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Op de hoek van de Sloterweg en
de Ditlaar bij het oude dorp Sloten zijn de werkzaamheden voor
de bouw van het shortstayhotel
in volle gang. Het oude pand is
uiterst zorgvuldig gesloopt (zodat veel materiaal hergebruikt
kan worden). De damwanden
zijn inmiddels geplaatst en er is
zand gestort.
De aannemer laat weten dat de
werkzaamheden tot op heden
volgens planning verlopen. Naar
verwachting zal (afhankelijk van het
weer) op 25 februari begonnen worden met het heiwerk. Aansluitend
wordt tot medio 2019 het betonnen
casco gebouwd. Als alles volgens
planning loopt, komen de eerste
gevel-elementen rond juli.

Lantaarnpalen
Sloterweg

Het ziet ernaar uit dat Liander en de
gemeente er nu écht voor gaan zorgen dat de storing van de lantaarnpalen in de dorpskern verholpen
wordt én dat ze verplaatst worden
naar hun goede plekken. Als alles
volgens planning loopt, zijn de werkzaamheden van Liander Gas van
Fase 5 van het Groot Onderhoud half
februari afgerond. Vanaf 18 februari
gaat Liander Elektra dan aan de
slag met het reguliere vervangwerk
én met de lantaarnpalenproblematiek. Dan wordt de storing die eind
oktober gemeld is eindelijk opgelost.
Maar ja, eerst zien, dan geloven…
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Agenda
Zondag 17 februari
Spannend

De entree van de dorpskern van
Sloten gaat ingrijpend veranderen. Het ontwerp van dit nieuwe
beeldbepalende pand naast de
rijksmonumentale Pancratiuskerk
is in goed overleg met de Slotenaren
tot stand gekomen. Als het nieuwe
pand straks echt vorm krijgt, zal het
in het begin zeker even wennen zijn.

Pret
Vroeger had je nog echte winters.
Vorig jaar bijvoorbeeld, toen ging
eind februari zelfs het gerucht dat er
geschaatst kon worden in de Tuinen
van West. Al werd ook gezegd dat het
hek daar eigenlijk nog dicht zat. Ik
op de fiets, oostenwind mee, hek over,
schaatsen onder en rijden maar. Een
man zei dat het door al het gekraak
klonk alsof je schaatste over een zak
chips. Ik zei “die ga ik gebruiken”,
maar kon mij er eigenlijk niets bij
voorstellen. Door de sneeuw en wind
was het echt werkijs, maar aan werken
is nog nooit iemand doodgegaan.
Althans, niet in mijn familie. Aan ijs
misschien wel. Twintig minuten ging
het goed en toen zakte ik erdoor of ik
reed erin. Ik dacht het eerste, maar
iemand zei later “had je dat gat niet
gezien?” Onduidelijk dus. Hoewel
het water maar 40 centimeter diep
was, toch nat tot mijn navel. Uit zo’n

Er is immers sprake van een flink
bouwvolume. Op basis van tekeningen is de verwachting dat het nieuwe
pand maximaal aan zal sluiten bij de
dorpssfeer en de cultuurhistorische
waarden van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Het blijft wel spannend hoe de nieuwbouw er straks ‘in
het echt’ uitziet… Uiteraard blijft u
via deze Rubriek op de hoogte.
ondiep wak stappen is nog best lastig.
Bibberend naar de kant. Daar kwam
net een stel aangelopen. De man vroeg
of hij iets voor me kon doen. Ik dacht
“ja, breng mij en mijn fiets naar huis”
en ik zei: “nee hoor”. Zijn vrouw vroeg
of ik warme chocolademelk wilde
maar ik wilde naar huis. Daar stond
ook nog chocolademelk. Natte sokken
en handschoenen uit en weer over het
hek. Binnen een mum van tijd veranderde mijn natte, bevroren joggingbroek in een harnas. De oostenwind,
nu tegen, was niet leuk. Ik voelde mij
weer zeven. Thuis zou ik eigenlijk door
de brandweer uit de broek geknipt
moeten worden, maar ik wist mijzelf
te bevrijden. De chocomel bleek al te
zijn opgedronken. Les 1: nooit over
een hek klimmen. Les 2: niet in een
warme dikke joggingbroek schaatsen
maar in zo’n lelijk strak ding. En kom
nu maar op met die lente.
Hugo Hoes

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.

Dagelijks

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

Akertje
Gelukt: De tweede AED
is binnen!

Het is gelukt! 38 Slotense gulle
gevers hebben tijdig bijgedragen
aan de tweede AED voor het dorp.
Daardoor krijgt het dorp €1.075
euro korting. Soms lijkt het alsof
dingen ‘vanzelf’ gaan, maar dat
is niet zo. Dit mooie resultaat

is bereikt dankzij de grote inzet
van de Slotense Belinda Kreugel.
Deze AED komt rechts naast het
Politiebureautje te hangen. In de
loop van het voorjaar wordt er op
Sloten een officiële reanimatie/
AED-cursus georganiseerd. Meer
informatie volgt te zijner tijd in
deze Rubriek.

Foto: Trees Kaizer

(De column ‘Pret’ verscheen eerder in de GaSet en werd ook op 12 augustus
2018 uitgesproken bij de lancering van de Tuinen van Westapp.)

