Politiebureautje wordt opgeknapt
Na de succesvolle crowdfunding
is de restauratie van het Politiebureautje op Sloten al goed
gevorderd. Dit gebeurt met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid. Fijn dat Stadsherstel als
eigenaar van het gemeentelijke
monumentje uit 1866 alles zo
goed regelt!
De originele celdeur werkt weer. De
deur kan weer dicht en worden afgesloten met de nu soepel werkende
schuiven... Alsof het altijd zo geweest
is. Uiteraard wordt de unieke celdeur verder zo gelaten als-ie is en
niet overgeschilderd.

Oude glorie hersteld

Het Politiebureautje is tijdelijk een
zogenaamde leerlingwerkplaats:
Ruud de Groot (werkzaam voor aannemer J.C. Nieuwenhuizen) begeleidt
Whitney in een werk-/leertraject.

Op deze manier kan de enthousiaste Whitney kennismaken met het
prachtige restauratievak. Hoewel
het pand er aan de buitenkant voor
de leek best goed uitzag, blijkt er
toch veel onderhoud nodig. Wegens
houtrot hebben Ruud en Whitney de
daklijsten al vervangen en het raam
er uitgehaald om op te knappen.
Inmiddels zijn er al nieuwe luiken en
buitendeuren (lijkend op de originelen) in het pandje aangebracht. Na
de grondverfronde volgt natuurlijk
ook nog een schilderbeurt.
Net als vroeger zal er weer een
informatiekastje aan de straatkant
worden bevestigd. Daarin komt
informatie over dit bijzondere monumentje, over Stadsherstel en over de
openingstijden van het winkeltje.

Winkeltje/VVV’tje

Als alles volgens planning loopt,
gaat het gezellige winkeltje annex
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Agenda
informatiepunt rond half april al
open. Huurder Willy van der Spek
is druk bezig nieuwe babysloffen te
breien. De werkgroep Historie doet
zijn best om bij de opening ook een
nieuwe set van 12 ansichtkaarten
van Sloten klaar te hebben. In deze
Rubriek leest u er uiteraard straks
álles over!

Een frisse herstart
Redacteur van deze unieke
Rubriek
Ruim veertig jaar geleden was
het mijn vader P. Hans, die
samen met een aantal actieve
bewoners, deze Rubriek in de
toenmalige Slotense Badhoevese Courant begon. Sindsdien
verzorgt een wisselend groepje
redacteuren deze wekelijkse
nieuwsvoorziening. De Westerpost biedt ons inmiddels
alweer decennialang een vaste

thuisbasis. Samen vormen al
die Rubrieken inmiddels een
prachtige geschiedschrijving
over het eigenwijze en standvastige landelijk gebied van
Nieuw-West.
Na een onderbreking van twaalf jaar
heb ik weer de eer om deze Rubriek
in de Westerpost te mogen verzorgen.
Voor ik naar de toekomst kijk, wil ik
allereerst Nico Jansen heel hartelijk
danken voor zijn redacteurschap.  
Ruim vier jaar lang heeft hij ons als

Ooievaars Lutkemeer
Het lijkt erop dat ook op Oud
Osdorp zich nu een paartje ooievaars aan het nestelen is met het
oog op gezinsuitbreiding! Koos en
Anja Rol van de Lutkemeerweg
laten weten dat een koppel druk

in de weer is om met takjes en mos
bovenop een van de schoorstenen
van de Lutkemeerschool een nest
te bouwen. Een prima locatie.
Koos en Anja houden ons via deze
Rubriek op de hoogte.

vrijwilliger week-in-week-uit van
nieuws (en zijn soms uitgesproken
meningen!) voorzien.
Vervolgens ziet u dat in deze Rubriek
als vanouds weer een agenda is
opgenomen. Op deze manier hoop
ik zo veel mogelijk activiteiten, die
plaatsvinden in het gebied SlotenOud Osdorp, te kunnen vermelden.
Laat dus vooral van u horen als u
iets organiseert!
Voortaan kunt u ervan uitgaan dat
alle artikelen van mijn hand zijn,
tenzij er een andere naam onder
staat. Alleen wanneer ik een écht
persoonlijke hartenkreet met u wil
delen, zal ik mijn naam nog onderaan een artikel vermelden. Met
vragen, opmerkingen, ideeën over
de invulling van deze Rubriek kunt
u uiteraard bij mij terecht. Gebruik
daarvoor het emailadres bovenaan
deze pagina.
Tamar Frankfurther

Wo. 4/do. 5/vr. 6 april

• Filmopnamen voor ‘All you need is love’ in en rond de Pancratiuskerk en
op de Sloterweg. Planning: wo.: 10.00 – 20.00 uur; do.: 12.00 – 22.00 uur;
vr.: 16.00 - 02.00 uur. De filmploeg geeft aan er alles aan te doen om de
overlast zo veel mogelijk te beperken…

Zondag 8 april

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop biedt
de Dorpsraad alle prikkers een drankje aan. Verzamelen in de speeltuin.
• 11.00 – 12.30 uur: Excursie door het Siegerpark, lusthof met bijzondere
kunstobjecten in de Engelse landschapstijl, door Rinus Hofs. Deelname:
€ 2,50. Verzamelen bij de ingang: Sloterweg 773. Van tevoren aanmelden is
niet nodig.

IJshoeve Sloten is weer open

De échte ijsliefhebbers hadden het al
meteen in de gaten: De ijshoeve van
Xander en Karlijn is ontwaakt uit
zijn winterslaap. Hun ijswinkel aan
de Sloterweg 1335 (schuin tegenover
de Molen van Sloten) is weer open!
Door de week van 14 tot 21 uur en

in het weekend van 12 tot 21 uur. De
professionele ijsboer Xander volgde in
Nederland en Italië verschillende opleidingen en maakt zijn verrukkelijke
ambachtelijke ijs zelf in het schuurtje
achter zijn huis. Je kunt er ook heerlijk
buiten op het bankje van genieten…

