Andreaspenning voor Ko Kuiper
Op 6 januari ontving Ko Kuiper, oudvoorzitter van de Molen van Sloten,
tijdens de molen-nieuwjaarsreceptie
de Andreaspenning, een bijzondere
gemeentelijke onderscheiding. De
Oud Osdorper is sinds 1973 als vrijwilliger in het landelijk gebied actief.
Als voorzitter van de Dorpsraad
ijverde hij o.a. voor het behoud van
de woningen aan de Osdorper- en
Noorder- en Zuiderakerweg tussen
de toekomstige nieuwbouw. Daarna
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was hij bijna veertig jaar schijnbaar
onvermoeibaar de optimistische drijvende kracht achter de (bouw van)
de molen. DB-lid van Nieuw-West,
Ronald Mauer, roemde Ko’s vier kwaliteiten (als energieke molenwieken):
doorzettingsvermogen, sociaalvaardig, leiderschap en liefde voor het
landelijk gebied en Amsterdam.
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Ko met zijn steun en toeverlaat Joni
en Ronald Mauer.

Reactie van de Parochie over bouw Oud Osdorp
In deze Rubriek stond eerder een
artikel met de titel “Verzet tegen
bouw Oud Osdorp”. Bij deze onze
reactie.
In 2014 heeft onze Parochie op last
van de gemeente het voormalige tuinencomplex bij de Oude Begraafplaats
moeten saneren (asbest) én ontruimen
(de kassen en overige bouwsels stonden daar illegaal). Ondertussen had

Kerstzang
in de Sloterkerk

De Dorpsraad organiseert normaal
gesproken bij de kerstboom op het
Dorpsplein zijn kerstzang. Op 23
december regende het. Gelukkig
opende de Sloterkerk gastvrij zijn
deuren voor het veertig koppige
Slotense gelegenheidskoor, dat o.l.v.
dirigente Jane Lang en begeleid door
het Koperkwartet Sloten goed bij
stem was. (Foto: Arie van Genderen)

de gemeente een procedure gestart om
van het hele terrein een gemeentelijk
monument te maken. De rechter beperkte dit tot alleen de begraafplaats.
Daarna is samen met de gemeente
een voorlopig stedenbouwkundig
plan opgesteld. Het behoud van het
landelijke karakter en ruime doorzichten naar het achtergelegen land
staan hierin centraal. Dit resulteerde
in ons voorstel voor de bouw van een
twee-onder-één-kapwoning en een
vrijstaande woning, beide in boerderijstijl en het verder onbebouwd laten
van dit terrein. De begraafplaats en
het pad erheen worden opgeknapt.
Wij hebben deze plannen juist in een
vroegtijdig stadium met de buurt
gedeeld (op 21 november) om samen
te kunnen optrekken in het vervolgtraject. Naar aanleiding van de tijdens
deze bijeenkomst geuite bezwaren, is
het plan in overleg met de gemeente

aangepast. In januari gaan we hierover
in gesprek met de direct omwonenden.
Er is een alternatief: Het hele voorterrein kan (conform de huidige bestemming) weer een volkstuinencomplex
worden. Wij vragen ons echter af of je
met een hele rits aan (dan wél legale)
tuinhuisjes niet juist bijdraagt aan de
verrommeling van Oud Osdorp. Financieel gezien genereert deze invulling
bovendien te weinig opbrengst. De
eerdere saneringskosten en de toekomstige inrichtings- en beheerkosten van
de begraafplaats en het toegangspad
moeten toch ergens van betaald worden. Met ons aangepaste plan denken
wij qua uitstraling en ruimtelijke
opzet Oud Osdorp juist te verfraaien.
Gé Nibbering, bestuurslid MeerLiede,
(Samenwerkingsverband tussen de
Parochies van Halfweg, Vijfhuizen,
Haarlemmerliede en Spaarndam)

Tuin van Sloten op NOS Journaal
Op 1 januari besteedde het Achtuurjournaal aandacht aan de
btw-verhoging van 6 naar 9%. Tot
ieders verrassing zagen de kijkers
toen Alexander en Margreet van de
Tuin van Sloten uitgebreid in beeld!
Ondanks de vervelende boodschap
(alles wordt duurder) werd het zo
toch nog een mooi item vol prachtige
beelden van de Slotense speeltuin.

Agenda
Vrijdag 11 januari

• 14.00 uur: Kennismaking/oriëntatiemiddag/start van het nieuwe koor van
de Molen van Sloten. Tuinzaal, Akersluis 10.
• Vanaf 19.30 uur: Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, zie hiernaast

Maandag 14 januari

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

Dagelijks

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

Nieuwjaarsreceptie
De Dorpsraad houdt
op 11 januari zijn
nieuwjaarsreceptie. Alle
vrijwilligers en anderen
die zich verbonden voelen
met het landelijk gebied
Sloten-Oud Osdorp zijn
vanaf 19.30 uur van harte
welkom bij Tuinpark VAT op
Sloten, Lies Bakhuyzenlaan
17. Dorpsraadvoorzitter Sjoerd
Jaasma en DB-voorzitter van
stadsdeel Nieuw-West Emre
Ünver zullen vanaf 20 uur
de aanwezigen toespreken.

Akertje
Uitgeknipt

In april 2018 werden er op Sloten
filmopnames in en bij de Pancratiuskerk gemaakt. Een deel van het
dorp werd zelfs ‘kerstig’ in nep-

sneeuw gehuld. Inmiddels blijkt
dat ‘we’ er uitgeknipt zijn… De
film werd te lang en de sfeervolle
Slotense beelden hebben de bioscoop dus helaas niet gehaald!

