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Yin Yoga en stoelmassage in Dorpshuis Sloten

AGENDA

Donderdag 1 september

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDI4ODU5Mjg4OTY0ODMxOTUzJmM9dTliNCZiPTEwMTA5OTU3ODMmZD1sOXkxajJy.3_n1SzbmwEIbYDkaxnyXklZxDqIXATu0t7uZDrVuO6c
mailto:dorpsloten@gmail.com
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDI4ODU5Mjg4OTY0ODMxOTUzJmM9dTliNCZiPTEwMTA5OTU3ODkmZD14Mnc0dDRl.RSuBFB8mwlYPCSwEqloOYp8qtppD36QEa1TGGVNbMmw


• 19.00 – 21.00 uur: BuurtBlikVanger georganiseerd door VuilnisOproer

Nieuw-West over de strijd tegen (zwerf)afval in de openbare ruimte. Dorpshuis

Sloten, Nieuwe Akerweg 14, Sloten. Meer info.

Vrijdag 2 september

• 20.00 uur: Spelletjesavond (biljarten, sjoelen, rummikuppen etc) in gebouw

de Schakel. Gratis toegang. Tuinpark V.A.T, Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

Zaterdag 3 september

• 09.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom

Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West

koffie aan. Meer informatie.

• 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

952.

Dinsdag 6 september

• 13.00 – 14.00 uur: Spreekuur van wijkagent Maurice Groenen en gebieds-

makelaar van de gemeente Nikki Weeling in het Politiebureautje Sloten.

Dorpsplein 1. Stel uw vragen en deel uw zorgen.

Donderdag 8 september

• 19.30 uur: Werkgroep ‘Dorpshuis Sloten’ vergadert in het Dorpshuis. Idee

voor een activiteit? Kom langs of stuur een mail. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Iedere donderdag

• 10.00 – 11.30 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.

Iedere vrijdag

• 16.30 – 17.30 uur: Sloterkerk open: meditatie; 17.00 uur: (live orgel)-

muziek.

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.
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Ieder weekend, bij mooi weer

• 11.00 – 14.00 uur: Politiebureautje Sloten open. Op verzoek: beme@dds.nl,

Dorpsplein 5.

Eerste zaterdag van de maand

• 09.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom

Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West

koffie aan. Meer informatie.

Dagelijks

• 10.00 – 17.00 uur: De Molen van Sloten open. Om 16.00 uur de laatste

rondleiding.

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

NIEUWS

Slotense brandspuit uit 1880 is feestelijk in gebruik genomen

Na een grondige restauratie, die een jaar in beslag heeft genomen,

werd het blusapparaat op zondag 28 augustus officieel onthuld.

Omdat de Molen van Sloten het onhandig grote apparaat niet meer in de tuin

kon huisvesten, was Tamar Frankfurther van de werkgroep Historie Sloten-Oud

Osdorp vorige zomer met spoed op zoek naar een nieuw onderkomen.

Trots op het diverse stadsdeel Nieuw-West

Gelukkig was hij welkom bij Tuinpark V.A.T. Maar toen wisten ze nog niet

hoeveel werk erin zou gaan zitten. Voorzitter Ko Plooy vertelde tijdens de

bijeenkomst wat voor werkzaamheden de V.A.T.-tuinders allemaal op hun

bordje kregen.

Sandra Doevendans, sinds afgelopen voorjaar voor stadsdeel Nieuw-West

portefeuillehouder voor o.a. monumenten, toonde zich blij, trots en verheugd

met dit initiatief. Zij prees de inzet van de vrijwilligers en benadrukte hoe

belangrijk het is dat dit stukje cultureel erfgoed van en voor Sloten – en voor

heel Nieuw-West – behouden blijft.
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De onthulling van de oude spuit, die tot 1972 dienst deed op Sloten, trok veel

bekijks. De 100 petitfours met daarop een historische foto van de spuit waren

in een mum van tijd verorberd...

Later volgt nog een artikel over hoe het er op Sloten toeging als er brand was

en hoe het blussen in zijn werk ging.

Nadat de voorzitter van Tuinpark V.A.T. Ko Plooy en DB-lid Sandra
Doevendans samen het nieuwe luxe onderkomen van de spuit hadden

geopend, werd deze ook écht in gebruik genomen. Er werd gepompt - dat is
zwaarder dan het lijkt - en de portefeuillehouder mocht spuiten. Tijdens

openingstijden van de V.A.T. is de brandspuit voortaan altijd meteen links
voorbij de entree te bewonderen. Foto: Erik Swierstra.

Nog geen jonge kerkuiltjes in De Oeverlanden

Eerder berichtten wij u al over het bijzondere nieuws dat kerkuilen

aan het broeden waren in een loods in Natuurgebied ‘De Oeverlanden’.

Na zes weken kwam de Provinciale Kerkuilenwerkgroep, zoals afgesproken, in

de kast kijken. Om de jongen te ringen. Dat was tenminste de bedoeling, maar

het liep helaas anders. Vier van de zeven eieren zijn wel uitgekomen, maar

geen van de kuikens heeft het overleefd. Hans Bootsma van De Oeverlanden

doet verslag van wat er op 11 augustus gebeurde en filosofeert over wat de



oorzaak van het mislukte broedsel kan zijn.

Lees verder...

In de nestkast werden vier verdroogde lijkjes van Kerkuiltjes en drie niet
uitgekomen eieren aangetroffen. Foto: Hans Bootsma.

Oude telefoon uit 1932 of 1949 geplaatst in GEB-kastje Sloterweg

Geheel volgens plan is de oude telefoon – afkomstig uit het GEB

Wijkstation, aan de Osdorperweg tegenover nummer 12 –

overgeplaatst naar de linker kast aan de Sloterweg.

Hoofdveldwachter Ben Meijer krijgt straks de sleutel van het linker kastje en

kan het toestel desgevraagd aan belangstellenden tonen.

Telefoon al na enkele jaren vervangen?

Aangezien het GEB-gebouwtje aan de Osdorperweg in 1932 in gebruik kwam

en de telefoon er oud uitziet, ging de hoofdmonteur van Liander ervan uit dat

de telefoon dan ook wel uit 1932 zou zijn. Maar toen hij het toestel had

verwijderd, werd er een typenummer zichtbaar en daar staat het getal ‘1949’

op vermeld. Is dat een jaartal? Dat is dus weer een nieuw raadsel.

Rob Teffer legt ook uit waarom het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog de

GEB-telefoons graag gebruikte.

Lees verder…
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Hoofdmonteur en leermeester Rob Teffer van Liander plaatst de oude telefoon
in de linker GEB-kast aan de Sloterweg. Foto: Guido Frankfurther.

Dorpsfeest 'Sloten op z'n Kop' 2022: vertrouwd gezellig

Op zaterdag 27 augustus was er voor de Slotenaren een barbecue met

live muziek op het Dorpsplein en de dag erna was het dorp vol

bezoekers aan de braderie en rommelmarkt.

Fotoverslag

Het weer was precies goed: niet te warm en niet te koud. Veel dank aan de

vrijwilligers die de barbecue en het muziekfeest op zaterdag hadden

georganiseerd en aan Rebecca Kanne, die er als marktmeester voor zorgde dat

er een prachtige markt op de Sloterweg stond. Wie terug wil kijken, klikt hier

voor een foto-impressie.
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Deze lieve knuffelbeer vond nog geen nieuwe eigenaar.

AKERTJES

Buurtproject: Samen voordelig groene daken aanleggen

Als u over Sloten (en de omliggende wijken) heen zou vliegen, dan

zou u veel platte, kale en grijze daken zien.

"Dat kan beter", vertelt dorpsraadslid Jennifer Brouwer in een filmpje, "want

als je op die platte daken sedum legt, dan houd je regenwater vast, wordt de

lucht gezuiverd, doe je wat goeds voor de bijen èn, geen overbodige luxe met

de steeds hetere zomers, dan is je huis meteen beter geïsoleerd en koeler."

Samen: goedkoper en minder zorgen

Als in Sloten en Nieuw Sloten voldoende huiseigenaren meedoen aan dit

gezamenlijke dakvergroeningsproject, geeft het waterschap AGV hiervoor

subsidie. De kosten komen dan neer op ongeveer € 20 per m² dak. Het

Groene Loket zal dit traject gaan begeleiden.

Hoe ziet sedum dakbedekking eruit?
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Op de meeste daken kan sedum worden geplaatst. Deelnemers zorgen (samen

met hun buren) zelf voor de aanleg. De sedumrollen bestaan uit drie lagen:

een drainage laag, mineraal wol en een voorbegroeide vegetatiemat met tien

soorten niet invasieve bloeiende sedum. Wilt u meer weten over (en u uiterlijk

half oktober aanmelden voor) dit project? Klik dan hier.

Bijna alle platte daken zijn geschikt om sedum op te plaatsen, maar een dak
moet natuurlijk wel sterk genoeg zijn om het gewicht na een forse regenbui te

kunnen dragen. Op de foto staat de sedum in bakken. Het aanbod via het
Groene Loket betreft sedum dat u uitrolt. Foto: Hella Hendriks.

Wijnproeverij in Dorpshuis Sloten

Op zondag 11 september kunt u kennismaken met een rijke schare

aan Europese wijnen. 

Aanmelden kan via deze link.
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De gemeente haalt uitgewipte tegels en stenen gratis op

Was u al van plan de tegels en stenen in uw tuin te vervangen door

groen, maar zag u op tegen het afvoeren van dat zware materiaal?

Dan is dit voor u goed nieuws: De gemeente komt in Nieuw-West op maandag

12 september alle stenen gratis ophalen.

Meer groen tegen droogte en voor de bijen en vlinders

Juist nu het de afgelopen periode zo droog en heet was in de stad, wijst de

gemeente de tuinbezitters erop dat "veel groen en minder tegels uw tuin èn de

stad koeler houden. Ook zorgt dit voor meer biodiversiteit én zorgt ervoor dat

het regenwater beter weg kan lopen."

Eenvoudige ophaalprocedure

Meedoen is heel eenvoudig. Via deze link meldt u de tegels of stenen bij de

gemeente aan. Aanmelden in Nieuw-West kan op 11 september tot uiterlijk

21.00 uur. U kunt uw tegels op zondag 11 september vanaf 16.00 uur buiten

zetten. Op 12 september worden ze na 7.30 uur opgehaald. Meer informatie
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(ook over ophaaldagen in andere stadsdelen).

Gaat u uw tuin ook vergroenen? 

Yin Yoga en stoelmassage in Dorpshuis Sloten

In de komende maanden kunt u ‘om de hoek’ op Sloten heerlijk tot

rust komen tijdens een ‘Balanced Sunday’.

Op de zondagen 25 september, 30 oktober, 20 november en 11 december

komen Saskia Greveling en Sammy Blok deze ontspannende activiteit hier

twee keer in de middag verzorgen.

De combinatie van Yin Yoga en stoelmassage komt volgens de dames niet

vaak voor en is volgens hen zeer heilzaam. In hun flyer geven ze uitleg: "Bij

Yin Yoga gaat het erom je over te geven aan de zwaartekracht waardoor

gewrichten soepeler worden en het immuunsysteem en de nachtrust

verbeteren. Na een stoelmassage voelen mensen zich vaak energieker en

nemen voorkomende klachten van nek en schouders af."

Wie meer wil weten over de tijden, de kosten en het aanmelden, klikt hier.
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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

Twee keer per maand werken vrijwilligers aan de inrichting en het onderhoud
van de tuin achter het Dorpshuis Sloten. Totdat de gemeente komend najaar
houtsnippers kan leveren, wordt het gras kort gehouden. Daardoor kunnen

mailto:dorpsloten@gmail.com


hier nu al buitenactiviteiten worden georganiseerd. Inmiddels zijn de eerste
contouren van het door Slotenaar Anne Nicolai ontworpen tuinplan ook al

zichtbaar. Telkens als iemand een dikke tak heeft gevonden en die in de tuin
heeft achtergelaten, wordt die in stukken gezaagd en neergelegd als

afbakening van het deel van de tuin waarop je kunt lopen. Als de bermen
rondom komend najaar gemaaid zijn, zal hier bloemrijk gras worden gezaaid.

Aan dit project is als 'bewonersinitiatief' geld beschikbaar gesteld.

Voor wie een goed evenwichtsorgaan heeft en niet bang is uitgevallen: Tot
komend najaar kunt u flyboarden op de Nieuwe Meer.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

De nazomer hangt boven Sloten al in de lucht. Tamara Janmaat nam deze foto
vanuit haar woning hoog in het Wees- en Armenhuis. 
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