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AGENDA

Bezoek de molen!
Ja, u kent de Molen van Sloten van buiten, maar bent u er ooit ín geweest? 
Stond u al eens in de molenkap met lekker draaiende wieken? Snoof u toen 
de geur van de 173 jaar oude balken op? Op vakantie was u allang binnen 
geweest, maar dit is zo dicht bij dat het er niet van komt … Meld u aan voor 
een rondleiding via www.molenvansloten.nl of  020 669 0412. Een super-ui-
tje in de buurt én u steunt meteen de molen. Kom met twee volwassenen (en 
twee kinderen) en word meteen Vriend. Dan is het zelfs gratis…

Vlinders herkennen
Landschap Noord-Holland organiseert op zaterdag 11 juli (bij zonnig 
weer met weinig wind) om 11.00, 13.00 en 14.30 uur een vlinder-oefen-
wandeling door Natuurpark Vrije Geer en de slenk. Alle aanwezigen 
krijgen een vlinder-voorbeeldplaat (die ze na afloop ook mee naar huis 
mogen nemen). Meedoen? Graag aanmelden via dorpsloten@gmail.com.

AKERTJES

Overal in Nieuw-West kun je al jaren 
autodelen. In samenwerking met het 
nieuwe hotel Greenstay Ditlaar is 
het gelukt om nu ook een Slotense 
standplaats van Greenwheels krijgen.
Sommige Slotense auto’s staan lange 
tijd werkeloos te wachten op een 
ritje. Voor bestemmingen in de buurt 
en in de stad kies je toch liever voor 
de fiets of het OV. 

Drempelvrees?
Wie weinig rijdt, betaalt een hoge 
kostprijs per gereden auto-kilometer. 
De vaste kosten lopen immers door. 
Een afname van blik op Sloten zou 
– naast dat het dorp er mooier van 
wordt – ook het chronische tekort 
aan parkeerplaatsen doen afnemen. 
Wie ’s avonds thuiskomt, vindt met 
moeite nog een plekje… “Je moet 
wel een psychologische drempel over 
om je auto weg te doen. Maar, als je 
die sprong eenmaal gemaakt hebt, is 
het vooral prettig om die (financiële) 
ballast kwijt te zijn. Geen onder-
houdsbeurten meer; geen gedoe met 
winterbanden. Je betaalt alleen nog 
wat je afneemt; inclusief benzine en 
hij wordt zelfs gewassen!”, zo vertelt 
iemand die de stap naar autodelen 
recent gewaagd heeft.

Greenwheels
Sinds kort staat de Slotense deel-au-
to van Greenwheels klaar voor ge-
bruik (standplaats: Ditlaar 7) op de 
privé-parkeerplaats van Greenstay 
Ditlaar. Iedereen met een rijbewijs 
kan de splinternieuwe vijfdeurs 
Volkswagen UP boeken. Je haalt hem 
daar op en brengt hem daar afloop 
weer terug. Wie klant is bij Green-

wheels kan overal in het land (na een 
treinreis) een deelauto boeken. Hun 
auto-netwerk is inmiddels groot. 
Afhankelijk van of je veel of weinig 
gebruik maakt van deze service kies 
je voor een gratis abonnement of 
maximaal € 25,- per maand. Betaal 
je geen vaste kosten, dan ligt het 
uur- en kilometertarief hoger. Meer 
informatie: greenwheels.com. 

Zondag 28 juni
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  11.00 – 12.30 uur: Bomenexcursie o.l.v. Rinus Hofs door De Oeverlanden. 

NME-centrum ‘De Waterkant’, depot van De Oeverlanden, Anton Schle-
perspad. Bomen herkennen a.h.v. bladeren. Deelname voor kinderen gratis, 
volwassenen: € 2,50. Aanmelden niet nodig.

Dagelijks
•  Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Auto-delen nu ook op Sloten

Voordeliger tot 15.000 KM per jaar

Operationeel manager van het hotel Reduan Wirosoewignjo is blij met de 
Slotense deelauto.

Voorzichtige opstart Greenstay Ditlaar op Sloten
Wat betreft timing heeft general ma-
nager Arjan Baas pech: Net toen het 
shortstay-hotel aan de Ditlaar open 
zou gaan, barstte de corona-crisis in 
volle hevigheid los.

Maar, echte ondernemers gaan niet 
bij de pakken neerzitten. Zo blijkt 
uit het tijdelijke noodplan dat uit de 
kast getrokken is.

Tijdelijk nog geen expats
“Afgelopen maart was de sleutelover-
dracht. We zijn toen meteen begon-
nen met de inrichting: Vloerbedek-
king, schilderen, behangen, meubels, 
beddengoed, keukengerei… Alles liep 
op rolletjes, maar gaandeweg werd 

duidelijk dat de expats, voor wie we 
dit hotel gebouwd hebben, voorlopig 
niet komen”, zo vertelt Arjan Baas. 

Om toch nog enige omzet te maken, 
is besloten om binnen het bestaande 
concept, tijdelijk een andere doel-
groep aan te spreken. Baas: “Zolang 
de expats niet komen, richten we ons 
op de Nederlanders, die voor langere 
tijd een onderkomen zoeken. Denk 
aan mensen die hun eigen huis laten 
verbouwen, maar niet in de troep 
willen zitten. Of aan mensen die door 
privé-omstandigheden niet thuis 
kunnen wonen. Iemand die het niet 
meer trok om in de chaos en drukte 
thuis te werken, heeft ook zijn toe-
vlucht tot ons hotel gezocht. We ver-
huren de studio’s met eigen sanitair 
en een keukentje aan hen nu onder 
de kostprijs. Je betaalt vanaf 950 

euro per maand. Geen ideale start 
voor ons op Sloten, maar het hotel 
komt nu tenminste tot leven. Als het 
gewone leven straks weer op gang 
komt en de bedrijven (op de Zuidas) 
weer professionals gaan inhuren, 
dan gaan we ons zo snel  mogelijk 
op expats richten. Financieel is dat 
ook bittere noodzaak.” Meer weten of 

vragen, mail met arjan@skyrch.nl.

Bord verplaatsen
Het grote witte naambord – dat nu 
vlak bij de Sloterweg staat – zal 
overigens worden verplaatst naar een 
plek dichterbij het hotel. Baas: “Ik 
moet het allemaal even organiseren, 
maar dat komt goed!”

Op de kamer van een van de eerste 
gasten.


