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Samen kopen we een tweede AED voor Sloten
Op maandag 21 januari zijn we
gestart met een actie voor een tweede
openbare AED op Sloten. Er hangt al
een AED bij de Zwerfkattenopvang
(hoek Slimmeweg/Vrije Geer).
Voor een succesvolle reanimatie moet
je binnen zes minuten aan de slag.
Deze AED is daarom te ver weg voor
een deel van het dorp. De tweede
AED komt te hangen in de nis tussen
het Politiebureautje en Sloterweg
1224. Om veel korting te krijgen,
moeten we binnen vier weken € 1.660
ophalen. De Hartstichting vult dit
dan aan tot € 2.735!
Toen dit bericht via de BuurtApp

was rondgestuurd, werd er meteen al
gedoneerd. Op het moment van ter
perse gaan van deze krant was er al
een aardig bedrag opgehaald, maar
we zijn er nog niet! Help ons deze
actie tot een succes te maken.
Elk bedrag is welkom.

Doe mee!

Ga naar: www.buurtaed.nl, klik op
‘Doneer nu’ en tik bij de zoekfunctie
‘Sloterweg’. Dan wijst alles zichzelf.
Wie geen internet heeft of wat wil
vragen, kan bellen met 06 - 466 57
166, (Belinda Kreugel, bewoonster
van de Vrije Geer, die samen met
Ad van de stichting Amsterdamse

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

Vrijdag 25 januari

Bij voorbaat hartelijk bedankt, de
Dorpsraad, Tamar, Belinda en Ad

Maandag 28 januari

• 20.00 uur: Klaverjassen in het Parochiehuis op Sloten. Deelname: € 2,50.
De opbrengst is voor de Pancratiuskerk. Kom gezellig meedoen!

Dagelijks

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

AKERTJES

Wind 1, 2 of 3?
Dan stook je nie(t)!

Stook niet te vaak en alleen
bij flinke wind. Voor de totale
CO2-uitstoot maakt het niet
uit hoe hard het waait, maar de
fijnstofconcentratie in de lucht die

Bert Stilma overhandigt het eerste exemplaar van
“De Sloterkerk in kort bestek” aan de Sloterkerk-dominee
Martijn van Leerdam, die ook in de uitgave vermeld wordt.

De Sloterkerk bekent kleur
Zo laat de Slotense protestantse kerkgemeenschap ondubbel
zinnig duidelijk haar mening zien: “Nee, homoseksualiteit
is géén zonde! Iédereen is welkom in onze kerk!”

• Vanaf 18.30 uur: Vrijdagmiddagborrel voor bewoners van (Nieuw) Sloten,
Molen van Sloten, Akersluis 10. Drankjes op eigen kosten.

Dinsdag 29 januari

De rijksmonumentale Sloterkerk kent een bijzonder
rijke historie. Slotenaar Bert Stilma heeft opnieuw een
informatief boekje gemaakt waar de hele geschiedenis van
de middeleeuwen tot nu in beschreven staat. In de uitgave
staan prachtige kleurenfoto’s van historische afbeeldingen
(ook van Rembrandt), het orgel, het interieur en de
besneeuwde kerk. “De vorige uitgave was uitverkocht”,
zo vertelt Bert, en was ook wel toe aan vernieuwing.
Driekwart van de tekst is nieuw en geactualiseerd. Alleen
het deel over de middeleeuwen bleef ongewijzigd… Tja,
daar verandert niets meer aan he?”

Naar aanleiding van de Nashville-verklaring,die door
orthodoxe protestanten werd ondertekend, hing de
Sloterkerk de regenboogvlag uit.

AGENDA

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

Nieuw boekje
over de Sloterkerk

De uitgave is na afloop van Matinee Concerten in de kerk
en met ingang van april in het Politiebureautje te koop
voor € 5,-.

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.

Zwerfkatten de drijvende kracht
was bij de eerste AED-actie; beiden
helpen ook nu weer!). Als deze actie
slaagt, organiseren we komend
voorjaar een cursus AED/Reanimatie
op Sloten.

we met z’n allen inademen, neemt
hierdoor wel af.  Als u alleen boven
Windkracht 4 stookt, verdunt de
uitstoot waardoor ook uw buren en
passanten op straat minder overlast
ondervinden.

Gemeentelijk monument

Amsterdam (oorspronkelijk bestaand
uit het(stoom)machinegebouw, de ont
ijzeringsinrichting, het filterbassin
en de reinwaterkelder).     
Het complex is de enige overgebleven
drinkwatervoorziening naast het
pompstation aan de Haarlemmerweg.
Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Piepschuim op straat

raken snel beschadigd en vallen
dan uiteen in heel veel kleine minibolletjes. Het is namelijk onmogelijk
om dat microplastic nog uit bermen
en van de straat te verwijderen.
Gevolg: Ze blijven eeuwig in ons
milieu achter…

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West heeft op 18 dec
ember het machinegebouw en de
ontijzeringsinrichting gelegen aan de
Oude Haagseweg 58 aangewezen als
gemeentelijk monument. Het complex
heeft ooit gediend als centrale
voorziening binnen de Stelling van

Sommige nieuwe aankopen zijn
verpakt in piepschuim. Aangezien
die blokken groot zijn, worden ze
vaak onbeschermd op straat gelegd
voor de vuilophaal. Niet meer doen
graag: Die blokken piepschuim

