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

Tot 4 juni 
•	 Sloterweg	tussen	Ditlaar	en	St.	Pancratiuskerk	is	dicht	i.v.m.	vernieuwing	

gas-	en	elektraleidingen.
Vrijdag 18 mei
•	 20.30	–	22.30	uur:	Nachtegalenavond	met	Carla	Peperkamp	en	Rein	Cremer.	

Deze	zangvogel	broedt	in	De	Oeverlanden!	Gebouw	De	Waterkant,	Anton	
Schleperpad	1	in	de	Oeverlanden.	Deelname:	€	2,50.	Aanmelden	niet	nodig.

•	 Vanaf	20.30	uur:	Vleermuizenavond	bij	Tuinpark	Eigen	Hof	(Sloterweg	
1173):	met	bat-detector	op	zoek	naar	deze	nachtelijke	jagers!	Gratis	
toegang,	aanmelden	via:	eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.

Zaterdag 19 mei
•	 13.00	–	17.00	uur:	Winkeltje/informatiepunt	Politiebureautje	Sloten	is	open.
•	 14.00	–	16.30	uur:	ALV	Vereniging	De	Oeverlanden	Blijven!	Depot	

Oeverlanden.
Zondag 20 mei
•	 10.30	-	12.00	uur:	Zwerfafval	prikken	in	en	rond	Sloten;	na	afloop	gratis	

drankje	voor	alle	prikkers.	Verzamelen	in	de	speeltuin.	
•	 13.00	–	17.00	uur:	Winkeltje/informatiepunt	Politiebureautje	Sloten	is	open.

AgendA

Tot en met eind oktober is het 
Politiebureautje op alle zater-
dagen en zondagen van 13 tot 
17 uur open. U kunt hier dan 
terecht om wat te kopen, voor 
informatie over de omgeving, 
wat te drinken en snoepen en 
voor een gezellig praatje.

Tijdens	de	succesvolle	crowdfun-
ding	hebben	zeer	velen	letterlijk	
een	duit	in	het	zakje	gedaan	om	dit	
initiatief	mogelijk	te	maken.	Precies	
volgens	plan	is	het	gemeentelijke	
monumentje	uit	1866	nu	in	bezit	van	
Stadsherstel	Amsterdam	en	is	het	
ieder	weekend	open.	Meestal	zult	u	
Wil	aantreffen	in	het	kleinste	Poli-
tiebureautje	van	Nederland,	maar	
als	zij	niet	kan,	nemen	anderen	voor	
haar	waar.	

Slofjes, sierraden, boekjes
Kom	vooral	een	keer	rustig	rondkij-
ken	in	het	winkeltje.	Er	zijn	allerlei	
leuke	cadeautjes,	vooral	zelfgemaak-

te:	gebreide	en	gehaakte	babyslofjes,	
prachtig	houten	speelgoed,	mooie	
kaarten,	diverse	interessante	boekjes	
en	schilderijtjes	(laat	van	een	foto	
een	schilderijtje	van	uzelf	of	iemand	
die	u	wilt	verrassen/of	babykaartjes	
op	bestelling	maken!).	Natuurlijk	
gaat	(een	deel	van)	de	opbrengst	
naar	het	beheer	en	toekomstig	on-
derhoud	van	het	Politiebureautje.	

nieuwe Sloten-
ansichtkaarten
De	werkgroep	Historie	Sloten-Oud	
Osdorp	heeft	speciaal	voor	in	het	Po-
litiebureautje	twaalf	nieuwe	ansicht-
kaarten	laten	maken.	Het	zijn	afbeel-
dingen	van	het	dorp	Sloten	van	een	
eeuw	geleden	(uit	de	collectie	van	

Suze	van	Scheppingen),	mooie	aqua-
rellen	van	het	Politiebureautje	en	de	
Vrije	Geer-ooievaars	van	Meryam	
Cengizer	en	foto’s	gemaakt	door	Erik	
Swierstra	en	Tamar	Frankfurther.	
U	koopt	één	kaart	voor	€	1,50	en	
vier	stuks	voor	€	5,-.	Deze	kaarten	
zijn	gesponsord	door	Amsterdam-
promotie.nl,	de	voordelige	Osdorpse	
kwaliteitsdrukker.	De	kaarten	zien	
er	prachtig	uit	en	de	opbrengst	van	
de	verkoop	komt	volledig	ten	goede	
aan	het	Politiebureautje.	Wie	het	mo-
numentje	binnenkomt,	loopt	meteen	
tegen	het	informatierek	vol	interes-
sante	folders	en	deze	kaarten	aan.	

In boevenpak op de foto
Net	als	tijdens	de	crowdfunding	

Winkeltje/vvv’tje Politiebureautje elk weekend open

Net	als	voorheen	kunt	u	in	deze	
Rubriek	weer	melding	doen	van	het	
overlijden	van	(oud-)bewoners	van	
het	landelijk	gebied	Sloten,	Noorder-	
en	Zuiderakerweg	en	Oud	Osdorp.	
Gezinsuitbreiding?	Ook	de	geboortes	
in	het	gebied	verdienen	hier	natuur-
lijk	een	plek!	Stuur	alle	informatie	
(met	vermelding	van	uw	adres)	naar	
dorpsloten@gmail.com.	

Jill geboren
Een	beetje	verlaat:	Op	25	febru-
ari	werd	Jill	Koenen	geboren.	Bij	
haar	geboorte	woog	Jill	3340	gram.	
Sindsdien	–	bijna	drie	maanden	
later	–	is	ze	flink	gegroeid	en	is	haar	
gewicht	al	bijna	verdubbeld!	Jill	is	
de	dochter	van	Cynthia	en	Paul	en	
het	zusje	van	Bo	en	Miles.	Jill	woont	
aan	de	Sloterweg	1227A,	midden	op	
het	dorp	Sloten.

Sinds de eigenaar/aannemer 
Lebo begonnen is met de sloop 
van de voormalige garage mid-
denin het dorp, rijzen er vragen 
over wat er op die plek terug 
gaat komen en of de bouwver-
gunning al rond is. Het korte 
antwoord: nee, er ligt nog niets 
vast.

Sloten	heeft	in	het	(recente)	verleden	
verdrietige	ervaringen	gehad	met	
nieuwbouw	op	het	dorp.	Inmiddels	

heeft	Sloten	de	status	van	beschermd	
dorpsgezicht	en	is	het	politieke	kli-
maat	totaal	veranderd.	Alle	hoop	dus	
op	een	betere	afloop	bij	dít	bouw-
project!	

Informatie van de gemeente
De	sloop-	en	saneringsvergunnin-
gen	zijn	verleend.	Navraag	bij	de	
gemeente	over	de	stand	van	zaken	
voor	de	locatie	Sloterweg	1269	levert	
de	volgende	informatie	op:	“Het	gaat	
hier	om	een	oude	bouwvergunning	

uit	2009,	die	nog	niet	verleend	is.	In	
het	laatste	overleg	dat	de	gemeente	
afgelopen	januari	met	Lebo	over	
dit	project	had,	is	afgesproken	
dat	zodra	een	anterieure	(vooraf-
gaande)	overeenkomst	tot	stand	is	
gekomen,	de	gemeente	weer	verder	
gaat	met	de	behandeling	van	deze	
bouwaanvraag.	Deze	bouwvergun-
ningsaanvraag	moet	dan	de	hele	
procedure	nog	doorlopen,	ter	inzage	
gelegd	worden	enz.”	Kortom:	wordt	
vervolgd.	

Bouwplannen locatie garage Kuykhoven?

Lief en Leed in de krant

kunt	u	voor	de	authentieke	celdeur	
of	in	de	kleine	cel	in	boevenpak	op	
de	foto.	Er	zijn	boevenpakken	in	alle	
maten	beschikbaar.	U	doet	hiervoor	

een	bijdrage	in	de	pot	en	draagt	zo	
bij	aan	het	welslagen	van	dit	unieke	
en	gezellige	project.	U	bent	van	harte	
welkom!


