Slotens Politiebureautje feestelijk geopend
Na een zorgvuldige restauratie
was het op donderdag 19 april zo
ver: Het kleinste Politiebureautje van Nederland – nu in bezit
van Stadsherstel Amsterdam
- werd geopend! Gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland
Jack van der Hoek, DB-lid van
stadsdeel Nieuw-West Ronald
Mauer en adjunct-directeur van
Stadsherstel Michiel van der
Burght verzorgden de opening.

Handboek crowdfunding

Eerst ontsloten zij de voordeur en
daarna de indrukwekkende gepantserde deur (uit 1866) van de kleine
cel. Tot hun verrassing bleken daar
twee boeven, Ben Meijer en Tamar
Frankfurther – de steunpilaren van
de succesvolle crowdfunding, te
wachten op hun bevrijding.

DB-lid Ronald Mauer was – als altijd
– zeer betrokken en memoreerde hoe
belangrijk het is voor Nieuw-West
dat dergelijke – door de bevolking
zelf ontplooide initiatieven – van
de grond komen. “Sloten was al een
leuke bestemming voor toeristen en
anderen om te bezoeken en dat geldt

Bij deze gelegenheid werd ook het
Handboek Crowdfunding en Erfgoed
(met daarin ook de Slotense ervaringen) door de gedeputeerde gepresenteerd. Naast geld ophalen vergroot
crowdfunding de betrokkenheid van
de (directe) omgeving bij cultureel
erfgoed. Wie nieuwsgierig is, kan het
handboek vinden via www.noordholland.nl.  

Goed voor Nieuw-West!

Koningsdag 2018 SLOTEN
Locatie: Sloterweg in het dorp Sloten
x Tweedehands vrijmarkt in het Dorp
x Ringsteken met Paard of Pony
Ringsteken met Fiets
x Pipowagen met popcorn en suikerspin
x Gratis limonade voor de kinderen uit de
limonade-koe
x Kinderboerderij
x Optreden COCO de clown
x Optreden Marcel de Rooij
PROGRAMMA RINGSTEKEN:
x 10.30 uur: Verzamelen voor Ringsteken
x 11.00 - 13.00 uur: Ringsteken

Meer informatie: www.oranjeverenigingsloten.nl
_____________________________________
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Ronald Mauer, de bevrijde boeven, gedeputeerde Van der Hoek die letterlijk
(en figuurlijk) geboeid was! en Van
der Burght. (Foto: Erik Swierstra)
nu nog meer!” Zelf droeg Mauer bij
aan de actie en ging hij afgelopen zomer in boevenpak op de foto. Wel een
beetje verdiend, zo gaf hij aan. Als
kind had hij lichtjes van de feestverlichting in zijn geboortedorp Elburg
met een katapult kapotgeschoten…
Als zoon van de groepscommandant
van de Rijkspolitie had hij toen opvoedkundig even moeten brommen…

Ieder weekend open

Tot en met eind oktober is het Politiebureautje (met winkeltje/vvv’tje)
op iedere zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend.
Meer hierover leest u in een volgende
Rubriek. De opbrengst gaat naar het
onderhoud en beheer van het Politiebureautje.

Ko Kuiper draagt
stokje over
Sinds de allereerste plannen in 1981
om Sloten zijn molen terug te geven
is Ko Kuiper al voorzitter, steun en
toeverlaat en alleskunner van en
voor de Molen van Sloten. “Het is
mooi geweest”, zo vertelde Ko tijdens
een gezellige vrijwilligersbijeenkomst op 22 april. Vervolgens droeg
hij zijn functie over aan Mario van
der Sloot, de huidige penningmeester van het molenbestuur. Uiteraard
volgt hierover later meer informatie!

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
Vrijdag 27 april

• Hele dag: Ouderwets gezellig: Koningsdag op Sloten.

Zaterdag 28 april

• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.

Zondag 29 april

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

Vrijdag 4 mei

• 19.30 uur: Dodenherdenking op Oud Osdorp. Laagdrempelige bijeenkomst
waar traditiegetrouw ook veel jongeren aan deelnemen.

Zaterdag 5 mei

• 11.45 uur: Muzikaal optreden van de Wester Harmonie op het Dorpsplein (bij
slecht weer in de Sloterkerk).
• 12.45 uur: Bevrijdingpicknick voor bewoners van/betrokkenen bij het
landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp. Locatie: Dorpsplein/Sloten (bij slecht
weer: in het Dorpshuis).

Dorpspomp Sloten gerepareerd
Na lange tijd kan iedereen
weer naar hartenlust waterpompen op het Slotense
Dorpsplein. De slinger zit weer
vast en er is een hele lading
steentjes en andere troep uit
de verstopte afvoer gezogen.
Producent NL Film betaalt
de rekening, omdat het dorp
begin april overlast ondervond
van hun filmopnames. Heerlijk
dat de pomp weer werkt, maar
wél een dringend verzoek aan
iedereen: Gooi nóoit meer wat
in de afvoer en klim niet in
de slinger. Spreek (jonge) bezoekers hier ook op aan! Dan
kan-ie weer jáááren mee…

