“Sloten vol Noten”: zing mee!
De Molen van Sloten wil een
koor beginnen onder leiding van
een professionele pianist/dirigent. Er zal populaire muziek
worden gezongen.
Het precieze repertoire zal worden
vastgesteld in overleg met de deelnemers. Afhankelijk van wat de potentiële koorleden prettig vinden, zullen
de repetities op maandagavond of
vrijdagmiddag worden gehouden. Er
zal worden gerepeteerd in de Tuinzaal
van de Molen van Sloten (Akersluis
10). Hier staat ook een mooie vleugel.
Koorleden betalen twintig euro per
maand (inclusief koffie en thee bij
de repetitie). Hebt u belangstelling?
Neem dan contact op met Marc van

Welsem (06-412 500 14). Dit is dé kans
om meteen vanaf de oprichting van
het koor gezellig mee te zingen. Aanmelden kan bij Marc of via evenementen@molenvansloten.nl. Vermeld graag
ook even of u liever op maandagavond
of vrijdagmiddag zingt. Op vrijdagmiddag 11 januari is om 14.00 uur in
de Tuinzaal van de molen een kennismaking. Hebt u belangstelling en
wilt u liever eerst even komen kijken
voordat u zich aanmeldt, kom dan gewoon langs. Op dat moment wordt ook
gekeken wanneer de repetities zullen
zijn. U bent van harte welkom!

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

Agenda
Zondag 23 december

Tuincentrum Osdorp schonk ook dit jaar weer een kerstboom aan de molen
en hoveniersbedrijf Richard heeft de boom belangeloos neergezet en van
lichtjes voorzien. (Foto: Maureen Brand Flu).

Akertjes
Wind 1, 2 of 3?
Dan stook je nie(t)!

Ook tijdens de gezellige feestdagen
geldt: Stook niet te vaak en alleen bij flinke wind. Voor de totale
CO2-uitstoot maakt het niet uit hoe
hard het waait, maar de fijnstofconcentratie in de lucht die we met z’n

Overleden
Op 6 december werd Sloten
opgeschrikt door het plotseling
overlijden van Ivo Tolk (42) ten
gevolge van een eenzijdig scooterongeluk. Ivo is op de Heemstedestraat ongelukkig gevallen
en had ernstig hersenletsel. Hij
groeide op aan de Osdorperweg
als jongste zoon van Frieda en
Jaap Tolk en hoorde bij de laatste lichting van de Slotense St.
Jozefschool. Ivo laat een dochtertje van 1,5 en een echtgenote,
die in verwachting is van een
tweede dochter achter. Hij werd
op 12 december op Westgaarde
gecremeerd.

allen inademen, neemt hierdoor wél
af. Als u alleen boven Windkracht 4
stookt, verdunt de uitstoot waardoor
ook uw buren en passanten op straat
minder overlast ondervinden. Tip:
verlicht je haard/kachel met een kort
snoer kerstboomlichtjes onder rood
crêpepapier: dan heb je wel de gezelligheid, maar niet de uitstoot!

Schiphol-overlast

Afhankelijk van de windrichting ondervinden we in (het landelijk gebied

van) Nieuw-West veel overlast van
Schiphol. Meestal denk je dan aan
lawaai (waaronder het proefdraaien
van vliegtuigen), maar ook de luchtvervuiling zou meer aandacht moeten
krijgen. Wilt u ook dat Schiphol
niet verder groeit? Steun dan het
manifest op stopluchtvaartgroei.nl.
Met klachten kunt u overdag terecht
bij BAS (020 601 55 55). De SP van
Amsterdam verzamelt ook klachten
via amsterdam.sp.nl/form/meldpuntschiphol-overlast.

Kinderkerst in
de Sloterkerk

De dominee in gesprek met kinderen.
(Foto: Greet van den Abeele)
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Op zondagmorgen 23 december is
iedereen om 10 uur welkom bij het
Kinderkerstfeest in de Sloterkerk.
We zingen bekende kerstliederen
en de kinderen uit de kerk spelen
het kerstverhaal na. Na afloop is
er warme chocolademelk in Vink &
Boer. Het kinderkerstfeest is vrij toegankelijk en heel laagdrempelig. Ook
wanneer uw dochter, zoon of klein

• 10.00 uur: Kinderkerst in de Sloterkerk (zie hiernaast).
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 16.00 uur: Artist in Residence van Yasuhiro Chida. Bij: Romneyloods/Oude
Haagseweg t.o. 5. Gratis toegang. www.nieuwenmeer.nl
• Vanaf 19.00 uur: Kerstzang op het Slotense Dorpsplein. De Dorpsraad
zorgt voor soep, roggebrood, warme chocolademelk en glühwein. Rond
19.30 uur: zingen o.l.v. dirigente Jane Lang en het Koperkwartet Sloten. Bij
slecht weer: in de Sloterkerk. Gratis deelname.

Maandag 24 december

• Na 8.00 uur: Afvalinzameling op het dorp Sloten.
• 20.00 uur: Eerste Nachtmis (kinderviering) met eucharistie in de Slotense
Pancratiuskerk. Kinderen mogen een lichtje naar het Kerststalletje
brengen. Pastor Mulder gaat voor en het Nederlands koor St. Cecilia
zingt.
• 22.00 uur: Kerstnachtdienst in de Sloterkerk. Dominee Martijn van
Leerdam gaat voor met een eigentijdse kerstboodschap. Organist David
Schlaffke en Andrea Fleck (saxofoon en klarinet) verzorgen de muziek. Na
afloop in Vink & Boer: kerstbrood met glühwein.
• 23.00 uur: Tweede Nachtmis met eucharistie in de St. Pancratiuskerk. Pater
Janssen gaat voor en het Latijns Koor Vox Laudans zingt. Een traditioneel
feestelijke viering in de sfeervol verlichte kerk.

Dinsdag 25 december

• 10.00 uur: Feestelijke Kerstmis-dienst in de Sloterkerk o.l.v. dominee
Robert Jan Bakker. Na afloop: koffie, thee en wat lekkers in Vink & Boer.
• 10.30 uur: Hoogfeest van Kerstmis (met eucharistie) in de St.
Pancratiuskerk. Pastor Mulder gaat voor en het Latijns koor Vox Laudans
zingt.

Dagelijks

• Politiebureautje open op verzoek: Ben Meijer, beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
kind nooit eerder in de kerk kwam.
De kaarsen op de oeroude maar
nog altijd schitterende kroonluchters verspreiden een warm licht. De
intieme kerkzaal geeft een vrij en
toch geborgen gevoel. De kerstboom

is groot, en uitbundig versierd. Is er
één plek in de stad die sfeervoller is,
dan de Sloterkerk met Kerst? Het
lijkt mij duidelijk van niet.
Dominee Martijn van Leerdam

