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www.slotenoudosdorp.nl
Nieuwe platform-website
in de lucht!

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511
dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl

Voortaan
hebben
de
nonprofitorganisaties die actief zijn in het
landelijk gebied samen een digitale
voordeur. Deze nieuwe website komt
in de plaats komt voor de website
dorpsraadslotenoudosdorp.nl.
Op
de nieuwe site treft u o.a.: nieuws,

agenda, historie, linken naar 16
organisaties/onderwerpen, vacatures
en informatie over de Dorpsraad
en de werkgroepen. Kom een kijkje
nemen! De website is gemaakt
door Michiel Stofberg van Chiel
Creatieve Communicatie uit Nieuw

Sloten en werkend gemaakt door
i-match webdesign. De werkgroep
Publiciteit Sloten-Oud Osdorp (Erik
Swierstra en Tamar Frankfurther) is
verantwoordelijk voor de structuur,
uitstraling en inhoud van de site. Erik
blijft de webredactie verzorgen.

Politiebureautje ieder weekend open: Vergeet-me-nietjes
Tot eind oktober is het
Politiebureautje
elke
Wandelen door Sloten in vijf talen!
Het dorp Sloten ontvangt
graag de geïnteresseerde
toerist.
Voortaan
kan
men op eigen houtje een
kijkje komen nemen. De
wandelfolder door het dorp
is nu ook in het Frans, Duits
en Italiaans vertaald. (Hij

was er al in het Nederlands
en Engels.) Ervaring bij de
Molen van Sloten leert dat
juist aan deze vertalingen
behoefte bestaat. De folders
zijn zowel bij de molen als
in het Politiebureautje voor
twee euro te koop.

zaterdag en zondag geopend
van 13.00 tot 17.00 uur.
Kom langs voor een foto
in boevenpak voor de
imposante celdeur, koop de
wandelfolder en Slotense
ansichten of een leuk
zelfgemaakt cadeautje (nu
ook: zelf gekweekte plantjes)

Het loopt de spuigaten uit! Er rijden
nu zoveel auto’s over de weg tussen
het dorp en de rotonde, dat het
erg onveilig is. Vooral voor fietsers,
maar de drukte zorgt nu ook al
voor ruzies tussen automobilisten
die elkaar bij de wegversmallingen
geen voorrang geven. De werkgroep
Sloten van de Dorpsraad maakt
plannen om hier wat tegen te
ondernemen. Wordt dus vervolgd.

Dorpskern ‘op slot’
Nu de gemeente begonnen is met
Fase 6 van het Groot Onderhoud,
ligt de kruising Sloterweg/
Osdorperweg eruit. Rijd dus niet

door het dorp Sloten als u hier niet
hoeft te zijn. Driesprong-ouders
kunnen het best parkeren op het
terrein bij de Ditlaar. De werkgroep
Sloten probeert de gemeente te
bewegen tot betere bebording.
Het is niet duidelijk of de gemeente
hieraan mee wil werken.

Zwerfkatten
tijdelijk onder dak?
De Stichting Amsterdamse
Zwerfkatten (SAZ) betrok vorig jaar
zonder verbouwing het hoekpand
aan de Vrije Geer/Slimmeweg op
Sloten. Het pand moet nu écht
grondig worden opgeknapt en
daarom is het SAZ vanaf mei 2019

AGENDA
Zaterdag 6 april
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten
is weer open! Kom gezellig langs voor een praatje,
Sloten-ansichtkaart/wandelroute.
• 14.00 – 17.00 uur: Opening buitenspeelseizoen Speeltuin Sloten:
Oud Hollandse spelen en springkussen; gratis toegang.

Zaterdag 7 april

Met dank aan de vertaalsters
van de wandelfolder: V.l.n.r.:
Doretta Barina (Italiaans),
Heike Schmidt (Duits), Colette
Ferré en Agata Grasso (Frans).

AKERTJES
Te druk op Sloterweg

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther.
Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

voor ongeveer een jaar op zoek
naar een stek. Voor max. € 1.000
(ex.) per maand zoeken ze voor
hun kantoor/kennels: tenminste
80 m2, regio Amsterdam/Lijnden/
Hoofddorp/Schiphol-Rijk/Halfweg),
water en stroom aanwezig,
parkeermogelijkheden.
Wie o wie kan deze sympathieke
stichting helpen?
Meer info bij: martine@saz.
amsterdam/020 – 619 0357.

Koningsdag op Sloten
Alvast voor uw agenda: Op zaterdag
27 april: feest op Sloten! Met o.a.
ringsteken van 11.00 – 13.00 uur.
Meer info: volgende week.

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 11.00 – 12.30 uur: Voorjaarswandeling door het Siegerpark met Rinus Hofs,
Sloterweg 773. Deelname € 2,50/kinderen gratis. Aanmelden niet nodig.
• 12.00 – 17.00 uur: Tour de Boer bij Manege Het Molenpaardje. Kijk rond op
de manege en doe mee ‘in de sfeer van het Wilde Westen’ met: boogschieten,
ponyritjes maken, hoefijzers versieren, tombola en bewonder de demo van
de dressuurproef. Gratis toegang. Lutkemeerweg 48, Oud Osdorp.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje
Sloten is open.
• 15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Ensemble ’t Kabinet verzorgt het
Stabat Mater van Pergolesi met authentieke instrumenten uit de baroktijd.
Toegang: € 10,- (Vrienden: € 9,-). Na afloop koffie/thee.
Osdorperweg 28, Sloten.

Maandag 8 april
• 20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde
stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

Zaterdag 13 april
• 10.00 – 14.00 uur: Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer,
Sloten. Help mee! Koffie, thee en koek zijn aanwezig. Zelf brood meenemen. Info: Henk Damen, 06 – 179 10 443.

Zondag 14 april
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren:
evenementen@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.

