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Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.
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NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES  AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511
dorpsloten@gmail.com, www.dorpsraadslotenoudosdorp.nl

Zondag 9 december
•	 10.30	-	12.00	uur:	Zwerfafval	prikken	in	en	rond	Sloten;	na	afloop	gratis	

drankje	voor	alle	prikkers.	Verzamelen	in	de	speeltuin.	
Maandag 10 december
•	 20.00	uur:	Dorpsraadvergadering	in	het	Dorpshuis.	Wilt	u	iets	aan	de	orde	

stellen?	Mail	dan	naar	sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Woensdag 12 december
•	 19.00	–	22.00	uur:	Gemeentelijke	informatiebijeenkomst	‘Amsterdam	

aardgasvrij’.	Nog	geen	specifieke	info	voor	individuele	wijken	of	huizen,	
maar	algemene	info	over	ontwikkelingen	verduurzaming,	toekomstige	
verwarming	van	woningen	en	isolatie-mogelijkheden.	Graag	aanmelden	
via	het	formulier	dat	u	vindt	door	te	googelen	op	“aardgasvrij	12”.	RADION,	
Louwesweg	1.

Dagelijks
•	 Politiebureautje	open	op	verzoek:	Ben	Meijer,	beme@dds.nl,	Dorpsplein	5.

AgenDA

Kees Schelling weet verhalen 
van de vroegere bewoners van 
de Sloterpolder zo te verwoor-
den dat het lijkt alsof je zelf 
op die schuit vol spruiten en 
boerenkool naar de veiling 
vaart. Zijn nieuwe boek, dat op 
2 december gepresenteerd werd 
in café Kerkzicht, is dan ook een 
aanrader. 

Wie	de	14	verhalen	(uit	de	periode	
1920	–	1960)	met	veel	foto’s	uit	fa-
miliealbums	leest,	staat	plotseling	in	
een	wereld	waar	niets	meer	van	over	
is.	Op	de	plek	van	de	Sloterpolder	

werd	Nieuw-West	immers	gebouwd.	
Het	was	een	uniek	poldergebied	met	
weilanden,	tuinderijen,	slootjes	en	
houten	bruggetjes	aan	de	rand	van	
Amsterdam.	De	polder	was	vooral	
over	het	water	te	bereiken.	In	2016	
beschreef	Kees	Schelling	in	zijn	boek	
‘Een	verloren	paradijs’		hoe	het	da-
gelijks	leven	in	de	polder	er	uitzag.	
Sindsdien	bleven	de	nieuwe	verhalen	
binnenkomen	met	daarin	heel	andere	
aspecten	over	het	leven	(o.a.	tijdens	
WOII)	in	de	Sloterpolder.	Toen	heeft	
Kees	besloten	een	tweede	deel	uit	te	
geven.	Uit	alle	verhalen	komt	telkens	
de	vrijheid	en	de	ruimte	die	de	

polder	bood	naar	voren.	Vandaar	dat	
hij	koos	voor	de	titel	“Licht, lucht en 
leven”.

gepist in de melk
Het	verhaal	van	Nico	Schrijver,	die	
op	zaterdagen	voor	Boer	Huisman	

Het huis van de familie van Veen 
(E377a) in mei 1954, toen de afbraak 
van de Sloterpolder al was begonnen. 
Achter de woning is de brug in de 
hulpweg (later de Lelylaan) te zien 
voor de aanvoer van zand etc. voor 
de bouw van Slotervaart. (Archief 
van Dolf van Veen)

Sinds de ingebruikname heeft 
de Molen van Sloten in 1991 al 
geldzorgen. na 27 jaar dage-
lijks rondjes draaien is er groot 
Onderhoud nodig. nu komt de 
Molen van Sloten écht in proble-
men, want er is geen financiële 
reserve voor de noodzakelijke 
reparties. Daarom is een crowd-
funding gestart. 

De	molenkap	is	lek	doordat	het	
riet	er	spontaan	uitvalt,	het	metaal	

roest	en	het	hout	is	hier	en	daar	rot	
en	moet	geschilderd	worden.	Als	er	
€	48.724	wordt	opgehaald,	kan	het	
werk	worden	uitgevoerd.	Alle	kleine	
beetjes	helpen.	Doneren	kan	in	de	
donatiebox	in	de	molen	en	via	NL03	
RABO	0359	6000	50	(o.v.v.	“Groot	
Onderhoud”).	Wie	meer	dan	25	euro	
bijdraagt,	krijgt	een	cadeautje.	Ver-
meld	dan	wel	op	de	overschrijving	
uw	gegevens,	zodat	de	molen	u	kan	
bereiken!	Later	volgt	meer	info	over	
deze	campagne	in	de	Westerpost.	

Lees	nu	al	door	op	molenvansloten.
nl/help/.

“Help, De Kap is lek!”
Molen van Sloten start crowdfunding

Wie 25 euro of meer bijdraagt, ont-
vangt als dank een officieel certifi-
caat met een bosje riet van de kap.

met	een	roeibootje	melk	bezorgde	in	
de	polder:	“Polderkinderen probeer-
den altijd een grap met je uit te ha-
len. Toen ik een keer een bestelling 
had opgenomen en de melk wilde 
ophalen, stond er een kleine jongen 
in een bus vol melk te plassen.” Nico	
durfde	aan	zijn	werkgever	niet	te	
vertellen	wat	er	gebeurd	was	en	die	
melk	weer	onverkocht	mee	terug	
te		nemen.	Daarom	heeft	hij	in	een	
zijsloot	de	plas	in	die	bus	maar	flink	
door	de	melk	geroerd.	Daarna	heeft	
hij	de	melk	dus	maar	‘gewoon’	aan	
een	tuindersgezin	verkocht.	Met	
kloppend	hart	in	zijn	keel	moest	
hij	daar	de	week	erna	weer	melk	
afleveren.	De	tuindersvrouw	stond	
hem	al	in	de	deuropening	op	te	
wachten…	Helaas	is	er	onvoldoende	
ruimte	in	deze	Rubriek	om	ook	de	
afloop	van	dit	spannende	verhaal	te	

vertellen.	Een	ware	cliffhanger	naar	
het	boek	dus…	

Scheepswerf en WOII
De	diversiteit	aan	verhalen	is	groot.	
Over	de	scheepswerf	van	Arie	Gouwe-
rok	(in	1915)	op	de	hoek	van	de	Slo-
tervaart	en	de	Westlandgracht.	Over	
koeien	in	de	sloot,	belevenissen	tijdens	
de	oorlog,	de	berenkoude	winters,	
hoe	polderjongens	bij	de	Watersnood	
in	1953	Zeeland	te	hulp	schoten,	het	
dorp	Sloten	en	hoe	je	een	volle	groen-
teschuit	over	de	overhaal	trok.	

Kees Schelling, Licht, lucht en leven, 
€ 19,95; 238 pagina’s met foto’s. Uit-
gave: De Overhaal, Badhoevedorp, 
ISBN 978-90-821200-2-8, www.kees-
schelling.nl. Op voorraad bij Meck & 
Holt, Tussen Meer 46, Osdorp en Jas-
pers, Sloterweg 95, Badhoevedorp.

De verloren polder onder het zand van nieuw-West 
Komt weer tot leven in nieuw boek over de Sloterpolder


