
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 
het emailadres 

hiernaast.

40e jaargang 
 nummer 1971

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES  AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511
dorpsloten@gmail.com, www.dorpsraadslotenoudosdorp.nl

T/m vrijdag 28 september
Sloterwegrotonde dicht voor 

gemotoriseerd verkeer 
richting Sloten (t/m 31 
augustus zijn ook de andere 
drie ‘poten’ van de rotonde 
gesloten. Bus 195 rijdt via 
Plesmanlaan. Halte bij Molen 
van Sloten blijft in gebruik.

Zaterdag 18 augustus
•	 10.00	–	14.00	uur:	Help	

mee met het beheer van 
Natuurpark	Vrije	Geer:	gras	
en riet afvoeren. Er is koffie, 
thee en koek; zelf brood mee 
voor de lunch. Aanmelden 
niet	nodig.	Meer	info:	Henk	
Damen, 06 532 35 113.

Zaterdag 25 augustus
•	 19.00	uur	(inloop	vanaf	

18.00	uur):	Benefiet-diner	
(met veel gangen!) aan lan-
ge tafels in de oude boom-
gaard van boerderij De 
Boterbloem op Oud Osdorp. 
Héérlijk eten van eigen en 
Amsterdamse bodem, uiter-
aard volledig biologisch en/

of	vegetarisch.	Toegang:	35	
euro (ook bijdrage juridi-
sche kosten). Lutkemeerweg 
262. Van tevoren aanmelden 
via deboterbloem@kpnpla-
net.nl of 020 610 08 21.

Zaterdag 18+25 augustus
•	 13.00	–	17.00	uur:	

Winkeltje/informatiepunt 
Politiebureautje Sloten open.

Zondag 19+26 augustus
•	 10.30	-	12.00	uur:	Zwerfafval	

prikken in en rond Sloten; 
Speeltuin Sloten.

•	 12.00	–	16.00	uur:	Galerie	
Eigen Hof (eigen kunst) open. 
Sloterweg 1173.

•	 13.00	–	17.00	uur:	
Winkeltje/informatiepunt 
Politiebureautje Sloten open.

Vooraankondiging
•	 1	september	Dorpsfeest	

‘Sloten	op	z’n	Kop’:	BBQ	met	
muziek op Dorpsplein.

•	 2	september:	Dorpsfeest:	
kraampjes op de Sloterweg/
activiteiten bij de Molen van 
Sloten. Kraamhuurinfo in de 
speeltuin.

AgendAWaterpeilen bij droogte
Als kwetsbare veenweiden 
droogvallen, treedt er onher-
stelbare	schade	op…	En:	hoe	
gaat het met de houten palen 
onder de huizen? Navraag bij 
Waternet leert dat alles onder 
controle	is.	Zowel	op	Sloten	als	
Oud Osdorp wordt extra water 
ingelaten vanuit respectievelijk 
de Ringvaart en de Sloterplas. 
Via gemalen wordt het water 
doorgepompt zodat alles op 
peil blijft. Ook de waterkwali-
teit is in orde. Deze zorgzaam-
heid geldt uiteraard ook voor 
de	rest	van	Nieuw-West.

Inbraakgolf Sloten
Het is weer bar en boos op 
Sloten:	Er	waren	deze	zomer	
al diverse (geslaagde) inbra-
ken	en	insluipingen.	Daarom:	
Ook als u maar even weggaat, 
doe ramen en deuren dicht. 
En:	Laten	we	samen	opletten	
of we ergens voor/tussen een 
deur of in een sleutelgat stok-
jes of andere zaken zien, die 
daar	niet	horen.	Zo	ja:	Meteen	
verwijderen!	Zo	voorkomen	
we nieuwe inbraken.

Ooievaarnieuws
Héél goed nieuws van het 
Lutkemeernest:	Dankzij	de	
goede zorgen van zijn broer/
zus en mama kan de nakome-
ling nu zelf vliegen! Hij wordt 
liefdevol bijgevoerd. De drie 
vogels van de lichting 2018 
slapen samen op het nest; 
mama kijkt van een afstand 
toe. Papa is niet meer gesig-

naleerd. Op Sloten weinig 
bijzonderheden:	de	drie	jon-
gen doen het goed en vliegen 
steeds vaker en langer uit. 

Steun de Boterbloem
Hun akkers dreigen van 
zorgboerderij De Boterbloem 
op Oud Osdorp te worden 
afgepakt! En zónder land-
bouwgrond kan de ecologische 
boerderij natuurlijk niet blij-
ven bestaan… Dat is wel ons 

cultureel erfgoed! Landbouw 
in de stad, de natuur en niet 
alles asfalteren en verstenen 
ten gunste van een bedrijven-
terrein waar geen belangstel-
ling voor is… Wilt u op de 
hoogte blijven? Abonneer u 
via de boterbloem@kpnplanet.
nl op de nieuwsbrief. Kom 
kennismaken met deze unieke 
plek op de Lutkemeerweg 262 
op Oud Osdorp. Dat is een 
mooi	fietstochtje.	


