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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Monumentenweekend op 11 en 12 september op Sloten

Stand van zaken tien bouwprojecten op Sloten

Wéér een fietser aangereden op Osdorperweg in Oud Osdorp

Eérst twee adviezen over tijdelijke fietspad Sportpark Sloten, dan

pas aanleggen

Gedeputeerde Pels eert winnaars schilderwedstrijd

Het nieuwe vuurwerk: Jarige molen trakteert op lasershow

AGENDA

Tot en met donderdag 9 september

• Tot 16.00 uur: Uiterlijk inleveren invulstrook uit de Jubileumkrant voor de
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Wiekdraaimarathon van de Molen van Sloten. Digitaal meedoen tot 24.00 uur

via deze link.

Tot en met donderdag 10 september

• 11.00 – 16.00 uur: Loten á € 2,- voor de molentombola kopen in de Molen

van Sloten. Akersluis 10, Sloten. Prachtige prijzen én u steunt de molen, waar

íedere euro meer dan welkom is…

Nacht van vrijdag/zaterdag 10/11 september

• 20.00 – 06.00 uur: Eénmalige 'Night Experience' in de Molen van Sloten:

Exclusieve nachttoer met lantaarntje door de donkere molen met live muziek,

hapje en drankje. Prijs: € 30,- p.p. Start: ieder hele uur. Maximaal 4

volwassenen per rondleiding. Vol = vol. Tijdig aanmelden dus!

Zaterdag 11 en zondag 12 september

• 10.00 – 17.00 uur: Open Monumentenweekend op Sloten en o.a. bij Huis te

Vraag en Nieuw en Meer. Hang de Sloten-vlag uit! Programma: zie Dorp Sloten

(pdf) en: Huis te Vraag (pdf) en: Nieuw en Meer (pdf).

• 11.00 - 19.00 uur: Open dagen bij Nieuw en Meer, Oude Haagseweg 53-141.

Zaterdag 11 september

• 14.00 – 16.00 uur: Gratis live optreden van Dennis Isidora voor de ingang

van de Molen van Sloten.

Zondag 12 september

• Na 16.00: Klaarleggen op straat van verwijderde tegels en stenen, zodat uw

tuin groener wordt, een betere bodem krijgt en meer vocht kan vasthouden bij

plensbuien. Meld dit van tevoren aan. Dan komt de gemeente in heel Nieuw-

West de stenen op maandag 13 september gratis ophalen. Meer info.

Woensdag 15 september

• 14.00 – 16.00 uur: Speciale kindermiddag (4 - 12 jaar) in de Molen van

Sloten met leuke activiteiten, o.a. een spannende molenspeurtocht en wat

lekkers. Deelname kost € 3,- p.p.: Aanmelden.

Vrijdag 17 september
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• 19.00 – 21.00 uur: Lezing 'De geschiedenis van de molen' door molenaar

van de Molen van Sloten, Chris Smit. Gratis toegang voor Vrienden van de

molen. Goede gelegenheid om nú Vriend te worden. Aanmelden verplicht.

Tot zondag 19 september

• 11.00 – 16.00 uur: Kom de expositie van de genomineerde en winnende

schilderijen met toelichting te bekijken op de stellingzolder van de Molen van

Sloten. Toegang: Bijdrage in de fooienpot.

Hele maand september

• 11.00 – 16.00 uur: Gratis rondleiding bij de jarige Molen van Sloten voor

iedereen die deze maand óók 30 wordt. Telefonisch reserveren (tussen 9.30 en

16.00 uur): tel. 020 669 0412.

Iedere donderdag

• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.

Iedere vrijdag

• 16.30 – 17.30 uur: Open kerk: Meditatie en kaars branden in de Sloterkerk.

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; na afloop gratis

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in het Dorpshuis Sloten, Nieuwe

Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk). Contact: Werkgroep Sloten Schoner

• Vanaf 12.00 uur: Kom ook tuinieren in de Tuinen van de Lutkemeer.

Etnastraat, voorbij de Lutkemeerweg. Info: info@behoudlutkemeer.nl

Dagelijks

• 11.00 - 16.00 uur: De Molen van Sloten is open voor rondleidingen.

• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl
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NIEUWS

Monumentenweekend op 11 en 12 september op Sloten

Omdat 'we' 100 jaar geleden geannexeerd zijn staat Sloten centraal

tijdens het open monumentenweekend. Gratis toegang. Sloten en

omgeving hebben veel te bieden. Slotenaren, hang jullie vlag uit!

Beschermd dorpsgezicht Sloten - programma:

• Slotense kinderen en andere vrijwilligers leiden doorlopend rond vanaf het

Sloterpleintje (tegenover de Molen van Sloten).

• Rondleidingen naar (brandspuit) op Tuinpark V.A.T.

• Politiebureautje en pop up galerie in voormalige kruidenierswinkel: zijn open.

• Molen van Sloten en de Sloterkerk zijn beperkt open.

Huis te Vraag - programma:

• Ieder uur rondleidingen.

• Filmvertoning, lezingen, activiteit filosofie voor kinderen.
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Zeven op Sloten geboren kinderen (Lizzy, Tommy, Jim, Norah, Sarah, Linn en
Pam) verzorgen op vaste tijden rondleidingen.

Stand van zaken tien bouwprojecten op Sloten

In en rond de dorpskern van Sloten zijn tien ontwikkelaars druk zijn

met de realisatie van diverse (bouw)plannen.

Afgelopen week was er nieuws over het bouwproject op het terrein van de

vroegere Garage Kuykhoven. Mede door corona was het de afgelopen tijd erg

stil rond al deze projecten. Nu alles weer op gang komt, is het hoog tijd voor

stedenbouwkundige Ronald Rijntjes om iedereen bij te praten over de stand

van zaken.

Tien bouwplannen, waaronder dat voor het hotel naast de molen, de

bakkerswinkel op het Sloterpleintje en het appartementencomplex aan

Sloterweg 984 passeren de revue.

Lees verder…

Tekening van het bouwplan voor op de kavel waar vroeger garage Kuykhoven
stond, midden in de dorpskern van Sloten, gezien vanaf de Sloterweg, kijkend
in de Lies Bakhuyzenlaan, die naar Tuinpark V.A.T. leidt. Hiervoor heeft LEBO

op 2 september een omgevingsvergunning aangevraagd.

Wéér een fietser aangereden op Osdorperweg
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Op 3 september werd om 13.30 uur op de smalle Osdorperweg in Oud

Osdorp een fietser geschept door een veel te snel rijdende auto.

Het had veel erger af kunnen lopen. Actie is ook hier geboden.

Fietser voor onderzoek mee met ambulance

De automobilist reed richting Halfweg. Hij verklaarde later aan de politie dat

hij niet zo hard reed, maar de ontstane schade en de feiten spreken voor zich.

De persoonlijke spullen van de fietser lagen bijna 30 meter verderop... Op

grond van de impact, ook zichtbaar aan het fietswrak, besloot het

ambulancepersoneel het slachtoffer in het ziekenhuis te laten onderzoeken.

Gemeente, neem ook híer actie!

De bewoners van de Osdorperweg zijn het zat en roepen de gemeente op:

"Hou op met eindeloos onderzoeken, overleggen, vergaderen en participeren,

maar dóe iets! In navolging van de Sloterweg moeten ook hier maatregelen

worden genomen. Stel ook hier 30km/uur in, plaats snelheidscamera's en geef

de politie opdracht alle bestaande verboden eindelijk strikt te handhaven."

Meestal worden fietsers 'alleen maar' de berm in gedrukt. Deze keer ging het
weer goed mis. 

Eérst twee adviezen over tijdelijke fietspad Sportpark Sloten, dan pas

aanleggen



Op 31 augustus besloten de stadsdeelcommissie en portefeuillehouder

Bobeldijk van Nieuw-West eendrachtig twee adviezen in te winnen.

Voordat de aanleg van het tijdelijke fietspad op Sportpark Sloten mag

beginnen, moet eerst duidelijk worden hoe fietsers vanaf de noodingang veilig

over de Sloterweg naar de dorpskern van Sloten kunnen rijden. Ook moet een

speciale adviescommissie eerst kijken óf en zo ja hoe het fietspad in het groen

aangelegd kan worden. Het tracé is namelijk gepland in de

Hoofdgroenstructuur waar de gemeente zorgvuldig mee moet omgaan.

Deze adviezen hebben commissie-brede steun. Commissielid Mario van Dregt

(50Plus/Partij voor de Ouderen) nam hiertoe het initiatief met steun van Sarah

Biddle (GroenLinks) en Mustapha Daher (PvdA).

Lees verder...

De stadsdeelcommissie en het stadsdeelbestuur vragen advies, omdat het nu
te onveilig is voor fietsers om hier linksaf de drukke Sloterweg op te rijden en
meteen daarna het vele verkeer vanaf de Ditlaar voorrang te moeten geven. 

Gedeputeerde Pels eert winnaars schilderwedstrijd
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Op donderdag 2 september kwamen de 15 genomineerden van de

schilderwedstrijd ‘De voormalige gemeente Sloten, toen, nu en straks’

naar de Molen van Sloten.

Daar kregen zij te horen wie met de hoofdprijs van € 500,- euro naar huis

mocht gaan. Dat bestuurder van de provincie Noord-Holland Zita Pels naar de

molen kwam, was geen toeval. Zij is de bestuurder die het mogelijk heeft

gemaakt dat de Molen van Sloten eind deze maand ‘provinciaal monument’

wordt.

Lees verder...

Gedeputeerde Zita Pels (GroenLinks) van de provincie Noord-Holland
overhandigde de eerste prijs in aanwezigheid van molenvoorzitter Frans Urban
aan Saskia Lensink (rechts). In het midden het prijswinnende schilderij 'Vrije
Geer, zicht op Sloten'. Tot 19 september kunt u het in de molen bewonderen.

AKERTJES

Jarige Molen van Sloten trakteert op schone lasershow

De kop is eraf: De bomvolle jubileummaand '30 jaar Molen van Sloten'

is begonnen.

Het feest begon op 2 september met de ontvangst van gedeputeerde Zita Pels
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(zie hierboven) en 's avonds genoot een grote schare belangstellenden van

een prachtige lasershow, de op de molen werd geprojecteerd.

Het nieuwe vuurwerk

De show, aangeboden door C.J. Lasershows, riep onder de kijkers veel "oehs"

en "ahhhs" op. "Eigenlijk is dit het nieuwe vuurwerk", zei een van de

omstanders. "Zonder harde knallen en zonder schadelijke uitstoot en ook nog

eens veilig voor de molen. Want met de rieten kap is het ieder oude jaar weer

spannend of daar niet per ongeluk een ouderwetse vuurpijl in belandt..."

Tijdens de lasershow, met op de voorgrond een woonboot in de
Ringvaart. Foto: molenvrijwilliger.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzcwMTE0MzIyNjEwMDAyMTk3JmM9bDVoMSZiPTcxNDA4NjQxMyZkPWQzcTNrM24=.vgJDsdvn0P5UVUTbs4m6Dy7KaX9BRXQVp_0VVQPjQCE


Open dagen bij Nieuw en Meer

Ook de kunstenaars van Nieuw en Meer bieden op 11 en 12 september

een vol programma aan.

Op het terrein bij De Oeverlanden aan de Oude Haagseweg is beide dagen

tussen 11.00 en 19.00 uur van alles te zien, te beleven en te proeven. Meer

informatie via deze link.

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
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De 100-jarige Speeltuin Sloten vernieuwt in hoog tempo. Afgelopen week
legde BAM Infra Regionaal Amsterdam een prachtig slingerpad aan. Zo kunnen
ook minder mobiele kinderen of ouders makkelijk rondrijden in de speeltuin en

natuurlijk is het ook een fijn pad voor de kleine coureurs...

Eén dag voor de annexatie, op 31 december 1920, gingen de gemeenteraad
en het College van Burgemeester en wethouders van Sloten plechtig op de

foto. Lucy van Vrijberghe de Coningh, kleindochter van de laatste
burgemeester, Anton Pieter Karel van Suchtelen van de Haere, schonk recent
het familie-archief met deze bijzondere afbeelding aan de werkgroep Historie

Sloten-Oud Osdorp.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden
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