
Met deze 1988-ste editie van de 
Rubriek Sloten-Oud Osdorp sluit 
ik nu de veertigste jaargang van dit 
unieke communicatiekanaal af. Mijn 
vader, P.Hans, bedacht dat het goed 
zou zijn om bewoners en andere 

belangstellenden wekelijks te infor-
meren over het wel en wee van het 
landelijk gebied van Nieuw-West. 
Zo kon dit kwetsbare en bijzondere 
stukje Amsterdam bekender worden. 
Een prima overlevingsstrategie. 
Want – ook al is het landelijk gebied 
sindsdien flink verkleind en fors 
veranderd – we zíjn er nog en het be-
houd van de resterende cultuurhisto-
rie krijgt tegenwoordig steeds meer 
bijval. Helaas gaat de afbraak echter 
nog altijd door zoals u hierboven 
leest over de Lutkemeerpolder…

In de afgelopen veertig jaar hebben 
veel vrijwilligers op (on)regelmatige 
basis stukjes geschreven en informa-
tie aangeleverd. De Rubriek begon 
in januari 1979 in de toenmalige 
Badhoevese Slotense Courant. Sinds 
deze krant ophield te bestaan, ging 
de Rubriek verder onder de vleugels 
van de veel grotere Westerpost. Hier 
gedijt de Rubriek nu al jaren prima. 
Grote dank aan de Westerpost is dan 
ook zeker op zijn plaats.

Tamar

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.
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Maandag 24 december
•	Na	8.00	uur:	Afvalinzameling	op	het	dorp	Sloten.
•	 20.00	uur:	Pancratiuskerk:	Eerste	Nachtmis	(kinderviering)	met	

eucharistie. Pastor Mulder gaat voor, met Nederlands koor St. Cecilia.
•	 22.00	uur:	Sloterkerk:	Feestelijke	Kerstnachtdienst.	Ds.	Martijn	van	

Leerdam	gaat	voor.	Na	afloop	in	Vink	&	Boer:	kerstbrood	met	glühwein.
•	 23.00	uur:	Pancratiuskerk:	Tweede	Nachtmis	met	eucharistie	met	Latijns	

Koor	Vox	Laudans.	Traditioneel	feestelijke	viering	in	de	sfeervolle	kerk.
Dinsdag 25 december
•	 10.00	uur:	Mooie	Kerstmis-dienst	in	de	Sloterkerk	o.l.v.	dominee	Robert	

Jan	Bakker.	Na	afloop:	koffie,	thee	en	wat	lekkers	in	Vink	&	Boer.
•	 10.30	uur:	Hoogfeest	van	Kerstmis	(met	eucharistie)	in	de	St.	Pancratius-

kerk.	Pastor	Mulder	gaat	voor	en	het	Latijns	koor	Vox	Laudans	zingt.	
Woensdag 26 december
•	Geen	inzameling	grofvuil	op	dorp	Sloten;	wel	op	2	januari.
Zondag 30 december
•	 10.30	-	12.00	uur:	Zwerfafval	prikken	in	en	rond	Sloten;	na	afloop	gratis	

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
Woensdag 2 januari
•	Na	8.00	uur:	Inzameling	van	zowel	afval	als	grofvuil	op	dorp	Sloten.
Zondag 6 januari
•	 10.30	-	12.00	uur:	Zwerfafval	prikken	in	en	rond	Sloten;	na	afloop	gratis	

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
Vrijdag 11 januari
•	 14.00	uur:	Kennismaking/oriëntatiemiddag/start	van	het	nieuwe	koor	van	

de	Molen	van	Sloten.	Tuinzaal,	Akersluis	10.
•	 Vanaf	19.30	uur	(start:	20.00	uur):	Nieuwjaarsreceptie	van	de	Dorpsraad	

bij	Tuinpark	VAT,	Lies	Bakhuyzenlaan17.	

AgenDA

Alies Fernhout na de bespreking 
in de Stopera op 19 december: 
“Treurig… een gemiste kans… 
na anderhalf uur (!) debatteren 
bleef de meerderheid van de 
gemeenteraad erbij dat De Bo-
terbloem genoegen moet nemen 
met het aanbod van slechts twee 
hectare akker.” 

Ondertussen blijven veel vragen on-
beantwoord. Over noodzaak, kosten, 
klimaat, mogelijkheden, het enorme 

draagvlak.	Alies:	“Het	College	van	
B&W heeft wél met Schiphol-
ontwikkelaar SADC overlegd, maar 
níet met ons.” Maar, tóch ziet De 
Boterbloem	nog	lichtpuntjes:	“Er	ís	
een toezegging om nu wél om tafel te 
gaan;	er	liggen	twee	moties	die	ope-
ningen bieden en héél veel raadsle-
den tonen zich betrokken. Laten we 
ons daar dan maar op richten… We 
gaan door…” 

(Foto: Erik Swierstra)

De Boterbloem blijft strijden voor 
behoud Lutkemeerpolder

groot Onderhoud Sloterweg
Op	13	december	heeft	de	gemeente	de	
laatste Slotenaartjes en het banpaal-
bordje teruggeplaatst op de Sloter-
weg.	Daarmee	was	Fase	4	afgerond.	
Tot	nummer	1251	liggen	nu	de	mooie	
rode bakstenen. Onder de grond is 
veel	werk	verzet:	gasleidingen	zijn	
vervangen. In het midden van de 
weg zijn middenspanningskabels in 
rode mantelbuizen gelegd. Ook de 
laagspanningskabels zijn vervangen. 
De straatkolken in de molgoot zijn 
nieuw en aan beide kanten van de 
weg zijn alvast lege groene mantel-
buizen t.b.v. glasvezel gelegd. 

Kerstfilm in de bios
In april werden rond de Pancra-
tiuskerk op Sloten (nachtelijke) 
opnames gemaakt voor de kerst-
film All you need is love. Het 
dorp werd in sneeuw gehuld, 
want – ondanks de klimaatver-
anderingen – is dat blijkbaar 
nog	altijd	hoe	het	er	rond	Kerst	
‘hoort’ uit te zien. Als dank voor 
het ‘lenen’ van het dorp (met 
bijhorende overlast) betaalde 
de producent later die maand 
de reparatie van de pomp op 
het Dorpsplein. De film waar 
Sloten in figureert draait nu in 
de bioscoop. 

Speeltuin Sloten rookvrij
Met ingang van 1 januari is de 
Speeltuin Sloten rookvrij. Op 
naar een rookvrije generatie!

AKerTjeS

geen straatverlichting
Alleen de lantaarnpalen aan de 
Sloterweg	(tussen	Kerkzicht	en	het	
Dorpsplein) branden nog altijd niet 
en	die	van	Fase	4	zijn	ook	nog	niet	
teruggeplaatst. Diverse Slotenaren 
en ook de gemeente zelf hebben 
over deze onveilige situatie, die al 
sinds eind oktober duurt, herhaal-

delijk bij Liander geklaagd. Nog 
altijd	zonder	resultaat…	Kerst	is	
het feest van het licht… Zou er dan 
toch nog een wonder gebeuren? 
Fase	5	(tot	de	Osdorperweg)	van	het	
Groot	Onderhoud	start	op	21	janu-
ari mits het weer dat dan toelaat. 
Even adempauze dus.

40 jaar rubriek!


