24H Nieuw-West
op Sloten: Kom ook!
Groot
Onderhoudóók
Sloterweg
Op 14 september zijn er in heel NieuwWest allerlei leuke gratis activiteiten.
Kom naar Sloten voor een gevarieerd
programma (zie ook hiernaast in de
Agenda).

Snuffelen in de molen
In de molen is van 11.00 tot 16.00 uur
een rommelmarkt. De opbrengst van
de verkoop gaat naar het broodnodige groot onderhoud van de molen.
Wie tenminste twee artikelen op de
rommelmarkt koopt, mag voor € 3,- de
molen in, een prachtkans! Spullen die
al klaarliggen voor de verkoop: skates,
een laptop, keukenapparatuur (soms
nog nieuw!), gereedschap, een laptop,
boeken,
speelgoed,
sieraden,
en
Hebt
u niets
te zoeken
in detassen
Dorpskern
van Sloten? Rijd dan om!
snuisterijen. De molenvrijwilligers verDe werkgroep Sloten heeft overlegd met
hoeveel (en welk) werk er onder de grond
kopen lekkere koffie, thee en drankjes.
vertegenwoordigers van de gemeente over nodig is. Bij de nutsvoorzieningen betekent
En: U kunt voor € 1,- op de foto met het
het langdurige (sinds mei 2018) werk in
dit regelmatig dat er andere specialisten
ding door brouwerij De 7 Deugden. De
boertje en boerinnetje!
de Slotense dorpskern.
nodig zijn om het werk naar behoren uit
brouwerij vraagt ook uw hulp bij het
te voeren. Deze medewerkers zijn niet á la
ontwerp van een nieuw etiket en bij
Levert u ook spullen in?
Dit gebeurde naar aanleiding van minuut beschikbaar. Daardoor ontstaan
het bedenken van een naam voor hun
Wilt u de molen helpen en hebt u thuis
klachten van bewoners over de lange wachtpauzes en ligt het werk op straat
nieuwe 0%-bier.
nog hele (en schone) spullen (geen
duur, de tijdelijke verkeersmaatregelen en steeds stil. De gemeente gaat er vanuit dat
kleding en schoenen) liggen? Breng ze
trillingsgevaar.
de weg na dit Groot Onderhoud voorlopig
Dorpsrondleiding naar Politiebureautje
dan op donderdag 12 september tussen
niet meer open hoeft. Wij merkten dat de
Om 12.00, 14.00 en 16.00 uur starten
14.00 en 16.30 uur of op vrijdag tussen
Waarom zo langdurig?
gemeente en de aannemer zeer betrokken
rondleidingen door het pittoreske dorp
10.00 en 15.00 uur langs bij de molen
De gemeente kiest ervoor om nu zoveel zijn en hun best doen om alles zo vlot
Sloten. U fietste misschien al eens door
aan de Akersluis 10 op Sloten.
mogelijk werkzaamheden boven en mogelijk te laten verlopen.
dit monumentale dorp, maar nu hoort
onder de grond te combineren. Naast het Vanwege Koningsdag en ‘Sloten op z’n
u de verhalen die het dorp nóg mooier
Proeven bij de brouwerij
herbestraten gaat het om het vernieuwen kop’ zullen de werkzaamheden tijdelijk
maken. U komt o.a. langs de speeltuin,
Naast de molen kunt u (18+) voor €
van gas en elektra. In de praktijk blijkt onderbroken moeten worden om de
dorpspomp, banpaal en brandmelder.
5,- bier proeven tijdens een rondleidat van tevoren niet altijd te voorzien is Sloterweg begaanbaar te houden.

Dat betekent dat de laatste fase van de
herbestrating (deel van de Speeltuin tot
aan de afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na
de eerste week van september kan starten.
De herinrichting zal in november worden
afgerond.
Omleidingsroute
Nu het hart van de dorpskern aan
de beurt is en ook de Osdorperweg
tot aan de Sloterkerk open ligt, zijn
tijdelijke
verkeersmaatregelen
en
tijdelijke bewegwijzering hard nodig.
Als werkgroep zijn wij van mening dat
de huidige bebording is niet overal even
duidelijk is. Dit leidt tot vervelende
situaties. In het gesprek hebben we de
gewenste verbeteringen in de bebording
doorgenomen. De gemeente verwacht deze
verbeteringen snel te kunnen uitvoeren.
In het kleinste Politiebureautje van
Trillingen
Nederland neemt u een kijkje in de cel
Veel oude Slotense woningen zijn
(wie wil gaat in boevenpak op de foto)
gevoelig voor trillingen. De aannemer
en kunt u desgewenst wat aanschaffen
gebruikt bij dit werk zo licht mogelijke
in het winkeltje met VVV.
machines en zijn medewerkers hebben
instructies gekregen om zacht te rijden.
Bomenwandeling Eigen Hof
Op enkele plekken zijn trillingmeters
Om 13.00 uur start vanaf het Politiebugeplaatst om dit te monitoren. Tot dusver
reautje een rondleiding naar tuinpark
zijn geen te grote trillingen gemeten.
Eigen Hof, dat in de HoofdgroenBij de werkzaamheden aan de smalle
structuur De Groene AS ligt. U hoort
Osdorperweg wordt extra gelet op het
onderweg veel over de historie van het
vermijden van trillingen.
(al licht-herfstige) park met zijn bijzondere bomen en planten.
Peter de graaf, werkgroep Sloten

Sloterbrugproject:
bezint vóór je begint!
Pasen in de Slotense kerken

Tijdens de goedbezochte inloopbijeenBeide
in de Slotense
dorpskern
gaat dominee Martijn van Leerdam
komstkerken
op 5 september,
deed
Willem
vieren
uiteraard
het
Paasfeest.
voor.
Kleyn de onderbouwde bevindingen

van de werkgroep Sloten van de
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21 april
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en
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(achter
de
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de snelste
voor
bijna ál
kerk)
met
koffie,
thee,
limonade
het verkeer naar alle bestemmingen,en
natuurlijk Paasbrood. In beide diensten

en Amsterdam, samen met bewoners,
naar de verkeersproblematiek in deze
hele hoek (Badhoevedorp, De Aker,
Sloten en Nieuw Sloten) kijken en
ST. PANCRATIUSKERK
oplossingen bedenken. Dán pas weet
Vieringen in de Katholieke kerk: Op
je wat je met de Sloterbrug aan moet.
donderdag 18 april om 19.00 uur:
We moeten het proces omdraaien!”
Witte
Donderdag-eucharistie.
Op
Bewoners uit Badhoevedorp en Nieuw
Goede Vrijdag 19 april om 19.00 uur:
Sloten gaan samenwerken met de
Kruisverering.
Op
zaterdag
20
april
om
behalve richting Alkmaar en Haarlem.
werkgroep Sloten, zodat verschillende
21.00
uur: Paaswake
eucharistie.
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ook voor
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zondag 21
april 10.30
de andere richting.)
Daarom
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AGENDA

Donderdag
18 april
Donderdag
12 september

10.00 –– 12.00
12.00 uur:
uur: Koffie-ochtend
Koffie-ochtend in
in de
de Sloterkerk.
Sloterkerk.Iedereen
Iedereen is
is welkom.
welkom.
• 10.00
Zaterdag 14 september
Zaterdag
april
•
10.00 uur: 20
Biljartmarathon
Tuinpark V.A.T. Lies Bakhuyzenlaan, Sloten.
• 11.00
doet mee aan 24H Nieuw-West:
Zie hiernaast.
13.00–– 17.00
17.00 uur:
uur: Sloten
Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje
Sloten is open.
•	
12.00uur:
– 22.00
uur:workshop
Nieuw en‘Bijenhotels
Meer OPEN:maken’.
25 open
ateliers,
muziek: boom• 114.00
Gratis
Van
oud wijnkistje,
Jazz&Bites, Art4ArtBnb, dansworkshops en kunstwerken in de open-air.
stam en bamboestok (als je hebt, zelf meenemen graag) hotel maken (voor
Oude Haagseweg 51 (bij de Nieuwe Meer). Gratis toegang.
thuis).– Tuinpark
Hof, Sloterweg 1173,
clubhuis ligt ± Sloten
10 min.
lopen
• 13.00
17.00 uur:Eigen
Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje
open.
Ditlaar.
Aanmelden:
eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.
•	1vanaf
14.00 de
uur:
Uitgebreide
Rembrandtrondleiding
door de Molen van Sloten,
inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren:
Zondag
21 april
evenementen@molenvansloten.nl.
Akersluis 10, Sloten.
• 19.00
Viswedstrijd
Tuinpark
V.A.T. Lies
Bakhuyzenlaan,
Sloten.
10.30 uur:
- 12.00
uur: Zwerfafval
prikken
in en
rond Sloten; na
afloop gratis
Zondag
15
september
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 10.00 uur: Jeu de Boules Tuinpark V.A.T. Lies Bakhuyzenlaan, Sloten.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
•	110.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
• drankje
11.00 - 15.00
uur:prikkers.
Paasbrunch,
rondleiding
12.30 uur) en bijpraten over
voor alle
Verzamelen
in de(om
speeltuin.
behoud
van
boerderij
De Boterbloem.
Tuinen
vanNieuwe
de Lutkemeer,
einde
•	1het
11.00
– 14.00
uur:
Poldertocht
langs de oever
van De
meer over
natuuren cultuurhistorie
Etnastraat,
Oud Osdorp. met Nico Jansen. Eventueel met veerpont terug.
Gebouw ‘De Waterkant’, De Oeverlanden, Anton Schleperspad. Deelname
€ 2,50/kinderen
gratis. Aanmelden niet nodig.
Zondag
28 april
•
16.00
uur: Galerie
Tuinpark Eigen Hof open,
Sloten.
• 13.00
14.00 –uur:
Uitgebreide
Rembrandtrondleiding
doort.o.
de Ditlaar,
Molen van
Sloten,
•	113.00 – 16.00 uur: Opening Stadslandgoed Nieuw-West: creatief en mainclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: evenegisch programma, Osdorperweg 663, Oud Osdorp. Gratis toegang.
menten@molenvansloten.nl.
Akersluis 10, Sloten.
• 13.00
– 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje Sloten open.

AKERTJES

Lutkemeer
Geen Mountainbikeroute in Raad
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