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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Molen van Sloten is officieel provinciaal monument!

Oud-dorpsraadlid komt met voorstel gedenksteen 'Sloten 100

jaar geannexeerd'

Film over Weilandje-referendum eindelijk in première

Fietsen en puzzelen op Burendag in Oud Osdorp

Vlinderen in en rondom Sloten

AGENDA

Zaterdag 9 oktober

• 10.00 – 14.00 uur: De Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije

Geer, Sloten. Kom ook! Gratis deelname. Info: Ruud Lutterlof, tel. 06 – 287 41
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952.

Zondag 10 oktober

• 11.00 – 12.30 uur: Paddenstoelen zoeken in De Oeverlanden met Christiane

Baetcke. Met het ouder worden van het natuurgebied neemt de

verscheidenheid aan soorten toe, waaronder kleine onopvallende

inktzwammetjes of grote houtzwammen. Verzamelen: NME-centrum ‘De

Waterkant’, depot van De Oeverlanden, Anton Schleperspad. Deelname voor

kinderen gratis, volwassenen: € 2,50. Aanmelden niet nodig.

• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T.· Lies

Bakhuysenlaan 17, Sloten.

Iedere dinsdag

• 15.15 – 17. 15 uur: 'Klein Sloten Ontmoet' in het Dorpshuis Sloten. Kinderen

tot 14 jaar zijn met (groot)ouders gratis welkom. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Iedere donderdag

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

Iedere vrijdag

• 16.30 – 17.30 uur: Sloterkerk open: meditatie; 17 uur: live orgel-muziek.

Iedere zaterdag en zondag

• Politiebureautje Sloten bij droog en mooi 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.
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• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS

Molen van Sloten is officieel provinciaal monument!

Op 29 september ging deze lang gekoesterde wens in vervulling.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland besloot de Molen van

Sloten op te nemen in het provinciale erfgoedregister omdat het de molen van

groot belang is voor de provincie.

Eervol en gunstig

Gedeputeerde van de provincie Zita Pels stond meteen positief tegenover de

monumentenaanvraag van de molen. Naast de monumentale waarde vindt zij

dat ook de maatschappelijke waarde van een pand meetelt bij het verlenen

van deze bijzondere status. Daarom zette zij zich in om de Slotense molen, die

oorspronkelijk niet op deze plek stond en in 1990 een nieuwe onderbouw

kreeg, tóch voor te dragen. Naast de eer dat de originele molenromp uit 1847

nu als volwaardig 'cultureel erfgoed' wordt gezien, biedt deze status ook

financiële steun. 

Vrienden blijven welkom

Voor het onderhoud van de onderbouw van de molen en het verdere beheer,

blijft de molen afhankelijk van bezoekers-inkomsten en van bijdragen

die Vrienden leveren. Kortom, stel de rondleiding die vrijwilligers graag

verzorgen niet langer uit en bezoek dit provinciale monument.
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Voortaan kan iedereen altijd zien dat de molen provinciaal monument
is. Beleidsadviseur Erfgoed van de provincie Noord-Holland Ernst van der Kleij 
overhandigde op 30 september het speciale schildje aan molenaar Chris Smit.

Oud-dorpsraadlid komt met voorstel gedenksteen 'Sloten 100 jaar

geannexeerd'

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de gemeente Sloten door

Amsterdam werd opgeslokt. "Het zou prachtig zijn om deze mijlpaal

blijvend met een speciale gedenksteen op Sloten te herinneren", aldus

voormalig dorpsraadlid Guido Frankfurther.

"Als het allemaal lukt, dan kunnen burgemeester Femke Halsema en

dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma dit jaar nog deze steen hopelijk feestelijk

onthullen. Als iedereen die Sloten een warm hart toedraagt wat bijdraagt,

halen we zeker voldoende geld op." Bijdragen kunnen gestort worden op

rekening NL80  RABO  1472  8260  51  t.n.v. G. Frankfurther. Moeten we de

annexatie van toen overigens vieren of betreuren?

Lees verder...
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Tot 1921 was Amsterdam nog veel kleiner. Alleen het gele gebied op de kaart
viel onder de gemeente Amsterdam. Op 1 januari 1921 verviervoudigde het

grondgebied van de hoofdstad. De geannexeerde gebieden kregen op de kaart
andere kleuren, inclusief een stuk van Het IJ en de Zuiderzee. Links de grote

gemeente Sloten. Kaart: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Film over Weilandje-referendum eindelijk in première

De driedelige documentaire 'De slag om het Weilandje Vrije Geer' legt

een uniek stukje historie vast, maar is vooral bedoeld om

actievoerders van nu te inspireren en moed te laten houden.

De première vond plaats in de Serre van bewonersorganisatie Eigenwijks. De

film is in samenwerking met Eigenwijks gemaakt en hierdoor goed inzetbaar

om actievoerders van nu te laten leren van de ervaringen van toen. De film

staat bomvol praktische tips en trucs ter inspiratie. Eigenwijks gaat ook

bewoners(groepen) informeren over het bestaan bij dit nieuwe hulpmiddel om

succesvol actie te voren om iets in de gemeente voor elkaar te krijgen.

Vooral: hóe doe je dat?

De documentaire, gemaakt door Happy4Film, geeft een kijkje in de keuken

hóe de actievoerders indertijd te werk gingen. Hoe werkt het om te lobbyen bij

de politiek? Verzamel je heel veel handtekeningen en zet je een slimme 

campagne op? Deze en nog vele andere onderwerpen komen aan bod in de
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toegankelijke film. Bekijk de trailer alvast. Vragen? Stuur een mail. 

Symbolische overdracht van de driedelige documentaire: Wethouder
'Democratisering' Rutger Groot Wassink ontvangt dit nieuwe 'hulpmiddel om
effectief actie te voeren uit handen van initiatiefnemer en actievoerder van

toen Tamar Frankfurther. Foto: Erik Swierstra.

Fietsen en puzzelen op Burendag in Oud Osdorp

"Verlaat het Over de Rand-terrein via de uitgang aan de Joris van den

Berghweg en ga over de Tinie Wormbrug rechtsaf."

Zo begon zaterdag 25 september de twaalf kilometer lange Burendag-

fietstocht door het landelijke gebied, de Tuinen van West. Een makkie:  "Drie

kwartier fietsen en je bent er", zou je denken. Niet dus. 

Lees verder...
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Onderweg pauzeren. Foto: Marja van der Veldt.

AKERTJE

Vlinderen in en rondom Sloten

De Vlindergroep Sloten zag de afgelopen tijd  heel wat mooie en

bijzondere fladderaars op natuurpark Vrije Geer en de naast gelegen

'slenk' langs de Slotervaart.

De groep praat u bij over vlinders in het algemeen en recente ontdekkingen.

Lees verder...
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Sint-Jansvlinder in kleurenpracht (dag-actieve nachtvlinder).
Foto: Helma Baas.

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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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

In het Jaagpadbos in natuurgebied De Oeverlanden draait het maaiseizoen nu
op volle toeren. En dus zijn de vrijwilligers druk met afharken.

Foto: Hans Bootsma.
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