Op het dorp Sloten was het afgelopen weekend weer ouderwets
gezellig! Op zaterdagavond: de BBQ
met nu ook heerlijke pizza’s. Gezellig
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Stralend Sloten
Op z’n Kop!

bijpraten, muziek en… de volgende
ochtend was het Dorpsplein schoner
dan vóór het feest. De volgende dag:
de braderie, het Politiebureautje,

de galerie, de molen, het volkskoor,
knutselen voor kinderen, vers gebakken brood, gezelligheid in de speeltuin, de zweefmolen, het treintje… en
nog veel meer! Gelukkig heeft Arie
van Genderen alles weer vastgelegd.
Twee foto’s staan hier in de Rubriek;
de rest treft u op https://myalbum.
com/album/8jYnCtuHRPlN. Véél
dank aan de véle vrijwilligers die dit
feest mogelijk hebben gemaakt!

De Boterbloem vecht door!
Nee hoor, de strijders voor het
behoud van de Lutkemeerpolder en
biologische boerderij De Boterbloem
aan de Lutkemeerweg 262 op Oud
Osdorp geven nog lang niet op! Het
zou zo kortzichtig zijn om oude plannen van ruim dertig jaar geleden in
deze totaal veranderde wereld nú
nog uit te voeren.
Het volbouwen van de unieke
Lutkemeerpolder is niet nodig (er
zijn nu al teveel bedrijventerreinen);

duurzaamheid en waterberging worden met het veranderende klimaat
steeds belangrijker; biologische
stadslandbouw binnen Amsterdam
is tegenwoordig helemaal ín; het zou
super-zonde zijn als de zorgboerderij
waar je nog kunt zien hoe gewassen
groeien zou verdwijnen; het is een
heerlijk groen uitstapje ‘om de hoek’
voor vele 10.000-en Nieuw-Westers
en het zou eeuwig zonde zijn als de
ruim 150 jaar oude polder voor altijd

onder het asfalt zou verdwijnen...
Nee, dat staan we niet toe! Kom
zondag 9 september naar de aardappelrooidag en op 14 t/m 16 september naar het Actiekamp (zie: Agenda
hiernaast). Meer leest u in de Westerpost van volgende week.
Wordt vervolgd!
Het Actiecomité,
Rob en Eugène en Suzanne

Kerkhof Pancratius opgehoogd
Afgelopen augustus heeft Johan
van Weerdenburg ervoor gezorgd
dat het Pancratiuskerkhof er weer
jaren tegen kan! Na een flinke
regenbui stond het gebied rond
de kerk regelmatig blank. Ook de
hoger gelegen begraafplaats begon
te verzakken. Actief als altijd heeft
Johan toen geregeld dat er 1.000 kub
zand gestort werd en dat de firma
Baas dit op de goede plekken heeft
neergelegd. Rond de begraafplaats
worden komend najaar nieuwe
coniferen geplant. Daarmee is dit

project dan weer voltooid. Wist u
overigens dat deze begraafplaats
tegenwoordig voor iedereen beschikbaar is? Ook voor mensen die niet
katholiek zijn. Het is een sfeervolle
en oude begraafplaats, die niet - zoals elders het geval is - ver weg van
de bewoonde wereld ligt, maar als
het ware middenin het actieve leven
staat. Voor meer informatie, kijk op
pancratiussloten.nl.
Overigens, de inmiddels tachtig
jarige Johan Van Weerdenburg is nog
altijd steun en toeverlaat voor de
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Agenda
Zaterdag 8 september

• 12.00–16.00 uur: Rijksmonumentale Sloterkerk is open in het kader van
Open Monumentendag. 13.00 en 15.00 uur: mini-orgelconcert door Jelle de
Vries. Kleine expositie over Rembrandt en de Sloterkerk. Gratis toegang.
• 13.00–17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 20.00 uur: Welke mooie vlinders komen af op het licht van de schijnwerper?
Werkgroep Natuurlijk Tuinieren, Kantine van Tuinpark Eigen Hof,
Sloterweg 1173. Gratis toegang. Aanmelden is niet nodig.

Zondag 9 september

• 10.30-12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 12.00–16.00 uur: Galerie Eigen Hof open: ‘Papierkunst’ van Hannah OudBiemold in Galerie Eigen Hof. Sloterweg 1173.
• 13.00–17.00 uur: Aardappel-rooidag (€ 1/kg.) bij eco-boerderij De
Boterbloem: lekkere bio-aardappelhapjes. Lutkemeerweg 262, Oud Osdorp.
• 13.00–17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.

Maandag 10 september

• 20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde
stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

Woensdag 12 september

• 13.00 uur (zaal open: 12.00 uur): Gezellige Bingo-middag van de
Zonnebloem afdeling Sloten in het Parochiehuis, Sloterweg 1192. Muziek,
hapje, drankje. Gratis toegang; bingo-plankje: € 5,- (4 rondes). U bent
welkom!

Vooraankondiging

Pancratiuskerk. Hij vindt het nu wel
mooi geweest en wil zijn taken als
vrijwilliger eindelijk wel eens overdragen. Wie neemt het van hem over?
Het is leuk en afwisselend werk, dat
belangrijk is voor de gemeenschap!

• 14 t/m 16 september: Actiekamp Behoud Lutkemeer/De Boterbloem:14-9:
21.30 uur: openluchtfilm; 15-9: workshops/lezingen over landbouw/
klimaat/grond/geld + kinderprogram; 16-9: veel activiteiten + om 14.00
uur: optreden van De Kift, de veelkoppige en poëtische fanfare-punkband.
Info: reddeboterbloem.nl.
• 19 september: 19.00 uur en om 20.15 uur: Twee identieke informatiebijeenkomsten over plan/planning vervanging Sloterbrug, Syriana,
Akersluis 8. Aanmelden (vermeld voorkeurstijd) via: info@sloterbrug.nl.

