Herdenken en vieren op Oud Osdorp en Sloten
Traditiegetrouw organiseert de
Dorpsraad weer een Dodenherdenking op 4 mei en een Vrijheidsviering op 5 mei.

Doden herdenken op 4 mei

Kleinschalige en persoonlijke mooie
herdenkingsbijeenkomst bij het
oorlogsmonument op de Osdorperweg (vlak bij de Lutkemeerweg) op
Oud Osdorp. Namens de Dorpsraad
spreekt Ray Kentie. De organisatie
is verguld dat de nieuwe dominee
van de Sloterkerk, Martijn van
Leerdam, net als zijn voorganger, het
woord zal voeren. Daarnaast zullen
kinderen gedichten voordragen,
blaast Jolanda Picavet de Last Post,
vormt Scouting Phoenix de ere-

wacht tijdens de twee minuten stilte
en is Mia Kooter als vanouds gastvrouw. Vanaf 19.30 uur verzamelen
bij de voormalige Lutkemeerschool.
De bijeenkomst begint om 19.45
uur. Na afloop – als de Nederlandse
driekleur weer in top is gehesen
en de viering van de bevrijding is
begonnen – is er gelegenheid om in
de buurt van het monument gezellig
na te praten met koffie/thee en wat
lekkers. Iedereen – jong en oud – is
van harte welkom.

Bevrijding vieren op 5 mei

Bevrijdingsdag wordt de volgende
dag door bewoners van en betrokkenen bij het landelijk gebied op
Sloten gevierd. Eerst om 11.45 uur

genieten van een muzikaal optreden van de Wester Harmonie op het
Dorpsplein (bij slecht weer in de
Sloterkerk).
Daarna vanaf 12.45 uur gezellig
samen picknicken aan lange tafels
op het Dorpsplein (bij slecht weer in
het Dorpshuis). Het is de bedoeling
dat iedereen zelf wat lekkers meeneemt. Een salade, quiche, een eigen
baksel of een lekker toetje… Of: voor
wie geen tijd heeft om zelf wat te
maken: gekocht brood of drinken. De
Dorpsraad zorgt voor soep, limonade, poffertjes, bordjes, bestek, bekers
en lange tafels waaraan iedereen
heerlijk van elkaars lekkernijen een
vorkje kan proeven. Aanmelden is
niet nodig.

Vertrouwd gezellige Koningsdag op Sloten!
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Agenda
Vrijdag 4 mei

• 19.30 uur: Dodenherdenking op Oud Osdorp.

Zaterdag 5 mei

• 11.45 uur: Muzikaal optreden van de Wester Harmonie.
• 12.45 uur: Bevrijdingpicknick.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.

Zondag 6 mei

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.

Maandag 7 mei

• Start van de opschoning en het strippen van de voormalige garage
Kuykhoven op Sloten.

Gewoon in Amsterdam: een kleinschalige, ouderwetse en fijne Koningsdag voor jong en oud. Lekker
druk, maar niet té. Met een vrijmarkt
groter dan ooit. Op de Sloterweg en
het Dorpsplein deden de ééndagshandelaren dan ook prima zaken.

Omdat het feest ieder jaar zo vlekkeloos loopt, lijkt het alsof het allemaal
vanzelf gaat, maar dat is niet zo…
Héél veel dank daarom aan de Oranjevereniging Sloten, die zich hiervoor
weer met hart en ziel heeft ingezet.
Kinderen molken gratis limonade uit
de oranjekoe, leefden zich uit op het

springkussen, genoten van Coco de
clown, maakten een ritje op één van
Mandy’s pony’s en aaiden konijnen
en kippen. Zo lang je wilde lekker
uitrazen in de speeltuin, terwijl je
ouders wat dronken. Het winkeltje
in het Politiebureautje trok veel
bezoekers. Hoogtepunt was uiteraard

weer het ringsteken. Terwijl ‘Tulpen
uit Amsterdam’ schalde bij Café
Kerkzicht sloten velen deze heerlijke
(droge!) dag af met een lekker bier-

tje. Het dorp Sloten blijft een uniek
stukje van onze mooie hoofdstad,
waar steeds meer mensen met volle
teugen van genieten!

