Defibrillator in de Akermolen
Je hoopt zo’n apparaat natuurlijk
nooit nodig te hebben… maar áls
het moet, is het wel fijn dat-ie er is!
Sinds half december alweer heeft de
theehuis De Akermolen, ook wel bekend als de ‘Oude Molen’, een eigen
defibrillator. Oud-directeur van het
Rode Kruis, Cees Breederveld, kwam
het apparaat persoonlijk brengen.
Afgelopen zomer vierde hij zijn
verjaardag in het theehuis. Tijdens
de voorbespreking van zijn feest
kwam ter sprake dat wij betrokken

waren geweest bij een reanimatie
op de dijk en dat wij de aanschaf
van een defibrillator overwogen. Tot
onze grote verrassing verzocht Cees
vervolgens als verjaardagscadeau
aan zijn gasten om een financiële
bijdrage te geven voor een  defibrillator in ons theehuis. Zijn buurman,
Arno Beuming van Mod Group
Beheer, was ook aanwezig op het
feest en heeft het resterende benodigde bedrag voor de defibrillator
ter beschikking gesteld. Hiermee
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kwam het leeuwendeel van de gulle
schenking op zijn naam.
Heleen en Marleen van het theehuis

Akertjes
Politiebureautje in de winter

De afgelopen maanden was het
kleinste Politiebureautje van Nederland op alle zaterdag- en zondagmiddagen open. Dat was een groot
succes! Veel belangstellenden kwamen binnen een kijkje nemen, gingen
in boevenpak op de foto, dronken
gezellig wat en kochten Sloten-ansichtkaarten, wandelfolders en leuke
zelfgemaakte cadeautjes. De winter
met storm en guur weer komt er
(waarschijnlijk) weer aan. Dan wordt
het weer stil op het dorp. Het Politiebureautje aan het Dorpsplein is
vanaf nu tot april alleen op aanvraag
geopend. Neem hiervoor – en voor
rondleidingen door het dorp – contact op met Ben Meijer (Dorpsplein
5): beme@dds.nl.

Groot Onderhoud Fase 4

Vaak gehoord op Sloten: “Het duurt
allemaal ‘even’ en het zou allemaal
misschien wat efficiënter kunnen,
maar het prachtige resultaat mag
er zijn!” En: “Ach, het is wel lekker
rustig zo op straat…”
Eind oktober is Fase 4 van het
Groot Onderhoud aan de Sloterweg
gestart. Het gaat om het wegdeel
tussen de huisnummers 1233 tot
en met 1245. Velen vragen zich af
waarom de gemeente ervoor kiest
om telkens maar zo’n klein stuk weg
tegelijk aan te pakken. Antwoord:
Dat is zo met (de ondernemers van)
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Agenda
Vrijdag 9 november

het dorp afgesproken, omdat het
dorp bereikbaar moet blijven. Fase
4 loopt dus tot de ‘steeg van Klomp’.
Dit aannemersbedrijf moet, net
als Koenen, de Driesprong en de
Pancratiuskerk eerder, bereikbaar
blijven. Vandaar!
Eerst gaan de nutsbedrijven voor
elektra en gas weer aan de slag. Als
het goed is, zijn die eind november
klaar. Groene (lege) glasvezelhulzen
worden gelegd, nieuwe putten geplaatst en dan begint de opbouw van
het straatwerk. Zou deze Fase voor
Kerst klaar zijn?

21 november: Stopera

Wilt u dat de biologische zorgboerderij De Boterbloem in de Lutkemeerpolder op Oud Osdorp als
volwaardig bedrijf blijft bestaan?
Zet dan 21 november vanaf 13.30
uur in uw agenda. Dan staat De
Boterbloem op de agenda van de
commissie van de Gemeenteraad. De
raadsleden gaan hierover dan met de
wethouder in discussie: Kiezen voor
het verjaarde (en onzuivere!) besluit
om hier bedrijventerreinen aan te
leggen óf kiezen voor stadslandbouw
en duurzaamheid in Amsterdam?

• Vanaf 20.30 uur: Buurtborrel in Theehuis de Akermolen. Optreden van de
band The Red Stars (met bandleden uit de buurt!) Gratis toegang, Zwarte
Pad 30.

Zaterdag 10 november

• 10.00 uur: Start 2e Duurzame huizen-fietsroute Nieuw-West,
langs voorlopers energietransitie: Osdorperweg 485A. Aanmelden:
fiavanderveldt@gmail.com.
• 14.00 – 18.00 uur: Bewonersorganisatie Eigenwijks bestaat 60 jaar en is
actief in heel Nieuw-West. Opening van nieuwe locatie in De Serre, Pieter
Calandlaan 258-A. Muziek, gezelligheid, hapjes, drankjes, Nieuw-Westquiz.

Zondag 11 november

• 10.30 - 12.00 uur: Jaarlijkse ‘Hou ’t schoon op Sloten-dag’. Zwerfafval
prikken in en rond Sloten; na afloop gratis drankje met appeltaart voor
alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 14.30 uur: AMS-Koor ontmoet Blazerskwintet (met piano en viool) in de
Sloterkerk. Divers program met klassieke/lichte muziek. Toegang € 12,50.
• Vanaf een uur of 17.30/18.00: Sinte sinte Maarten…

Maandag 12 november

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

Woensdag 21 november

• 19.30 uur: Informatiebijeenkomst over wens van de RK-kerk te Halfweg
om het terrein naast de oude begraafplaats aan de Osdorperweg (tegenover
het tankstation, nr. 547) een andere bestemming te geven/te ontwikkelen.
Locatie: schuur van Boerderij Worm, Osdorperweg 571.

Zaterdag 24 november

• 16.00 uur: Sinterklaasintocht Sloten. Verzamelen bij de Speeltuin.

Dagelijks

• Politiebureautje open op verzoek: Ben Meijer, beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Halloween op Sloten
Op vrijdag 26 oktober liepen meer dan honderd verklede (brullende) kinderen
door (het natte) en speciaal verlichte dorp Sloten. De bewoners van Sloterweg
1225A en Dorpsplein 5 hadden weer een prachtige griezelshow in hun voortuin
opgesteld! Na afloop was er nog een ‘gezellige griezeldisco’ in de Slotense Speeltuin. Veel dank weer aan de vrijwilligers, die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

