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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Molen van Sloten voorgedragen als provinciaal monument
Bescheiden Koningsdag op Sloten
Sloterweg weer zonder drempels, maar mét vier versmallingen
Op 8 mei wordt de Lutkmeerpolder weer beplant
Nog meer leesvoer op Sloten

AGENDA
Zaterdag 8 mei
• 13.00 – 15.00 uur: Actiedag Behoud Lutkemeer: Help mee de polder te
beplanten. Etnastraat, voorbij Lutkemeerweg. info: info@behoudlutkemeer.nl.
Iedere zaterdag en zondag

• Politiebureautje Sloten bij droog weer open van 13.00 tot 17.00 uur en
daarnaast op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
Iedere zondag
• 10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. Verzamelen in het
Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk). Contact:
Werkgroep Sloten Schoner.
Iedere vrijdag
• 16.30 – 17.30 uur: Orgelpunt 5 in de Sloterkerk, Osdorperweg 28. In stilte
luisteren naar orgelmuziek (17.00 – 17.15 uur), kaars branden, mediteren.
Gratis toegang. Reserveren niet nodig. Iedereen is welkom.
Dagelijks
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

NIEUWS
Molen van Sloten voorgedragen als provinciaal monument
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben bekend
gemaakt dat zij het voornemen hebben de Molen van Sloten aan te
wijzen als provinciaal monument.
Het bestuur en de vele vrijwilligers waarop te molen steunt zijn bijzonder
verheugd met dit bericht. Als sinds de opening van de molen in 1991 hebben
de initiatiefnemers P. Hans Frankfurther en Ko Kuiper en in latere jaren andere
bestuursleden en vrijwilligers zich ingezet om deze status te verkrijgen. Na
dertig jaar worden deze inspanningen nu beloond.
Lees verder…

Een van de straks monumentale molenzolders met originele balken uit 1847.
Foto: Erik Swierstra.

Bescheiden Koningsdag op Sloten
Dinsdag 27 april was een stralende dag. Op kleine schaal werd op
Sloten Koningsdag gevierd. De Oranjevereniging Sloten versierde het
dorp weer met drie-kleurballonnen en overal wapperden vlaggen.
De Oranjevereniging zorgde ook weer voor lekkere gratis limonade met koeken
voor de kinderen. De Dorpsraad leverde hiervoor een financiële bijdrage. Er
was gezelligheid op het Dorpsplein en uiteraard ontving Ben Meijer vele
belangstellenden in het Politiebureautje: "De fiets- en wandelfolders 'vlogen'
weg" zei hij enthousiast. Ook in de speeltuin Sloten was het heel gezellig.
Lees verder...

Het bestuur van de Oranjevereniging Sloten: Joke Wiers, Willy van der Spek,
Sandra Hogenhout en Willeke Hogenhout staan garant voor gezellige feestjes.

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XVIII
Sloterweg weer zonder drempels, maar mét vier versmallingen
Op 30 april heeft de gemeente de zeven verkeersdrempels, die op de
helft van de Sloterweg alleen maar voor nóg meer onveiligheid
zorgden, weer verwijderd. Er werden ook twee wegversmallingen
bijgeplaatst.
Blijft het hierbij? Of gaat de gemeente ook de rest van het beloofde pakket
van de tijdelijke maatregelen uitvoeren? Gezien de recente ervaringen met
hoogoplopende ruzies tussen automobilisten die elkaar geen voorrang geven
bij de versmallingen, lijkt dit geen overbodige luxe…
Lees verder…

Foto: Hans Horwitz.

Op 8 mei wordt de Lutkemeerpolder weer beplant
Nog altijd zijn de vergunningen om een distributiecentrum in de
Lutkemeerpolder van Oud Osdorp te mogen bouwen, niet op orde.
"Laten we de polder dan maar weer gewoon gebruiken waar hij voor bedoeld
is", dacht actiegroep 'Behoud Lutkemeer': "Dan gaan we de polder maar weer
beplanten." Iedereen is op zaterdag 8 mei van 13 tot 15 uur van harte welkom
om te komen helpen met deze plant-demonstratie.
Lees verder…

De landbouwgrond van de Lutkemeerpolder is bedolven onder het zand, maar
is nog niet verloren. Foto: Trees Kaizer.

AKERTJE
Nog meer leesvoer op Sloten
Steeds meer mensen weten de boekenuitleenkast aan de
Osdorperweg, vlak bij de Plesmanlaan, te vinden. Iedereen kan hier
boeken lenen, terugzetten of, als je dat wilt, zelf thuis houden.
Het bestuur van Tuinpark V.A.T. aan de Lies Bakhuyzenlaan in de Slotense
dorpskern, laat weten dat iedereen ook welkom is om te komen neuzen in hun
ruilboekenkast. Op het terras kun je rustig wat leuks uitzoeken en je kunt
meteen op een bankje in het prachtige tuinpark lekker gaan lezen. Een heerlijk
uitje!

Het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp in beeld
Uw foto's van Sloten en Oud Osdorp blijven welkom. Stuur ze op naar:
dorpsloten@gmail.com

Compensatiegroen in de Lutkemeerpolder... Foto: Trees Kaizer.
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