
Open Monumentenweekend: 11 en 12 
september 2021 

 

Programma Dorpskern Sloten 
Overal: gratis toegang/deelname 

 

 
 

Zaterdag 11 september 
10.00 –  17.00 uur:  

- Doorlopend rondleidingen door het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Start: Sloterpleintje 
(tegenover de Molen van Sloten) in groepen van maximaal 12 personen.  

- Politiebureautje (centraal informatiepunt) is geopend, informatie over en rondkijken in dit 
gemeentelijke monumentje uit 1866 met zijn imposante originele celdeur. In boevenpak op de foto. 
Snuffelen in het VVV-tje en winkeltje met door Slotenaren gemaakte voorwerpen.  

- Pop-up galerie is geopend in de voormalige kruidenierswinkel van J. J. in ’t Veld uit 1921, Sloterweg 
1210. Drie kunstenaars exposeren: Carolien van den Handel (keramiek), Mieke de Rijk (textiel) en 
Marike van der Zee (schilderijen). 

- Rommelmarkt: Slotenaren verkopen spullen op eigen grond. 
 

12.00 – 17.00 uur:  
- Rijksmonumentale Sloterkerk is geopend met een interessante expositie. 

 

Andere rondleidingen 
- 10.30, 12.00, 13.30 en 15.30 uur: Start rondleidingen door juniorgidsen vanaf het Sloterpleintje 

t.o. de Molen van Sloten. Maximaal 6 deelnemers per keer. Kinderen leiden u rond door hun eigen 
geboortedorp. 

- 11.00, 13.00 en 15.00 uur: start rondleidingen naar de Slotense brandspuit uit 1880 en Tuinpark 
V.A.T. Start op het Dorpsplein naast het Politiebureautje.  

 
 

Zondag 12 september 
10.00 –  17.00 uur:  

- Doorlopend rondleidingen door het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Start: Sloterpleintje 
(tegenover de Molen van Sloten) in groepen van maximaal 12 personen.  

- Politiebureautje (centraal informatiepunt) is geopend, informatie over en rondkijken in dit 
gemeentelijke monumentje uit 1866 met zijn imposante originele celdeur. In boevenpak op de foto. 
Snuffelen in het VVV-tje en winkeltje met door Slotenaren gemaakte voorwerpen.  

- Pop-up galerie is geopend in de voormalige kruidenierswinkel van J. J. in ’t Veld uit 1921, Sloterweg 
1210. Drie kunstenaars exposeren: Carolien van den Handel (keramiek), Mieke de Rijk (textiel) en 
Marike van der Zee (schilderijen). 

- Rommelmarkt: Slotenaren verkopen spullen op eigen grond. 
 

http://www.werkkunst.nl/
https://www.geenkunstaan.nl/
https://marikevanderzee.nl/
https://sloterkerk.nl/event/stiltemoment-en-orgelpunt5-in-de-sloterkerk-op-vrijdagmiddag/
https://sloterkerk.nl/event/open-monumentendag-expositie/
https://www.vat-sloten.nl/platte-grond-vat/
https://www.vat-sloten.nl/platte-grond-vat/
http://www.werkkunst.nl/
https://www.geenkunstaan.nl/
http://www.marikevanderzee.nl/


11.00 – 16.00 uur:  
- Molen van Sloten is geopend tot de stellingzolder: Ieder half uur start een rondleiding. Op de 

stellingzolder ziet u de prijswinnende en genomineerde schilderijen van de wedstrijd ‘De 
voormalige gemeente Sloten; toen, nu en straks’.  
 

Andere rondleidingen 
- 10.30, 12.00, 13.30 en 15.30 uur: Start rondleidingen door juniorgidsen vanaf het Sloterpleintje 

t.o. de Molen van Sloten. Maximaal 6 deelnemers per keer. Kinderen leiden u rond door hun eigen 
geboortedorp. 

- 11.00, 13.00 en 15.00 uur: start rondleidingen naar de Slotense brandspuit uit 1880 en Tuinpark 
V.A.T. Start op het Dorpsplein naast het Politiebureautje.  

 

https://molenvansloten.nl/
https://www.vat-sloten.nl/platte-grond-vat/
https://www.vat-sloten.nl/platte-grond-vat/

