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AGENDA

Het Slotense dorpsfeest kan dit 
jaar helaas niet doorgaan. Maar ja, 
om de vakantie af te sluiten zónder 
gezelligheid… dat kán gewoon niet… 
Daarom houden we dit jaar op zon-
dag 16 augustus van 11 tot 17 uur op 
het Dorpsplein een bescheiden maar 

gezellige mini-rommelmarkt voor 
maximaal twaalf verkopers. 
Iedereen die hier wil verkopen, meldt 
zich aan via het emailadres 
rommelsloten@gmail.com. De eerste 
twaalf belangstellenden krijgen 
kosteloos een plek op het Dorpsplein 
toegewezen. Zij zorgen zelf voor een 
tafel of kleed om hun spullen op 
uit te stallen. Er is bij deze indeling 
sprake van voldoende afstand tussen 
de plekken. Ándere verkopers zijn 
hier dan ook niet welkom. Tijdens de 
activiteit zal ook één looprichting 
op het plein gelden. We gaan ervan 
uit dat de bezoekers zich netjes aan 

de 1,5 meter afstandsregels zullen 
houden. Het gaat om de verkoop 
van tweedehands of zelfgemaakte 
spullen; dus niet om commerciële 
verkoop van nieuwe spullen. Daar-
naast staat het aan alle dorpsbewo-
ners natuurlijk vrij om op hun eigen 
erf ook spulletjes te verkopen, graag 
zelfs!

Zo zorgen we samen weer voor gezel-
ligheid op het dorp!

Claudia, Linsey, Tamar en Willy
Zaterdag 1 augustus
•  10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Oud Osdorp). Tom Schreursweg 

102, bij de dierenkliniek.
•  13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Zondag 2 augustus
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. (Ook op 9 augustus!)
•  11.30 uur: ‘Concert op de Speeltuin’. Klassiek voor en door Slotenaren, o.l.v. 

Micky Wagner. Gratis toegang. Speeltuin Sloten.
•  13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Dagelijks
•  Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Rommelmarktje op Sloten op 16 augustus

Reserveer nú uw plek

Sloten-borden
In de laatste week van juli zal de gemeente een aantal borden met de ver-
melding “Sloten Gem. Amsterdam” verplaatsen en vervangen. Ze waren 
verkeerstechnisch juist, maar brachten enkele bewoners in verwarring. 
Daarom is de gemeente samen met de werkgroep Sloten van de Dorps-
raad een onderzoek gestart dat leidt tot deze aanpassingen. Door de 
plaatsing van deze naamborden wordt en blijft zichtbaar waar de grens 
van het nog resterende landelijk gebied van Sloten ligt en wordt de cul-
tuurhistorie gerespecteerd. In een volgende Rubriek meer hierover.
 

Molen-korting
Nu u deze vakantie toch in de buurt blijft, hebt u eindelijk eens tijd om 
de bínnenkant van de Molen van Sloten te zien! Boek een rondleiding en 
laat u verrassen. De molen heeft een speciale “Vakantie-midweekaanbie-
ding”: alle volwassenen betalen van maandag tot en met vrijdag slechts 
het gereduceerde tarief van € 7,-. De rondleidingen beginnen om 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. U moet wel van tevoren reserveren via de 
website molenvansloten.nl, bellen met 020 669 04 12 of langsgaan bij  de 
balie (Akersluis 10, Sloten). Deze aanbieding is geldig t/m eind augustus. 
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om voor € 50,- per jaar Vriend van 
de molen te worden. Dan steunt u de molen, mag u jaarlijks met twee 
volwassenen en twee kinderen voor niets naar binnen en ontvangt u de 
nieuwsbrief.
 

Vlinderen
Op 11 juli namen maar liefst 27 belangstellenden deel aan de vlinder-
wandeling van de beheergroep Vrije Geer en Landschap Noord-Holland! 
Na afloop zijn gegevens zoek geraakt. Daarom: Els (en andere belangstel-
lenden uiteraard!), als jullie mee willen doen met het vlinderen op Na-
tuurpark Vrije Geer en de gelijknamige Slenk, stuur dan via de website 
slotenoudosdorp.nl een berichtje naar Tamar. 

AKERTJES

Rommelmarktje
Dorpsplein
Sloten

De gemeente heeft de stal van de zieke Arie Haring op 29 juni afgebroken en 
onderzoekt nu wat voor vervanging een goede aanvulling op het bestaande 
aanbod zou bieden. Natuurlijk volgt hierover later nog overleg met de Slote-
naren. (Foto: Jasmijn Overbeeke)

Haringkar Sloterpleintje afgebroken

LIEF EN LEED
Geboren
De allerjongste Slotenaar heet: 
Fien. Zij werd geboren op 1 juli 
en woont op de Nieuwe Akerweg 
6, in het hart van het dorp. Fien 
is het zusje van Luit en Marie en 
de dochter van Marith en Ruud 
Lemmens.

Overleden
Op 9 juli overleed Jaap Groene-
woud (1931) van de Raasdorper-
weg op Oud Osdorp. Jaap werd 
geboren op de Osdorperweg 
ter hoogte voor het huidige 
Tussenmeer (waar toen nog lan-
delijk gebied was). Hij was eerst 
schillenboer en registreerde 
voor een koeien-fokvereniging 
de melkproductie van koeien 
op Sloten en Oud Osdorp. Later 
ging Jaap samen met echtgenote 
Ans Rol (ook geboren op Oud 
Osdorp) zelf boeren met onge-
veer 35 koeien en 100 varkens 
in de Osdorper Bovenpolder. Hij 
was daar de eerste boer met een 
melkput, zodat hij niet hoefde te 
bukken om zijn vee te melken! 
Jaap was ook machinist van het 
gemaaltje bij de Ringvaart, aan 
het eind van de Raasdorper-
weg. In de bedrijfswoning blies 
Jaap zjjn laatste adem uit.  Het 
levensverhaal van Jaap en zijn 
Ans, is vastgelegd in twee films, 
die iedereen op geheugenvan-
west.amsterdam kan bekijken. 
Natuurlijk komen ook hun 
successen met paard en koets 
daarin aan bod.


