Geslaagd?
Het einde van het schooljaar is weer
in zicht, de eindexamens zijn achter
de rug en de diploma’s stromen
hopelijk binnen. Net als vroeger
kunnen geslaagden in deze Rubriek
vermeld worden. Stuur een mail naar
dorpsloten@gmail.com.
Voor alle duidelijkheid: dit geldt
alleen voor geslaagden in het
dorpsraadgebied: Oud Osdorp,
Sloten en de beide Akerwegen. Stuur
deze info op:
• naam en adres van de geslaagde;
• opleiding en naam van de school;
• plannen voor volgend jaar.

Bedreiging De
Boterbloem blijft

Het is even stil rond de ecologische
boerderij De Boterbloem aan de
Lutkemeerweg op Oud Osdorp. Is
alles dan nu in orde? Nee, zeker niet!
In maart heeft de vorige Amsterdamse
gemeenteraad een motie aan genomen,
die mogelijk kan leiden tot behoud
van De Boterbloem. Inmiddels is een
nieuw College geïnstalleerd. GroenLinks staat aan het roer. Dat zou goed
nieuws moeten zijn… Ondertussen
hebben wij ons vol overgave gestort
op het bewerken en inzaaien van het
land. Terwijl de gewassen op het land
groeien alsof er niets aan de hand
is, lopen er in de Lutkemeerpolder
landmeters rond en worden er bodemmonsters op de akkers genomen.
Dergelijke zaken wijzen erop dat de
projectontwikkelaars er nog altijd
uitgaan dat zij hun bouwplannen voor
nóg een bedrijventerrein – hoogstens
wat vertraagd – kunnen gaan uitvoeren. Gelukkig kan de gemeenteraad
hier nog een stokje voor steken. Zodra
er nieuws is, hoort u dat van ons.
Samen blijven we ons best doen om de
gemeenteraad ervan te overtuigen om
te kiezen voor duurzaamheid, behoud
van landschap en de maatschappelijke
meerwaarde van De Boterbloem.
Trijntje

Drie bloeiende tulpenbomen
voor de Sloterkerk
Sinds een aantal jaren staan er drie
tulpenbomen voor de Sloterkerk in
Sloten. De bladeren van deze bomen
zijn bijzonder. Ze lijken op het blad
van bijv. de esdoorn, maar dan
zonder de middenlob. De bloemen
zijn werkelijk heel fraai. Je moet
de tijd nemen en even stil staan bij
een bloeiende tulpenboom om de
bloemen te ontdekken tussen het
groen. Op bijgaande foto zie je heel
duidelijk hoe mooi ze zijn.
De tulpenboom groeit hier als
sierboom. In Noord-Amerika, waar
hij zijn oorsprong heeft, wordt hij
vooral gebruikt vanwege het hout.
De Engelsen hebben de boom als
eersten (1663) ingevoerd, voor hun
prachtige tuinen. Herman Boerhaave
kreeg zaad uit Engeland en zo staat
de oudste tulpenboom van het vasteland van het Europese Continent in
de Hortus van Leiden sinds 1716!!
(zie de website:hortusleiden.nl/
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De tulpenbomen staan nu vol in
bloei. Ga kijken en geniet. Ook in
Nieuw Sloten vind je drie tulpenbomen bij het St Gilleshof, richting de
laatste ovale (lage) flat, vlakbij het
water dat daarvoor ligt.
Foto en tekst gemaakt door de
balletjuf van Sloten, die erg van
natuur houdt, met name van bomen
en paddenstoelen.

Sloop Garage Kuykhoven gestart

Agenda
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.

Zaterdag 16 juni

• 9.00 – 22.00 uur: Cycle Vision (ligfiets-evenement met o.a. probeerparcours,
infomarkt) op Sportpark Sloten. Gratis toegang. Info: cylclevision.nl.
• 13.00-17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.

Zondag 17 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 uur: Natuurwandeling op Natuurpark Vrije Geer. Ineke Deckers
en Juultje Joosten laten u met andere ogen naar de natuur op dit laatste
stukje Amsterdamse veenweide kijken. Verzamelen bij de ingang van het
park aan de kant van de bushalte Osdorperweg.
Meer info: natuurexcursie@hotmail.com.
• 12.00 – 15.30 uur: Cycle Vision; Sportpark Sloten. Info: cylclevision.nl.
• 12.00 – 14.00 uur: Vaderdag: Welke vader is het snelst op de heftruck, kan
het best een kar achteruit tussen de bomen parkeren en rijdt zijn zoon/
dochter het snelst in de kruiwagen veilig naar de andere kant? Gratis
deelname. Aanmelden is fijn maar niet noodzakelijk: fruittuinvanwest.nl,
Tom Schreursweg 48 Oud Osdorp.
• 13.00-17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.

Maandag 18 t/m 21 juni

• Asfaltering van de Vrije Geer(weg) rond het dorp Sloten.

Kraamhuur Sloten op z’n Kop

Waar jarenlang auto’s op de brug gerepareerd werden, resteert nu slechts een
gapend gat… Over wat er op deze plek terugkomt, volgt nog een volledige
(informatie/inspraak-)procedure. (foto: Arie van Genderen)

Op 1 en 2 september staat Sloten
weer op z’n Kop. Het jaarlijkse
dorpsfeest op Sloten bestaat weer
uit twee dagen. Op zaterdag 1 september: barbecue en muziek op het
Dorpsplein en op zondag 2 september: markt op de Sloterweg en leuke
activiteiten bij de Molen van Sloten.

Reserveer nu alvast voor 27,50 euro
uw kraam of sta-plaats van drie
meter bij Alexander van Ede (Tuin
van Sloten in de speeltuin). De
opbrengst komt ten goede aan de
speeltuin. Later volgt meer info over
het programma.

