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JUBILEUMKRANT
SEPTEMBER 2021

FEESTMAAND BOMVOL ACTIVITEITEN

Op 11 september is het 30 jaar geleden dat de Molen van Sloten o�  cieel werd geopend door prinses Juliana. Natuurlijk laat de Molen van Sloten dit wapenfeit 
niet ongemerkt voorbijgaan: de hele maand september viert de Molen feest. 

In de agenda  op pagina 7 van deze krant staat een overzicht van wat er wanneer te doen is.

MOLEN VAN SLOTEN

30 
JAAR



Beauty salon Netty
Netty Vosveld
mobiel +31 647320138

netty.vosveld@gmail.com
schoonheids behandelingen 
en alternatieve geneeswijzen

J. van der Veldt 
Grondwerken

feliciteert de Molen van Sloten 
met het 30 jarig jubileum!

Badhoevelaan 82 - 1171 DE Badhoevedorp - 020 723 0522 - info@inloophuisesperanza.nl

Openingstijden:
Maandag 10.00 - 16.00
Dinsdag 10.00 - 16.00
Woensdag 10.00 - 16.00

Wij staan klaar voor mensen
met kanker en hun naasten.

www.inloophuisesperanza.nl

Voor kankerpatiënten en hun naasten

Lorentzplein 49 - Badhoevedorp
020 - 822 4345 

Chocolade, ijs, gebak
en nog veel meer!

Van harte gefeliciteerd 
met het 30-jarige jubileum!

www.badhoeve.nl

Manege het Molenpaardje

• Pony- & paardrijden
• Leasen Pony
• Rijles per uur of  per halfuur
• Stalling

• Dressuurwedstrijden
• Dagkampen
• Kinderfeesten
• Boogschieten te paard

Lutkemeerweg 46/48 - 1067 TH Amsterdam
06-25189210 / 06-14876724
www.hetmolenpaardje.net
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FEESTMAAND BOMVOL ACTIVITEITEN:
10 september: start wiekdraai-marathon 
Hoe kan de molen beter zijn 30ste verjaardag vieren dan 
door 30 uur rondjes te draaien? Mits het weer het toelaat, zal 
de molen vanaf 10 september om 8.00 uur ’s morgens tot 11 
september om 14.00 uur non-stop draaien. Dertig uur lang 
zal het enthousiaste molenaarsteam van de molen de wieken 
laten draaien. De hele nacht lang dus! De molen verbindt 
hieraan een prijsvraag: Raad hoeveel rondjes de wieken in 
die 30 uur draaien. Degene met de beste schatting wint een 
gratis overnachting met heerlijk ontbijt voor twee personen 
in een molen-B&B! Prijsvraagformulier te vinden op www.
molenvansloten.nl en uitknipformulier in deze krant.

Start feestmaand en prijsuitreiking Slotense 
schilderwedstrijd 
Op donderdag 2 september geeft Zita Pels, gedeputeerde 
Monumentenzorg van de Provincie Noord-Holland, het 
startsein voor de festiviteiten. Zij maakt dan de winnaar 
bekend van de schilderwedstrijd “De geannexeerde 
gemeente Sloten toen, nu en straks” en opent de 
tentoonstelling van de 15 genomineerde schilderijen. Daarna 
kan men deze tentoonstelling op de stellingzolder van de 
Molen komen bewonderen. 

Diezelfde avond zal de molen vanaf 21.00 uur feeëriek 
verlicht zijn door een laserprojectie, aangeboden door CJ 
Lasershows uit Badhoevedorp. 

’S NACHTS DWALEN DOOR DE MOLEN
Avondmensen, nachtbrakers, vroege vogels en allen die iets romantisch en avontuurlijks willen meemaken, zijn welkom om in de nacht van 10 op 11 september een unieke 
molenervaring te beleven. Je kunt dan samen met de molenaar ’s nachts de hele molen verkennen. Je loopt over de smalle trapjes tot helemaal boven in de woonzolder. Je 
loopt in het donker, bij het schijnsel van een lantaarntje. Tijdens de tocht hoor je het geluid van de wind, het gekraak van de molen en � arden romantische live pianomuziek. 
Na a� oop kun je met een lekker drankje en hapje bijkomen van deze avontuurlijke belevenis. Ieder uur kunnen maximaal vier personen aan deze nachttour deelnemen. Wees 
er dus snel bij en reserveer een nachtelijk uur via het boekingsformulier “Night Experience” op www.molenvansloten.nl.

DE MOLEN TRAKTEERT: 

• Molenspeurtocht voor kinderen
Ook aan de kinderen is gedacht. De molen organiseert twee 
leuke, gezellige, spannende en lekkere kindermiddagen. 
Doe mee aan de speurtocht door de molen en – wie weet – 
ontmoet je onderweg het molenspook wel. Natuurlijk krijgt 
iedereen ook wat lekkers. Kinderen die dat leuk vinden, 
kunnen zich ook laten schminken. Voor kinderen t/m 12 jaar 
geldt in deze hele feestmaand de symbolische toegangsprijs 
van 30 dubbeltjes.  

• Geboren in september 1991?
Nog een leuke molentraktatie: Ben je in september 1991 
geboren, of ken je iemand die toen geboren is? Iedereen die 
in september 2021 – net als de molen – zijn 30e verjaardag 
viert, krijgt namelijk in de hele maand september gratis 
een rondleiding door de molen (met uitzondering van de 
nachttour)! Zegt het voort!

• Gratis molenlezingen voor Vrienden
Speciaal voor Vrienden van de Molen worden er 
interessante molenlezingen gegeven door twee 
molenkenners bij uitstek. Na a� oop he� en we 
samen het glas op de jarige molen. Kies uit de 
drie data die in de agenda staan vermeld. Alle 
Vrienden van de Molen mogen één introducée 
meenemen. Aanmelden via het formulier in 
de agenda op www.
molenvansloten.nl. Was u 
altijd al van plan om een 
keer Vriend te worden? 
Dan is dit de perfecte 
gelegenheid. Vanaf € 
25,- bent u al Vriend en 
kunt u zich aanmelden 
voor deze lezingen. Meer 
informatie op de website 
van de molen: 
www.molenvansloten.nl/steun-ons 

Hoeveel rondjes draaien de wieken in 30 uur?
Ik denk dat tijdens de draaimarathon op 10 en 11 september de wieken in totaal ………… rondjes draaien

Naam: ................................................................................
E-mail: ................................................................................
Tel.no.: ................................................................................
Postcode ................................................................................:

Geef het ingevulde formulier af bij de balie van de Molen van Sloten of doe het in de brievenbus
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Iedere persoon is uniek en verdient persoonlijke aandacht en 
behandeling.

Wij zetten in op preventie, vitaliteit en optimalisatie van 
gezondheid zodat onze patiënten vitaal, optimaal en energiek 
door het leven gaan. Gezondheidszorg, niet alleen ‘ziektezorg’. 
Wij doen dit onder andere met behulp van leefstijladviezen. 

U bent van harte welkom om u in te schrijven of vrijblijvend 
kennis te maken met de huisartsen, assistentes en de praktijk.

Osdorpplein 470, 1068 SZ  Amsterdam
Sloterweg 303, 1171 VC  Badhoevedorp

Nieuwe huisarts?
Bel om u in te schrijven of 
vrijblijvend kennis te maken

020-705 45 00
www.everybodylifestylecenters.nl
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Wij zijn dagelijks geopend vanaf 11.00 uur

Sloterweg 1345, 1066 CM Amsterdam
020 615 3821  -  info@dehalvemaen.com

www.dehalvemaen.com

Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

Osdorperweg 62, 1066 EM Amsterdam
Tel./Fax: (020) 669 61 09, Mob.: 06 - 555 828 81

E-mail: mariovanderwoude@upcmail.nl

• Voor bedrijven & particulieren
• Bewassen van ramen 

(binnen & buiten)
• Telescoop bewassing
• Separatieglas
• Reclameborden/lichtbakken
• Schoonmaak van kantoren
• Houten-, aluminium- & 

kunststofkozijnen
• Reinigen van dakkapellen 

+ hogedrukreiniging

• Hoogwerker aanwezig
• Verhuur hoogwerker
• Reiniging dakgoten
• Schoonmaak boeidelen 

windveren
• Reiniging zonnepanelen, 

3/5% meer rendement
• Anti-spin techniek
• Schoonmaak & uitvegen 

van dakgoten

Kom vrijblijvend en kosteloos
kennismaken met ons Lifestyle Center
Leefstijlgeneeskunde is bij ons allereerst gepersonaliseerde zorg. Wij 
werken met een integrale multidisciplinaire aanpak en vanuit een holistisch 
mensbeeld. Wij nemen de tijd om breder naar gezondheid en welzijn te kijken. 
Om na te gaan wat u nodig heeft, maken wij uitgebreid met u kennis via een 
inlevingsgesprek met onze leefstijlartsen.
Tijdens dit inlevingsgesprek komen de zeven pijlers van onze Lifestyle Centers 
aan bod:  Voeding. Beweging. Bioritme/Slaap. Mentaal welbevinden en 
Ontspanning. Sociale verbondenheid. Zingeving. Werk- en Leefomgeving.

Bel voor een afspraak of mail naar contact@everybodylifestylecenters.nl

088-246 04 60   www.everybodylifestylecenters.nl

Carin’s Coiffures
Voor hem & haar

06 26110664  
Noorderakerweg 17  1069 LN Amsterdam

‘Uw wensen zijn 
ons uitgangspunt’

020 497 2694  Altijd bereikbaar
www.deloosuitvaartverzorging.nl

De Loos
u i t v a a r t v e r z o r g i n g

Bloemen • Boeketten • Rouwwerk

Telefoon 06-25153607
www.fransbloemen.nl • info@fransbloemen.nl

Bloemenkiosk t.o. Westgaarde. t.o. Ookmeerweg 273.
1067 SP Amsterdam (bij rotonde Osdorperban)

OOK OP 

ZONDAG 

GEOPEND

Rouwkamer Pancratius
Sloterweg 1186

Keurmerk uitvaartzorg

Uitvaartverzorging 
A. de Jong

Ruim 50 jaar uw vertrouwen waard
vanuit ons familiebedrijf

Persoonlijk bereikbaar dag & nacht

020 - 6761337
Voor al uw persoonlijke wensen

thuisopbaring, 24 uur opbaarkamer,
uitvaartcentrum naar keuze,

rouwkamer Pancratius, rouwdrukwerk, 
nazorg, voor elk budget

www.uitvaartcentrum.amsterdam
Sloterweg 1184, Amsterdam-Sloten

Cliostraat 42, Amsterdam-Zuid

GEFELICITEERD MET HET  30 JARIG JUBILEUM!

WWW.DRUKTEVANBELANG.NL

Altijd opgeruimd!
 Hoofdweg 420 - 2132 MH Hoofddorp

023 557 98 28 - 020 659 33 76
info@storage420.nl - www.storage420.nl • Vloerbedekking

• Trapbekleding
• Raamdecoratie

• Projectinrichting

Hoofdweg 420
2132 MH Hoofddorp

020 - 659 33 76

www.ketelinterieurs.nl

Voor bedrijven en particulieren
023 557 98 28 - 020 659 33 76

info@ketelverhuizingen.nl
www.ketelverhuizingen.nl

Wij zijn een authentieke bar bistro 
aan de  ringvaart met heerlijke vis en 
vlees gerechten van de houtskoolgrill. 
Natuurlijk hebben wij ook gerechten 
voor de vegetariërs.

Bij ons geld kom binnen als een vreemde 
en ga weg als een vriend.

Bar - Bistro
Later aan ‘t water 

VAN DE VOORZITTER
Welkom op ons feest!

De Molen van Sloten is jarig. Dus laten we de Amsterdammers delen in ons feest, een maand lang. In deze krant lees je wat we allemaal te 
bieden hebben. We hopen dat je daar plezier aan beleeft. 

Wij zijn blij dat de afgelopen 30 jaar velen (vrijwilligers, particulieren en bedrijven) in natura, fysiek, raadgevend en/of � nancieel geholpen 
hebben om de molen eerst te realiseren en nu draaiend te houden. Wij hopen dat we altijd op hun steun kunnen blijven rekenen en dat 
velen hun voorbeeld zullen volgen. Zonder Vrienden geen molen! Daarom ook een onderdeel speciaal voor Vrienden van de Molen in ons 
feestprogramma.

Wie jarig is trakteert, maar mag ook een verlanglijstje maken. Wat staat daar bovenaan? Dat iedereen graag wil dat de molen blijft bestaan. 
Daarbij helpen donaties. Nog � jner is het als je Vriend van de Molen wordt. Wist je dat de Molen een ANBI is en dat je met een periodieke 
schenking belastingvoordeel geniet? Dat is goed voor jou én voor de Molen. Heb je vragen? Neem contact met ons op. Meer informatie 
staat op onze website: www.molenvansloten.nl/steun-ons/

Veel plezier alvast op ons verjaardagsfeest,

Frans Urban, voorzitter Stichting Molen van Sloten

GESCHIEDENIS VAN DE MOLEN 
De molen viert dan wel haar 30-jarig bestaan in Sloten, maar is voor een deel al meer dan 170 jaar oud. Het is een heel verhaal 
hoe deze molen in Sloten terecht is gekomen. Op www.molenvansloten.nl/de-molen/geschiedenis vertelt Theo Durenkamp, 
die al 40 jaar actief betrokken is bij de molen, hier meer over.  

VRIJWILLIGERS VERTELLEN
Met grote inzet, enthousiasme en vakkundigheid houden ongeveer 80 vrijwilligers de molen dagelijks in stand. Zij verrichten allerlei werkzaamheden, verwelkomen 
bezoekers vanuit de hele wereld en hebben daardoor altijd een verhaal te vertellen. 

Inge: “Ik ben nu drie jaar vrijwilliger bij de Molen en vind 
het er heerlijk. Ik doe camera- en montagewerkzaam-
heden en probeer met mijn � lms alles wat in en om de 
molen gebeurt naar buiten te brengen. Iedereen denkt 
aan de molen als een gebouw, uit hout opgetrokken, 
met hier en daar wat ijzer en riet. Dat klopt natuurlijk. 
Maar als je boven in de molen gaat zitten en muisstil 
bent hoor je de wieken de lucht doorklieven, de spil 
schurend draaien en het hout rondom je kraken. Soms 
lijkt het alsof de molen beweegt. Ik weet het zeker: de 
molen leeft!”

Peter: “Als vrijwilliger ben 
ik zowel betrokken bij de 
technische onderhouds-
werkzaamheden als bij de 
rondleidingen. Mijn op-
merkelijkste ervaring was 
een Amerikaanse bezoe-
ker. Als ik rondleid word ik 
steeds superenthousiast 
over de techniek van de 
molen. De Amerikaan 
werd zo aangestoken door 
mijn enthousiasme dat hij 
de bouwtekeningen van 
de molen wilde hebben 
om in zijn geboorteland 
onze molen na te bouwen! 
Een betere reclame kun je 
niet hebben.”

Jolanda: “Soms krijg je de kans om iemand heel gelukkig te maken. Een 
jonge vrouw uit Rusland had als allergrootste wens een molen in het echt 
te bezoeken. Ze wilde dat zó graag dat ze over haar hele onderarm een 
tattoo met een molen had laten zetten. Ik heb nog nooit iemand na een 
rondleiding zo blij de deur uit zien gaan! Ook moet je mensen wel eens 
uit de droom helpen. Bijvoorbeeld het Franse echtpaar dat liet zien dat in 
hun reisgids toch écht stond dat het Slotense Kleinste Politiebureautje van 
Nederland gerund werd door dwergen. Of het Spaanse jongetje dat na 
a� oop van de rondleiding enthousiast uitriep dat hij ‘pipi’ had gedaan op 
het toilet dat eerder ook door Rembrandt was gebruikt…”

Hans: “Talen spreken is hart-
stikke leuk. Het is mij wel eens 
gelukt om in één rondleiding 
afwisselend vier talen te spre-
ken: Nederlands, Duits, Frans 
en Engels. Er kwam eens een 
groep Belgen uit Wallonië 
die uitsluitend Frans spraken. 
Wonderlijk genoeg werden zij 
vergezeld door een Engelse 
reisleidster. Zij stond erop dat 
de rondleiding in het Engels 
plaatsvond, maar ik dacht: 
met 20 mensen die Frans 
spreken ga ík Frans spreken. 
En dat deed ik, met af en toe 
een Engelse toelichting aan 
de reisleidster. Iedereen blij!”

Nelly:“ Ik ben als vrijwilliger niet alleen 
werkzaam als rondleider, maar ook 
als trouwambtenaar. In de mooie, 
intieme trouwzaal heb ik al heel wat 
huwelijken gesloten: mooie, romanti-
sche, emotionele en een keer zelfs een 
verrassingshuwelijk. Het bruidspaar 
had de gasten uitgenodigd voor een 
dagje uit, te beginnen in de Molen van 
Sloten. Tijdens de rondleiding glipte 
de bruid weg en verkleedde zich snel 
in de trouwzaal. Aan het einde van 
de tour stond ik in toga bij de deur 
de gasten op te wachten en zei: “Kom 
binnen!”  Toen sprong de bruid in haar 
trouwjurk tevoorschijn. Ondertussen 
klonk er keiharde muziek. Dat was 
een complete verrassing voor het hele 
gezelschap!”

Ook vrijwilliger worden in de molen? Heb je twee rechterhanden? Help dan mee met het onderhoud. Ontmoet je graag mensen van over de hele wereld? Word dan gastheer/
gastvrouw. Ben je handig met computers of met social media? We hebben voor iedereen die dat wil zeker een passende functie waarin je opgedane ervaring kunt benutten 
of waarin je juist nieuwe dingen kunt leren. Meld je aan door een mail te sturen naar: bestuur@molenvansloten.nl
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Peter: “Als vrijwilliger ben 
ik zowel betrokken bij de 
technische onderhouds-
werkzaamheden als bij de 
rondleidingen. Mijn op-
merkelijkste ervaring was 
een Amerikaanse bezoe-
ker. Als ik rondleid word ik 
steeds superenthousiast 
over de techniek van de 
molen. De Amerikaan 
werd zo aangestoken door 
mijn enthousiasme dat hij 
de bouwtekeningen van 
de molen wilde hebben 
om in zijn geboorteland 
onze molen na te bouwen! 
Een betere reclame kun je 
niet hebben.”

Jolanda: “Soms krijg je de kans om iemand heel gelukkig te maken. Een 
jonge vrouw uit Rusland had als allergrootste wens een molen in het echt 
te bezoeken. Ze wilde dat zó graag dat ze over haar hele onderarm een 
tattoo met een molen had laten zetten. Ik heb nog nooit iemand na een 
rondleiding zo blij de deur uit zien gaan! Ook moet je mensen wel eens 
uit de droom helpen. Bijvoorbeeld het Franse echtpaar dat liet zien dat in 
hun reisgids toch écht stond dat het Slotense Kleinste Politiebureautje van 
Nederland gerund werd door dwergen. Of het Spaanse jongetje dat na 
a� oop van de rondleiding enthousiast uitriep dat hij ‘pipi’ had gedaan op 
het toilet dat eerder ook door Rembrandt was gebruikt…”

Hans: “Talen spreken is hart-
stikke leuk. Het is mij wel eens 
gelukt om in één rondleiding 
afwisselend vier talen te spre-
ken: Nederlands, Duits, Frans 
en Engels. Er kwam eens een 
groep Belgen uit Wallonië 
die uitsluitend Frans spraken. 
Wonderlijk genoeg werden zij 
vergezeld door een Engelse 
reisleidster. Zij stond erop dat 
de rondleiding in het Engels 
plaatsvond, maar ik dacht: 
met 20 mensen die Frans 
spreken ga ík Frans spreken. 
En dat deed ik, met af en toe 
een Engelse toelichting aan 
de reisleidster. Iedereen blij!”

Nelly:“ Ik ben als vrijwilliger niet alleen 
werkzaam als rondleider, maar ook 
als trouwambtenaar. In de mooie, 
intieme trouwzaal heb ik al heel wat 
huwelijken gesloten: mooie, romanti-
sche, emotionele en een keer zelfs een 
verrassingshuwelijk. Het bruidspaar 
had de gasten uitgenodigd voor een 
dagje uit, te beginnen in de Molen van 
Sloten. Tijdens de rondleiding glipte 
de bruid weg en verkleedde zich snel 
in de trouwzaal. Aan het einde van 
de tour stond ik in toga bij de deur 
de gasten op te wachten en zei: “Kom 
binnen!”  Toen sprong de bruid in haar 
trouwjurk tevoorschijn. Ondertussen 
klonk er keiharde muziek. Dat was 
een complete verrassing voor het hele 
gezelschap!”

Ook vrijwilliger worden in de molen? Heb je twee rechterhanden? Help dan mee met het onderhoud. Ontmoet je graag mensen van over de hele wereld? Word dan gastheer/
gastvrouw. Ben je handig met computers of met social media? We hebben voor iedereen die dat wil zeker een passende functie waarin je opgedane ervaring kunt benutten 
of waarin je juist nieuwe dingen kunt leren. Meld je aan door een mail te sturen naar: bestuur@molenvansloten.nl

5



-020 2615199 -

info@edeltandtechiek.nl
www.edeltandtechniek.nl

-020 2615199 -

info@edeltandtechiek.nl
www.edeltandtechniek.nl

-020 2615199 -

info@edeltandtechiek.nl
www.edeltandtechniek.nl

Wij feliciteren De Molen van Sloten met hun 30-jarig jubileum!

fabulousyoga.nl
Langsom 28 - Amsterdam

Wij zijn dinsdag t/m zondag geopend van 17:00 t/m 23:00 uur 
(binnen en buiten).

Confuciusplein 14 Amsterdam
Tel: 020-613 39 33  -  platodtg@gmail.com

www.grieksrestaurantplato.nl
Lichaamsgerichte Therapie & 
Holistische Massagetherapie

Helen van uit het Hart & Reiki                                                          
Klassieke & Energetisch Massages – 

Bindweefsel- Voetre� ex
Bij : Stress en burn-out, lichamelijke en 

geestelijke klachten, uit je hoofd in contact          
met je lichaam, tijd en aandacht voor jezelf          

Mirjam de Vries, Nieuwemeerdijk 208, 1171 
NM Badhoevedorp, 06-382783  

www.intenzijn.nl

Door vele zorgverzekeraars 
gedeeltelijk vergoed.

Wij feliciteren de Molen van Sloten 
met hun 30 jarig jubileum

Door blijven draaien…
Dat doen wij ook!

Slagerij van den Ban
Tussen meer 337

1069 DR Amsterdam
020 6191987

Info@slagerijvandenban.nl
www.slagerijvandenban.nl

Zelfgemaakte patat, diverse snacks, milkshakes en softijs

7 dagen per week geopend van 11:30 tot 20:30
www.bestellenbijdepatatzaak.nl

Wij willen onze buren “de Molen van Sloten” 
feliciteren met hun 30-jarige jubileum.

Langsom 5, 1066 EW Amsterdam 

Komt u ook langs in onze gezellige net verbouwde 
brasserie van Wijk Ontmoeting Centrum “De 
Binnentuin” van Zorgcentrum De Meerwende? 

U kunt altijd vrijblijvend even binnenlopen voor een 
kopje ko�  e of thee met wat lekkers! 

Mocht u echter regelmatig van onze diensten 
gebruik willen maken, dan adviseren wij u om een 
WijkServicePas aan te scha� en. Met deze pas kunt u met 
voordeel gebruik maken van verschillende diensten en 
activiteiten, die De Meerwende aanbiedt. Meer informatie 
hierover vindt u op onze website www.zorgcentra-
meerlanden.nl/de-meerwende/wijkservicepas/ 
of bel ons op 020-247 01 00.

Graag tot ziens in Wijk Ontmoeting Centrum 
“De Binnentuin”!

Zorgcentrum De Meerwende; 
Kamerlingh Onneslaan 131; 
1171 AE Badhoevedorp
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AGENDA
N.B. ALLE ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD I.V.M. CORONAMAATREGELEN
LAATSTE INFO: ZIE AGENDA OP MOLENVANSLOTEN.NL/ACTUEEL

Datum Tijdstip Activiteit Informatie

Tot 10 september Verkoop loten molentombola € 2 per lot, te koop in de molen. Vele mooie 
prijzen!

Tot 10 september Prijsvraag: Hoeveel rondjes draaien de wieken

Raad het aantal rondjes tijdens de marathon 
en win een overnachting in een molen-B&B. 

Prijsvraagformulier op molenvansloten.nl en in 
deze krant

1 - 30 september Gratis rondleiding voor iedereen die deze maand 
30 wordt Op vertoon van legitimatie

2 september 14.00h Start feestmaand Molen 30 jaar

Prijsuitreiking Slotense schilderwedstrijd Door Gedeputeerde Noord-Holland

Opening tentoonstelling 
“De annexatie van Sloten; toen, nu en straks” Voor genodigden

2 september 21.00 - 24.00h Laserprojectie op de molen Aangeboden door CJ Lasershows

3 september - 19 september Schilderijententoonstelling 
“De annexatie van Sloten; toen, nu en straks” Expositie op de stellingzolder, 2e etage

10-11 september 08.00 - 14.00h 30-uur Wiekdraaimarathon
De molen draait 30 uur non-stop. Raad het aantal 
rondjes in deze 30 uur. Prijsvraagformulier op de 

website of in deze krant.

8.00h Tamar en Guido Frankfurther, kinderen van de 
initiatiefnemer van de molen, starten de molen.

20.00 - 06.00h NIGHT EXPERIENCE,

Nachttour in de donkere molen, met live 
muziek, hapje en drankje, elk uur. Prijs € 30,- incl. 
aandenken. Boek via het boekingsformulier op 

www.molenvansloten.nl

11 september 14.00h Stopzetten van de molen, afsluiting marathon Door de eerste en de huidige voorzitter

11 september 14.00-16.00h Optreden Dennis Isidora Voor de ingang van de molen

11 september 14.30h Bekendmaking winnaars molentombola Trekking buiten voor de ingang

15 september 14.00-16.00h Kinderactiviteiten, met o.a. speurtocht Prijs € 3,00. Boek via molenvansloten.nl

17 september 19.00 -21.00h Lezing: 'De geschiedenis van de molen' door 
molenaar Chris Smit

Gratis voor Vrienden, aanmelden via het 
aanmeldingsformulier op de agendapagina van

www.molenvansloten.nl
Nog geen Vriend, word dat nu: 

molenvansloten.nl/steun-ons/  en meld u daarna 
aan voor de lezing

21 september 16.00-18.00h Lezing:  'Amsterdamse molens' door molenaar 
Rein Arler

Gratis voor Vrienden, aanmelden via het 
aanmeldingsformulier op de agendapagina van

www.molenvansloten.nl
Nog geen Vriend, word dat nu: 

molenvansloten.nl/steun-ons/ en meld u daarna 
aan voor de lezing

22 september 14.00-16.00h Kinderactiviteiten, met o.a. speurtocht Prijs € 3,00. Boek via molenvansloten.nl

23 september 16.00 - 18.00h Lezing:  'De molenaar en zijn poldermolen' door 
molenaar Chris Smit

Gratis voor Vrienden, aanmelden via het 
aanmeldingsformulier op de agendapagina van

www.molenvansloten.nl
Nog geen Vriend, word dat nu: 

molenvansloten.nl/steun-ons/  en meld u daarna 
aan voor de lezing

30 september Bekendmaking winnaar marathonprijsvraag De winnaar krijgt tevoren bericht en wordt 
uitgenodigd in de molen

Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het budget voor bewonersinitiatieven van de Regiegroep Sloten en Nieuw Sloten, Osdorp en De Aker
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Langsom 28 1066 EW Amsterdam 
Tel: 06-57584858

Ramen • Deuren • Kozijnen • Trappen
Houtbewerking • Diverse soorten hardhout

Lutkemeerweg 262, 1067 TH Amsterdam
(020) 6194173 - info@houthandelhoogendam.nl

www.houthandelhoogendam.nl

Onze nieuwe 
huisartsenpraktijk in 
Amsterdam-Osdorp 
is geopend

U kunt zich nu inschrijven
020-705 45 00

Osdorpplein 470, 1068 SZ  Amsterdam

Sloterweg 303, 1171 VC  Badhoevedorp

www.everybodylifestylecenters.nl

Contract voor 
onbepaalde tijd?

Schrijf je in op

www.everybodyworks.nl
of bel

088-246 04 50




