Zwerfkattenopvang op Sloten
Sinds kort heeft de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten zich in Sloten
gevestigd. Op de hoek van de Slimmeweg en de Vrije Geer, waar vroeger
schildersbedrijf Mater gevestigd was,
zijn nu verschillende ruimtes voor de
katten ingericht.
“Wie een zwerfkat ziet, kan dat aan
ons doorgeven”, zo vertelt Edwin
van den Wildenberg, voorzitter van
de stichting. “Dan kijken we eerst
of er een eigenaar te achterhalen is.
Als dat niet het geval is, komt Jans
Stroeve of een collega de kat vangen.
Daarna wordt de kat onderzocht,
ontvlooid, geënt en indien nodig
gecastreerd/gesteriliseerd. Wilde
katten worden vaak teruggezet op de
voor hen vertrouwde plek waar we ze
gevonden hebben. Daarna houden we
in de gaten of het goed met ze gaat.
Op deze manier zorgen we ervoor dat

er zo min mogelijk wilde zwerfkatten
in en rond Amsterdam leven. Katten
die bij ons binnenkomen, doorlopen
eerst een herstel- en resocialisatietraject voordat ze via het Dierenasiel
weer herplaatst kunnen worden. Wij
zijn dus geen asiel waar je voor een
nieuwe huisgenoot terecht kunt. Van
gevonden gezonde viervoeters met
een chip wordt de eigenaar natuurlijk meteen gebeld! Wat dat betreft
hebben we onze eerste goede daad
voor het dorp al verricht met een kat
van de Sloterweg, die vier dagen in
een garage opgesloten had gezeten.
Gelukkig was-ie gechipt!”
Contact
Als u een zwerfkat ziet of andere
vragen hebt, dan kunt het best eerst
bellen met 619 03 57 en niet meteen
met een kat langskomen. Dan krijgt
u Monique van Leeuwen, de secreta-
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Onder het toeziend oog van een
zwerfkat ontvangt Edwin van den
Wildenberg uit handen van
Ben Meijer de welkomstmap van
het Dorp Sloten.
ris, of een van de andere vrijwilligers
aan de lijn. En… er is altijd plek voor
nieuwe vrijwilligers (kantoorwerk,
met de auto meerijden, katten verzorgen/resocialiseren).

Weg… groene aanslag!
Het is weer tijd om de tuintegels
schoon te maken. Gebruik daarvoor
schoonmaakazijn en vooral niet die

chemische spullen. Schoonmaakazijn werkt prima. Bij droog weer
met een bezem uitsmeren over de

40e jaargang
nummer 1955

tegels. Makkelijk en effectief! Is
goedkoper én goed voor het milieu
en voor de bijen.

Tour de Boer bij het Molenpaardje

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther.
Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

Agenda
Donderdag 12 april

• 09.00 - 10.00 uur: Spreekuur van de gemeente over de Nota
Parkeermaatregelen Nieuw-West m.i.v. 2019. Locatie: Dorpshuis Sloten.

Zondag 15 april

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 14.00 – 17.00 uur: Spellenmiddag voor jong en oud in het kader van de
opening van het seizoen van de Speeltuin Sloten: groot luchtkussen,
skelters, voetbalspel, Oud-Hollandse spelen. (Alleen voor kinderen onder
begeleiding.) Voor slechts € 25,- per gezin per jaar bent u al lid van de
speeltuin!
• 15.00 uur: Sloterkerkconcert. Uniek: de complete fluitistengroep van het
Concertgebouworkest speelt betoverende muziek van J.C. Bach en Debussy.
Na afloop gezellig napraten met een drankje. Toegang: € 10,- (Vrienden:
€ 9,-). Meer informatie: sloterkerk.nl

Filmopnames in de Pancratiuskerk

Manege Het Molenpaardje op de
Lutkemeerweg op Oud Osdorp had
dit jaar de eer om de eerste Tour de
Boer-activiteit van 2018 te mogen
organiseren. Op Pasen, 1 april, was
het een druilerige dag, maar het
bleef ‘s middags droog en iedereen
heeft genoten.
Er was dan ook een vol programma:
Natuurlijk kon iedereen ponyrijden,
maar je kon ook boogschieten, eieren
zoeken en eierkoeken schilderen.
Eén van de vaste ruiters van het
Molenpaardje, Jessey (9), gaf op haar
eigen pony een heuse springdemonstratie! Het was een heerlijke buitendag, waarbij de pony’s uiteraard
centraal stonden.

Foto Kyra

Afgelopen week was de filmploeg van dé Kerstfilm van 2018 ‘All You Need Is
Love’ druk in de weer op het dorp Sloten. In de kerk werd hiervoor een biechtkamer nagebouwd. In een échte biechtstoel heb je namelijk niet zoveel ruimte
om rondom te filmen… Aan de overkant van de straat werden de huizen in
kerstsfeer gebracht, zelfs met sneeuw op straat. En dat terwijl het voorjaar net
is aangebroken… Filmproducent NL Film heeft de overlast van het filmen zo
veel mogelijk beperkt en wilde wat terug doen voor het dorp. Daarom betalen
zij de opknapbeurt van de pomp op het Dorpsplein! De firma Koenen gaat de
pomp nu repareren, zodat-ie weer goed werkt! (Foto: Bob Bogaard)

