Rivals zingen al 56 jaar op Sloten
Nog altijd komen de Rivals – van
wie sommigen geboren werden
in het landelijk gebied – maandelijks in Vink en Boer achter de
Sloterkerk gezellig samen zingen. Het van oorsprong Christelijke koor, dat in 1962 vanuit
de Hervormde Jeugdraad in het
noodkerkje aan de Osdorper Ban
bijeenkwam, schrijft daarmee
een stukje lokale geschiedenis.
Later werden zij een (vaak) gospels zingende jeugdclub in Vink
en Boer. Ze werden een naar eigen
zeggen ‘rondreizend kerkcircus’ dat
regelmatig optrad in kerken in het
land en zelfs op radio en TV. Met als
hoogtepunt een TV-optreden (óók
NCVRV) vanuit de RAI na het over-
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lijden van Martin Luther King. De
onderlinge banden waren zo sterk
dat iedereen altijd present was bij de
vijfjaarlijkse reünies. “Waarom niet
weer samen zingen?”, was toen de
vraag. Sindsdien komen elke maand

ongeveer 35 koorleden over het lommerrijke paadje naar het gebouwtje
waar al die herinneringen liggen.
De Rivals hopen nog heel lang samen
I have a dream te kunnen zingen op
Sloten.

1 T-shirt kost 2.700 liter water!
Wist u dat voor de productie van
de hoeveelheid katoen voor één
gewoon T-shirt 2.700 en voor één
spijkerbroek 7.500 liter water
nodig is?
En dat deze katoenproductie
plaatsvindt in delen van de wereld
waar vaak een chronisch tekort aan
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schoon water bestaat? Het verven
van de kleding kost zelfs nóg meer
water en levert daarnaast nare
vervuiling van het milieu op. Koop
dus niet te snel en makkelijk nieuwe
kleding. Ook al is dat heel goedkoop.
Wilt u van uw oude (kapotte) kleding
af? Hebt u nog oude lappen of kapotte lakens? Gooi dit alles dan niet

Jong ooievaarsgeluk
Oud Osdorp

Het gaat goed met het gezinnetje op het Lutkemeerschoolnest, zo melden de
nestburen Anja en Koos Rol. Inmiddels is bekend dat één van de ouders in
2013 geboren en geringd (2E862) is in Heemstede en al jaren in Oud Osdorp
rondvliegt (en met eendagskuikens gevoerd wordt op de C. v/d Lindenkade in
Geuzenveld!). De ouders vliegen aan en af om hun kroost (zeker twee jonkies)
van voedsel te voorzien. Anja maakte deze foto precies bij het wegvliegen.
Blijkbaar laten ooievaars zich eerst vallen voordat zij hun vleugels uitslaan!
Met die gewoonte is het maar goed dat ze hun nesten zo hoog bouwen…

langer bij het gewone afval waar het
verbrand wordt, maar in een afgesloten zak in een textiel-container. Dan
wordt het uitgezocht: goede kleding
kan opnieuw gedragen worden en
kapotte kleding en lappen worden
vermalen en ook weer hergebruikt.
Alleen al op het dorp Sloten zijn er
drie textiel-verzamelpunten: bij de
Pancratiuskerk, bij het afvalpunt
van de gemeente (Slimmeweg) en de
oranje container bij de Zwerfkattenopvang hoek Slimmeweg/Vrije Geer.
Het geld dat de kerk en opvang hieraan overhouden, wordt bovendien
ingezet voor het goede doel!

Nepnieuws over
Xenios
Er circuleert hardnekkig onwaar
nepnieuws over Xenios. Zoals eerder
vermeld in deze Rubriek: Vooralsnog
gaat de gemeente ervan uit dat op
deze locatie op Sloten een andere
sportbestemming gaat komen. Daarmee wordt het bestemmingsplan
gevolgd. Pas als mocht blijken dat

Agenda
Zaterdag 9 juni

• 10.00 – 14.00 uur: Kom helpen met het beheer van Natuurpark Vrije Geer.
We gaan onder andere gras harken, riet afvoeren en houtrillen aanvullen.
Er is koffie, thee en koek. Neem zelf brood mee voor de lunch. Aanmelden
is niet nodig. Meer informatie: Henk Damen, 06 532 35 113.
• 10.00 – 17.00 uur: Jaarmarkt Badhoevedorp: kraampjes, optredens,
kinderactiviteiten etc. Lorentzplein/Sloterweg in Badhoevedorp.
• 11.00 – 12.00 uur: De kunst van kijken!, workshop observeren voor
volwassenen o.l.v. Wil. Toegang gratis; aanmelden is fijn maar niet
noodzakelijk: fruittuinvanwest.nl, Tom Schreursweg 48 Oud Osdorp.
• 11.00 – 13.00 uur: Stadsdeelactiviteit in de Duurzaamheidsmaand:
voorlichting over composteren, laat uw snoeiafval verhakselen en info
over groen in de wijk. Buurtbus staat bij de ingang Plesmanlaan van
Natuurpark Vrije Geer.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/info-punt Politiebureautje Sloten is open.

Zondag 10 juni

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 11.00 – 16.00 uur: Open Dag bij Tuinpark Ons Buiten: kunstmarkt,
kinderactiviteiten, wandelroute langs mooie siertuinen, terras met muziek/
drankje/hapje. Riekerweg 15. Meer info: ons-buiten.nl.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/info-punt Politiebureautje Sloten is open.

Maandag 11 juni

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

Woensdag 13 juni

• 17.00 – 20.00 uur: Inloopavond over de werkzaamheden aan de
Sloterwegrotonde en de busbaan aan de Anderlechtlaan in Nieuw Sloten,
die vooral tijdens de schoolvakantie van 23 juli tot en met 2 september
grote gevolgen zullen hebben voor de (gemotoriseerde) bereikbaarheid van
(Nieuw) Sloten. Huis van de Wijk België, Hageland 119 Nieuw Sloten.
dat om één of andere reden niet
doorgaat, wordt onderzocht wat op
die locatie ook passend zou zijn.
De werkgroep ‘Xenios’ met daarin
de Dorpsraad, werkgroep Sloten,
het Woos, het VAT en Tamar Frank-

further houden ondertussen de vinger aan de pols. Als er écht nieuws is,
leest u dat in deze Rubriek. Het gaat
allemaal niet zo snel bij de gemeente.
Dat het langer stil blijft, betekent
niet dat er reden is tot zorg.

