemen als Ere-lid van onze vereniging. Door de vergadering werd dit toegejuicht met een luid applaus.
Foto’s en een verslag staan ook op de website www.sternseslotlanders.com

Secretariaat
Heb jij een nieuw (mobiel)telefoonnummer of een ander (email-)adres? Geef dit door via secretariaat@sternseslotlanders.com.
De wijzigingen worden meteen verwerkt in de ledenlijsten die veel gebruikt worden door de instructie, bestuur en actiecommissie. We
communiceren veel via email en via de site, dus om iedereen van informatie te kunnen voorzien hebben we de juiste gegevens nodig.
Al vast bedankt!

Ledenadministratie
Opgezegd per 01-01-2011
Kids Color Guard
: Femke Salverda en Esmee Kooistra
Kids Korps
: Hessel Miedema
Nieuwe leden v.a. 01-01-2011
Showband Korps
: Simon Mulder, Sven Barsingerhorn
Showband Color Guard : Sylvana van Vaals
Kids Korps
: Collin Knobbe, Michar Luinenburg, Christiaan Visser, Marit Groen
Kids Guard
: Lois Amels
Rhythm Makers
: Ingrid Bergsma-Pitstra
Wij wensen alle nieuwe leden heel veel plezier en succes bij de Sternse Slotlanders.

Even voorstellen: Doede Hofman (penningmeester)
Voor deze nieuwsbrief is gevraagd om mijzelf even voor te stellen als nieuw bestuurslid van onze mooie vereniging. Mijn naam is Doede
Hofman en ik ben opgegroeid in Workum waar ik snare drummer en later ook bestuurslid was bij “Drumband Warkum”. Nadat ik een
tijdje in Leeuwarden woonde ben ik met mijn Ankie in Franeker komen wonen. Inmiddels wonen wij hier alweer op ons derde adres en
hebben we twee dochters, Lianne en Carmen. Lianne speelt klarinet bij onze “collega’s“ van Advendo en Carmen oefent alweer een
tijdje met veel plezier bij de Sternse Kids Majorette.
Op een goede dag, inmiddels alweer twee jaar geleden, kwam ik ene Alexander Nammensma tegen welke bezig was met het oprichten
van een nieuw slagwerkgroep(je) binnen de Sternse Slotlanders. Dit moest een groepje worden voor, tsja hoe zal ik het zeggen, iets
oudere personen. Hoewel het mij nooit duidelijk is geworden hoeveel ouder je dan moet zijn, was ik meteen enthousiast over dit idee.
Sinds het begin van de Sternse Rhythm Makers speel ik met veel plezier op de snare bij deze gezellige “senioren” groep.
Op een goede zondag ochtend, inmiddels alweer een half jaar geleden, kwam ik ene Jan Hanenburg tegen welke ik een aantal keren
had gespot als enthousiast begeleider van “zijn” Jeugdband. Ik zag een alsmaar groeiende groep jeugdbandleden waarvan ik besefte
dat er waarschijnlijk nogal wat organisatie tijd in zou gaan zitten. Heel voorzichtig liet ik Jan merken dat ik, als het eens uit kwam, ook
wel eens gevraagd kon worden voor hulp…. Kortom, ik ben sinds de laatste ledenvergadering, penningmeester geworden voor de gehele
vereniging. Nu ik een aantal maanden meedraai in het bestuur, kan ik zeggen dat deze functie mij tot nu toe prima bevalt.
Wanneer iemand een vraag aan mij wil stellen of iets aan mij wil vertellen dan ben ik bereikbaar via het “Slotlanders e-mail adres”;
doedehofman@sternseslotlanders.com of telefoonnummer 06-20526302
Groeten, Doede
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Afgelopen periode is de Showband hard aan het repeteren geweest aan haar keuzemenu! ‘Keuzemenu?’ hoor ik veel mensen denken.
Ja, een echt keuzemenu.
Omdat de Showband altijd wil blijven vernieuwen, is er voor gekozen om de optredenmogelijkheden van de Showband uit te breiden met
diverse andere activiteiten. Momenteel heeft de Showband het volgende op het menu staan: een grote (gala) show, een show die op een
kleiner veld/plein kan worden uitgevoerd (‘postzegel-show’), een show van de drumline (aangevuld met een aantal melodiespelers), een
los-staande colorguard show en natuurlijk ook belangrijkste deel: de straatoptredens.
Op de colorguard show na hebben we alles dit seizoen al eens mogen presenteren. We kunnen met een gerust hart zeggen dat het publiek
prima werd vermaakt als we op de reacties van het publiek af mogen gaan. Natuurlijk is dat ook wat we als vereniging willen: het publiek
vermaken waar we maar kunnen!
Na de vakantie gaan we ook weer hard aan het repeteren voor de verschillende optredens! We hebben dan onder andere
nog een aantal parades, maar natuurlijk ook een mooi concert in de Koornbeurs op 1 oktober. Tijdens dit concert zal de
showband allerlei muziek ten gehore brengen en zal ook de premiere zijn van de colorguard show! We hopen dat u daar
allemaal bij zult zijn! Vanaf deze kant wensen leden en instructie van de Showband iedereen een mooie vakantie toe!
Johannes Leeverink






Vanaf afgelopen oktober zijn de leden en de instructie/begeleiding van de Jeugdband druk bezig geweest met de nieuwe show “LOOK”.
Vele uren van (extra) repetities, trainingsweekend, zijn hier in gaan zitten, maar dit heeft dan ook een fantastisch resultaat opgeleverd
op het concours in De Wilp op 25 juni jl.
Een dikke eerste prijs in de Basisklasse (volwassen korpsen) met een punten totaal van 85,3 punten.
Dit betekend dat je zowel op de show als op de muziek een gemiddeld cijfer van 8,5 scoort, en hier mag je zeker heel trots op zijn.
Maar het seizoen is nog niet voorbij en er staan nog een paar leuke “uitdagingen” op het programma. Zo zijn er begin juli film opnames
gemaakt van de Jeugdband. Deze opnames gaan gebruikt worden voor promotiedoeleinden en ledenwerving.
Na de, verdiende, zomervakantie krijgt de Jeugdband nog een drukke periode voor de boeg.
Zowel de uitvoering in de Koornbeurs (1 oktober) als de deelname aan het voorprogramma van de Nationale Taptoe in Rotterdam (2
oktober) staat dan op de agenda, een heel leuke afsluiting van dit seizoen.
De instructie/begeleiding is ook al weer bezig om vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen (2011/2012). Vanuit de Jeugdband zullen dit
jaar geen leden doorstromen naar de Showband, dit betekend dat we met dezelfde groep het nieuwe seizoen ingaan.
En dit is natuurlijk een mooie basis om volgend jaar, op 2 juni 2012, deel te kunnen nemen aan de Open Nederlandse Kampioenschap
voor Jeugdbands in Vlissingen.
Noteer deze datum maar in de agenda en op de kalender bij je thuis.
Anita, Wendy, Patrick, Judith, Marco, Jan en Menno,
wensen iedereen een zonnige en plezierige zomervakantie toe

Rhythm Makers
De Rhythm Makers van de Sternse Slotlanders zijn inmiddels bezig met het tweede seizoen. De groep is gegroeid tot 17 leden. Het
muzikaal programma is dit jaar uitgebreid met een aantal voor de vereniging “gouwe ouwe”. Tevens zijn we bezig om een aantal
geheel nieuwe nummers toe te voegen aan het repertoire.
Vorig jaar is een muzikaal programma gebracht tijdens de slotavond van de Agrarische Dagen en tijdens de Taptoe in De Trije te
Franeker. Ook voor dit jaar staan inmiddels een aantal optredens gepland. Zo zal in juli in het centrum van Franeker een optreden
worden verzorgd en ook tijdens de jaarlijkse uitvoering op 1 oktober zullen de Rhythm Makers hun kunsten vertonen.
Voor de Rhythm Makers is het ook belangrijk om een aantal sociale activiteiten te ondernemen. Zo gaan we na de zomervakantie een
dagje met elkaar op pad. Ook wordt de roep voor een trainingsweekend steeds groter. Dit laatste gaan we zeker ook doen, waardoor
we voor volgend seizoen kunnen toewerken naar een programma welke ook tijdens straatfestivals kan worden aangeboden.
Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van de Rhythm Makers neem dan contact op met Alexander Nammensma:
alexandernammensma@sternseslotlanders.com
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Sternse Kids Korps
Het kids kops is in de afgelopen paar maanden uitgegroeid tot een leuk enthousiaste
groep kinderen met 4 melodie spelers en 6 slagwerkers.
Op 9 juli aanstaande gaan de kids samen met de rhythm makers een optreden
verzorgen in de binnenstad van Franeker. Het slagwerk is al druk bezig met het
nummer beat kids wat samen zal worden gespeeld met het slagwerk van de rhythm
makers. Voor de melodie is er nog een uitdaging om een nieuw liedje in te studeren
zodat we die ook kunnen laten horen.







Op 16 juli zal er weer een zomerfeest georganiseerd worden voor de gehele sternse Kids. Lekker pannenkoeken eten en leuke
spelletjes spelen. Na de zomervakantie gaan we ons richten op het concert dat op 1 oktober plaats zal vinden in de Koornbeurs

Kids Color Guard
De meiden van de Kids Color Guard hebben hard gewerkt aan een mechanische show op muziek van de serie GLEE.
Er werd gebruik gemaakt van vlaggen en dans.
We zijn druk bezig met het maken van straatoefeningen. Volgens de meiden het leukste onderdeel van de les. Ze mogen de
straatoefeningen namelijk zelf maken! En dat gaat heel goed!
Er staan al een aantal optredens gepland en we hebben nog een gezellig zomerfeest in het verschiet. Na de zomervakantie
gaat deze gezellige groep meiden zich voorbereiden op het concert.

Kids Majorettes
De Kids Majorettes zijn dit seizoen begonnen om de basis pasjes en de basistechnieken wat betreft pompon, vlag en baton
onder de knie te krijgen. Dit hadden ze al vlot door.
We zijn vervolgens gestart om een show in elkaar te zetten met zijn allen. We doen de show op drie verschillende nummers
die tot mooi geheel is gemixt. Op deze manier kunnen de meiden veelzijdige dansjes laten zien. Op snelle muziek, maar
ook op rustige muziek. We maken in de show gebruik van de vlag, pompon en baton. Daarnaast ook veel dans.
Ook hebben we op 14 mei een trainingsdag gehad. De meiden hebben hard gewerkt en hebben de show `s avond gepresenteerd
aan de ouders. Op 17 juni hebben de meiden voor de tweede keer hun show mogen laten zien op de school de Opslach
tijdens de Fancy Fair. Die dag hadden ze voor het eerst hun uniform aan dat weer super mooi uitzag. De meiden straalden
en dit was een groot succes.
Groetjes Ilona Haitsma
Instuctie Kids Majorettes

Interne Muziek Opleiding
Sinds anderhalf jaar heeft de Sternse Slotlanders een eigen interne muziek opleiding (IMO).
Hier nemen al een behoorlijk aantal leerlingen aan deel en zelfs de eerste examens zijn gedaan door Jeugdbandleden:
Theorie A: Gerben, Edwin, Bouke Jan, Sanne, Femke, Rianne en Remco
Theorie B: Susanne
Praktijk A: Gerben, Remco en Sanne
Praktijk B: Susanne
Ze zijn allemaal geslaagd : Van Harte Gefeliciteerd!
De Interne Muziek Opleiding is een traject van individuele lessen, die worden gegeven naast de lessen die in de korpsen
worden gegeven. De bedoeling is dat leerlingen zich in het IMO-traject individueel meer ontwikkelen. Voordeel hiervan
is dat de leerlingen zich in de korpsen steeds beter/sneller de muziek meester kunnen maken. De IMO-lessen bestaan
er in diverse soorten: melodisch slagwerk en ritmisch slagwerk, waarbij de focus in eerste instantie wordt gelegd op het
instrument wat iemand in het korps speelt. Later wordt dit aangevuld met andere instrumenten die binnen de vereniging
worden gebruikt. Deze opleiding wordt gegeven in verschillende fases en wordt per fase afgesloten met een examen (A,
B, C & D). Voor deze opleiding worden de landelijk goedgekeurde eisen van Kunstfactor gebruikt. Op dit moment is er nog
ruimte om nieuwe leerlingen te plaatsen, dus lijkt het je wat om je hobby te verbreden en/of verdiepen: meld je dan snel
aan! Dit kan via alexandernammensma@sternseslotlanders.com
Johannes Leeverink
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Kledingcommissie
Het nieuwe seizoen is al een tijdje gestart en de kledingcommissie is al druk in de weer, om een ieder weer in een prachtig uniform
te steken. Op 2 december jl. hebben we 2-dehands Showband uniformen gekocht, zodat we onze uniformen kunnen herstellen e
vervangen. Voor de Jeugdband zijn we ook al druk in de weer. Maar onder de Showband- en Jeugdbanduniformen hoort natuurlijk een
Sternse T-shirt.
Deze kun je vanaf 2011 vanachter je computer bestellen. De producten zijn allemaal van hoogwaardige kwaliteit en worden geleverd
door Zijlstra Beroepskleding te Franeker. In de toekomst zijn er verschillende mogelijkheden om iets te laten bedrukken met het logo.
Je kunt hierbij denken aan, badjassen, hemdjes, truien e.d, indien je vragen hebt over deze mogelijkheden, vraag dan gerust naar.
Via de site is zijn voor elke groep artikelen te bestellen met het logo en website vermelding van de vereniging. Zie kader voor prijzen e.d
Voor de Showband en Jeugdband natuurlijk het witteT-shirt met logo, welke ook verplicht is te dragen onder het uniform. Daarnaast is
er ook een polo-shirt te verkrijgen.
Voor de jeugdgroepen zijn er naast de witte t-shirts en polo’s ook polo’s in leuke kleurtjes (rood, geel, oranje, hemelsblauw) te
verkrijgen. De maat vermelding is net als volwassenen van xs tot xl, maar gelden dan als de volgende kindermaten:
XS=104-116

S=116-128

M=128-140

L=140-152

XL=152-164

Even voor de duidelijkheid het is voor de kidsleden niet verplicht om een t-shirt/polo aan te schaffen. Voor instructie, bestuur, vrijwilligers
of andere belangstellende zijn er ook t-shirts, polo’s en zelfs body warmers te bestellen.
Binnenkort zullen er verschillende show- artikelen in Kleyenburg aanwezig zijn om een indruk te krijgen van de verschillende
kledingstukken.
Tevens kun je schoenen via de vereniging bestellen. De uniformschoenen (drumband schoenen) zijn voor de korpsleden zijn vanaf de
showband verplicht om aan te schaffen. We bestellen de schoenen bij de Firma van Beers: Parijs met abl- zool. De schoenen zijn van een
kwalitatief goed leer en daarom prima te onderhouden met schoenpoets. De zool is geschikt voor intensief gebruik en tevens bestaat de
mogelijkheid om er een nieuwe zool onder te zetten. De schoen heeft een voetbed wat het draagcomfort ten goed komt. Wel is het zo
dat leer natuurlijk even de tijd nodig heeft om zich te vormen, en blaren zijn dan in het begin geen vreemd verschijnsel.
De schoenen komen op ongeveer een bedrag van є 65,00
Voor de jeugdgroepen hanteren we het principe van zelf zwarte ‘nette’ schoenen aanschaffen. Is er twijfel over de juiste keuze van de
schoenen overleg dan even met de desbetreffende instructie.
Twirl-schoentjes worden gebruikt bij de color- quard groepen. Ze zijn zowel in het wit als het zwart te verkrijgen. Voor op straat worden
de zwarte schoentjes gebruik. Indien ze vuil geworden zijn kunnen ze prima in de wasmachine op 30 graden.
De prijs van deze schoentjes komen ongeveer op є 41,00
Maattabellen en het complete aanbod kunt u terug vinden op de bestellijsten!
Bestellijst met machtiging, deze zijn op de site te vinden kunt je sturen naar:
afkepunter@sternseslotlanders.com
Indien er nog vragen/ opmerkingen zijn mail deze dan ook gerust.

Wie wil ons helpen:
We zijn op zoek naar mensen die ons Team willen komen versterken.
De meeste mensen hebben de verwachting dat je cum laude afgestudeerd moet zijn met de naaimachine. Maar we zijn ook op zoek naar
mensen die bijvoorbeeld:
- De kleding willen controleren na een optreden
- Vlaggen checken en evt. kleine beschadigingen repareren.
- Kleine problemen oplossen bijv. knoop aannaaien, klittenband verstellen, scheurtje enz..
- Helpen bij het passen van ‘nieuwe’ uniformen.
- In december de kleding gereedmaken voor de stomerij/ nieuwe seizoen.
– Commissieleden voor werkgroep: aanschaf nieuwe uniformen in de toekomst
Kun je ons zo nu en dan ondersteunen, prachtig. Neem dan contact met ons op via afkepunter@sternseslotlanders.com. Ook indien er
nog vragen zijn, stel deze dan gerust.
Namens de kledingcommissie, alvast bedankt.
Richtje Groendijk, Annemiek Beerstra en Afke Punter
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Promotie- en wervingsfilm
De afgelopen jaren is binnen Showband Sternse Slotlanders veel aandacht besteed aan ledenwerving. Zo zijn de afgelopen jaren een
“Open lesochtend” georganiseerd en zijn vorig jaar in de gemeente Franekeradeel huis-aan-huis flyers rondgebracht. Dit zijn een paar
voorbeelden van instrumenten welke zijn ingezet om de vereniging te promoten met als doel nieuwe leden te werven. Ook op het gebied
van promotie en werving willen we als vereniging vernieuwend zijn. Zo is vorig jaar het idee ontstaan om een promotie- en wervingsfilm
te maken. Deze film kunnen we op allerlei manieren gebruiken ter ondersteuning van de ledenwerving van de vereniging. De film kan
geplaatst worden op internet (eigen website maar ook YouTube). Ook kan de film worden gebruikt als materiaal voor spreekbeurten op
scholen.
De afgelopen maanden is door een aantal mensen hard gewerkt aan het maken van een script voor de promotie- en wervingsfilm. De
Jeugdband zal eerst haar medewerking verlenen aan het maken van de promotie- en wervingsfilm. Inmiddels wordt ook beoordeeld of
andere groepen van de vereniging nog een rol gaan krijgen binnen de opzet van de promotie- en wervingsfilm.
De eerste opnames voor de film waren 30 juni en 2 juli. In eerste instantie werd de muziek apart opgenomen en vervolgens de bewegende
beelden. Deze worden laten samengevoegd tot het nieuwe promotie- en wervingsinstrument van Showband Sternse Slotlanders.
Hou de website van showband Sternse Slotlanders in de gaten voor het eindresultaat!!
We zijn ook al gestart met de voorbereidingen voor de ledenwerving voor het nieuwe seizoen. Mocht je al mocht je al mensen kennen
die lid willen worden van de Sternse Slotlanders laat ze dan contact opnemen met Alexander Nammensma: alexandernammensma@
sternseslotlanders.com.

Actiecommissie
FietselfstedenSponsorTocht
Onze Voorzitter, Alexander Nammensma, had een nieuwe actie bedacht. Niet alleen op muzikaal- en showtechnisch terrein willen we
vernieuwend zijn als vereniging, maar ook in het organiseren van acties. Onze vereniging heeft het laatste jaar een behoorlijke groei
door gemaakt, maar dat brengt ook kosten met zich mee voor o.a. uitbreiding instrumenten, uniformen en andere benodigde materialen.
Deze keer was het een sportieve actie tijdens de Elfstedenrijwieltocht van 13 juni jl. Het begon als een gek idee, echter dit werd al
snel serieus. Een aantal leden hadden het plan opgevat om de Elfstedenrijwieltocht in 2011 te gaan fietsen. We hebben dit binnen
de vereniging wat serieuzer opgepakt en daar vervolgens een mooie actie van gemaakt, waarbij diverse bedrijven in en om Franeker
benaderd zijn om sponsor te worden van de fietsers. Negen leden van de Sternse Slotlanders hadden zich opgegeven om in totaal zeven
volledige afstanden (240 km!!) te fietsen. Om 7 uur ‘s ochtends werd er gestart in Bolsward. Na een leuk stukje toeren stond er om 8.00
uur in Franeker een ontvangstcomité klaar met eten, drinken en camera’s. Ondanks de barre weersomstandigheden met veel regen en
harde wind hebben we uiteindelijk de benodigde stempels gekregen om ‘s avonds om 22 uur in Bolsward de zeven elfstedenkruisjes te
krijgen. De sponsoren worden bij deze nogmaals dank gezegd, want zij hebben er mede voor gezorgd dat elke gefietste kilometer € 1,kon worden toegevoegd aan de clubkas! De fietsers zijn de hele dag begeleid door een aantal vrijwilligers en werden bij de finishlijn in
Bolsward binnengehaald door de eigen Drumline, aangevuld met andere supporters.
Dit stel moedige dames en heren durfden het aan om onder de hoede van MEGA tegels
en badkamers en Veenstra reizen deze tocht af te leggen:
Showband: Arold, Janneke, Marrit en Tamara
Rhythm Makers: Alexander, Fokke, Joke, Menno-Jan en Willem

Sternse Broodjes
Op 9 juli 2011 hebben wij dit jaar onze jaarlijkse grote actie, namelijk:
			“Sternse Broodjes”.
Dit is Fries suikerbrood van Bakkerij Siesling met ons logo erop. Wij doen deze actie om
geld in te zamelen voor de vereniging voor vernieuwing instrumentarium, uniformen en
andere materialen. De actie start op zaterdagmorgen 9 juli om 09.15 op Kleyenburg.
We sluiten de actie af op een leuke manier, namelijk gezamenlijk met elkaar lunchen
op Kleyenburg. De Kids en de Rhythm Makers hebben daarna nog een optreden in de
binnenstad van Franeker.
Een gezellige dag dus voor alle leden van onze vereniging.
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Agenda
09-07-2011
16-07-2011
03-09-2011
03-09-2011
23-09-2011
24-09-2011
25-09-2011
01-10-2011
02-10-2011
11-11-2011

Rhythm & Kids
Kids
Jeugdband
Jeugdband
Showband
Showband
Showband
Alle groepen
Jeugdband
Showband

Franeker
Franeker
Franeker
Franeker
Drogeham
Drogeham
Winkel
Franeker
Rotterdam
Franeker

Winkeliersver.Franeker, Breedeplaats
Zomerfeest
Huis&Tuindag Accolade , Kaatsersbuurt
Winkeliersver.Franeker / centrum
Gondelvaart op wielen
Gondelvaart op wielen
Streetparade
Uitvoering Koornbeurs
Jeugd Show Manifestatie Nat. Taptoe in Ahoy
St. Maartenoptocht

Bovenstaande data en (vertrek) tijden zijn ook terug te vinden onder “AGENDA” op www.sternseslotlanders.com
Houdt de site goed in de gaten dan kun je al vast rekening houden met de optredens! Regelmatig wordt het aangevuld met nieuwe
informatie. Tip: zet ‘m onder je favorieten.
Natuurlijk is dit ook bedoeld voor supporters en voor eventuele boekingen !!
Van optredens en bijzondere activiteiten wordt een verslag gemaakt en op de site geplaatst met foto’s.

Wat is de overeenkomst tussen Justin Bieber, Usher
en Jeugdband Sternse Slotlanders???
Ze staan in 2011 allemaal in Sportpaleis AHOY in Rotterdam!!
Onze Jeugdband neemt daar deel aan de Nationale Taptoe 2011 Jeugd Show Manifestatie. De Jeugdkorpsen die optreden
in het voorprogramma van de 5 dagen-durende Nationale Taptoe 2011 zijn:
Jong Laurentius Voorschoten					
Juniorcorps Jong-Holland Zwijndrecht		
Jong Bazuin Leerdam 				
Jeugd Metro Scheveningen				
Jeugd Rijnmondband Schiedam			
Jong Adest Musica Sassenheim			
Jong DAP Apeldoorn					
Music&Showkids Excelsior Rotterdam		
Jeugdband Sternse Slotlanders Franeker
De Jeugdband Sternse Slotlanders treedt op in het voorprogramma van de slotdag van de Nationale Taptoe, welke begint
om 13.30 uur en de middagvoorstelling van de Nationale Taptoe is
om 14.30 uur. Deze show duurt ong. 2 uur. Naderhand is dan de prijsuitreiking van de Jeugd Show Manifestatie.
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom om dit spektakel mee te maken!!
Op het muziekfestival/concours in De Wilp scoorde onze Jeugdband maar liefst 85,3 punten, een verdiende eerste prijs!
Zo hoog was nog nooit gescoord en iedereen ging uit z’n dak. We zijn daarom erg benieuwd hoe de jury van de Nationale
Taptoe de show en muziek van de Jeugdband waardeert. Daar wil je toch bij zijn?
Tot nu toe zijn er 35 supporters aangemeld. Daarvoor zijn de (voorrangs)kaarten al besteld. Dit moest namelijk voor
1 juli. Mocht je ook nog mee willen: er zijn nog plaatsen vrij in de dubbeldekker! Het is dan wel de vraag of we nog
kaarten kunnen bestellen op deze altijd drukke slotdag. Maar dat kunnen we altijd proberen! Je kunt je melden via
secretariaat@sternseslotlanders.com of via telefoonnummer 0517 – 39 3364 bij Tiety Veenstra-Krikke.
Kosten kaarten 2e rang
Buskosten

€ 30,- p.p.
€ 15,- p.p.

Verwachte vertrektijd
sternseslotlanders.com.

9.00 uur vanaf Kleyenburg – Verwachte terugkomst 22.30 uur Franeker
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Wilt u onze vereniging steunen?
Word dan 10-tjes donateur. U betaalt via automatische incasso € 10 per jaar.
U ontvangt 3 à 4 maal per jaar een nieuwsbrief en u heeft 50% korting op de uitvoering/taptoe die jaarlijks wordt georganiseerd.
Aanmelden kan bij penningmeester Theo Sikkema
Bel 0517 – 39 41 71 of mail via theosikkema@sternseslotlanders.com
Speel mee in de Sponsor Bingo Loterij! : U kunt opgeven dat u meedoet voor de Sternse
Slotlanders. Elke maand betaalt u een bedrag om mee te spelen waarmee je kans hebt
op prachtige prijzen en een deel van dit bedrag komt rechtstreeks ten goede aan onze
vereniging.
Aanmelden kan via: www.sponsorbingoloterij.nl
Kijk via home/ speel mee / klik aan: “ik speel mee voor mijn favoriete club of vereniging”

Verhuur kar
Onze kar is te huur voor € 15 euro per dag via Jan Hanenburg.
Bel 06-100 32 504 of mail via janhanenburg@sternseslotlanders.com

8.
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Bedankt de volgende bedrijven voor de sponsoring
tijdens de Elfstedentochtactie op 13 juni 2011

www.sternseslotlanders.com

Zwettestraat 10, Leeuwarden
T. 058 - 2131337
www.megategel.nl
www.megabadkamers.nl
Leeuwarden • Zwettestraat 10

Internationaal Reisburo en Touringcarbedrijf
Einsteinstraat 7 • 9285 WN Buitenpost • T. 0511-541809
www.veenstrareizen.nl

Voor informatie en-/of reisgids

Perfect verzorgde dagtochten Zevenhuizen 12, Franeker
Verhuur van luxe touringcars voorzien van alle comfort
T. 0517 - 390 790
Complete vakantiereizen
www.roosmaschilders.nl
Zeer geschikte reizen voor scholen
en verenigingen
Einsteinstraat 7
9285 WN Buitenpost
0511 – 541809
info@veenstrareizen.nl

www.veenstrareizen.nl
Kantoor: 0517 - 397464 • Mobiel: 06 - 23868866 • www.rijschoolquarre.nl

Klaas Dijkstra, keurslager
Dijkstraat 47, 8801 LT Franeker
Tel. 0517 - 392795 • Fax. 0517 - 391271
www.dijkstra.keurslager.nl

Voltastraat 14 • 8801 PL Franeker • T. 0517 - 392489
www.keizerautoschade.nl

Tevens worden de volgende bedrijven bedankt als
VRIEND van de vereniging:
• Tweewielers De Jong Franeker
• Cheung Kwong Franeker - www.cheungkwong.nl
• SMST Designers and Constructors Drachten - www.SMST.nl
• Van der Woude “De Fietsspecialist” - www.vanderwoudefietsen.nl
• Je Gewicht Gewichtsconsulent Franeker - www.jegewicht..com
• Nieuwenhuis Schilders Franeker - www.nieuwenhuisschilders.nl
• Huthamaki Nederland Franeker - www.huthamaki.nl

