
 
 

   
 

Kalender Muiderslotweg 

Winter 2022 / 2023 

 

buurt Whatsappgroep  www.facebook.com/muiderslotweg  

Woensdag 
14 en 21 dec 
4, 11, 18, 25 jan 
14.30 - 16.30 uur 
 

Kidsclub 
Hou je van tekenen, schilderen, knutselen en/of een spelletje?  
Kom dan op woensdagmiddag naar de Hof van Eden bij de speeltuin.  
Aura en Natascha maken er samen met alle kinderen (en hun 
(groot)ouders/verzorgers) een leuke middag van. 

Met en voor wie?     alle kinderen uit de buurt 
Kosten?      gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom                                                                        

Woensdag  
21 december 
25 januari 
17.00 – 19.00 uur 

Muiderslot Maaltijd -  Tot ziens aan tafel!    
Mensen uit de buurt ontmoeten en tegelijk lekker samen eten?  

Kom dan naar de Hof van Eden en schuif 
gezellig aan bij de Muiderslot Maaltijd. 
Iedereen neemt wat mee om te eten, 
bijvoorbeeld salade, soep, brood, pizza, 
fruit of toetje. Of misschien heb jij een  
ander lekker gerecht? Maak het thuis 
klaar als het kan en neem het mee. 

Maandag   
19 december 
16.00 – 18.00 uur 

Hulp bij het bestellen en/of plaatsen van 
energiebesparende hulpmiddelen. Let op: dit is op afspraak.  

Je kunt een afspraak maken via debesparingskit.nl (klik rechtsboven 
op ‘Contact’). Als er afspraken zijn gemaakt, zijn een medewerker 
van de Besparingskit en Antsje Zeldenrust van DOCK maandag 19 
december tussen 16.00 en 18.00 uur aanwezig in de Hof van Eden. 

Zaterdag  
24 december  
vanaf 14.00 uur 

Hohoho!  

De kerstman bezoekt de Muiderslotweg!  

Met heerlijke erwtensoep, koffie, glühwein en 
meer lekkers. 

Woensdag 11 jan 
17.00 – 18.00 uur 

Nieuwjaarstreffen in de Hof van Eden 
Met een hapje en drankje proosten we 
samen op een mooi nieuw jaar.  

       Kom gezellig langs! 



 
 

   
 

Muiderslot Nieuws 
 
Sint & Pieten op de Muiderslotweg 
Sinterklaas en zijn Pieten waren weer in het land en op 3 december 
bezochten ze ook de Muiderslotweg om de kinderen hier te verrassen   
met lekkers en leuke cadeautjes. De Sint en zijn Pieten hebben erg 
genoten van al die blije gezichten!  
 

 

Vergroening van de straat  
Dit najaar hebben bewoners in het grasveldje bij de 
Muiderslotweg/Dullaertstraat bloembollen geplant. 
Bewoners hebben dit stukje geadopteerd om samen te 
onderhouden. Fijn als iedereen er rekening mee houdt en 
dat er bijvoorbeeld geen hondenpoep in komt. Dan bloeien 
er volgend jaar prachtige bloemen! 
 

In februari/maart gaan we met de werkgroep groen aan de slag met de beplanting van 
de fruitbomen met ondersteuning van Volkstuinvereniging Wie Zaait Zal Oogsten. Ook 
is er behoefte aan een moestuin in de buurt. Wil je meehelpen om dit te realiseren? 
Meld je aan bij Antsje Zeldenrust van DOCK: 06 4898 0921 / azeldenrust@dock.nl 
 

 
 

Besparen op de energiekosten 
Heb je al gebruik gemaakt van de waardebon van €90,- voor 
energiebesparende hulpmiddelen? 33 bewoners hebben inmiddels 
gebruik gemaakt van dit unieke aanbod speciaal voor deze straat.  
Om het huis een beetje energiezuiniger te maken en uiteindelijk ook 
geld te besparen op de energiekosten. Er zijn tot nu toe vooral LED 
lampen, radiatorfolie, waterbesparende hulpmiddelen, brievenbus 
isolatie, smart-verlichting en kachelventilatoren besteld.  

Je kunt de middelen aanvragen via de website: debesparingskit.nl  Hulp hierbij nodig? Volgende 
week maandag kun je op afspraak terecht. Kijk op het activiteitenoverzicht voor informatie. 
 

Om energie te besparen zijn goede gordijnen ook belangrijk. Enkele bewoners hebben aangegeven 
dat zij hulp nodig hebben met hun gordijnen. Ben je handig met de naaimachine of kun je op een 
andere manier helpen? Samen kunnen we er voor zorgen dat iedereen er warm(er) bij zit. Meld je 
aan bij Antsje Zeldenrust, zie gegevens hierboven.  
 

Buurtfeest op zaterdag 25 september 
Het is al weer even geleden, maar we kunnen terugkijken op een 
leuke, gezellige en zonnige Burendag op de Muiderslotweg.  
Bedankt aan alle bewoners die hebben meegeholpen om er een 
geslaagde dag van te maken!  
 
 


