Jonkies bij beide
ooievaarsparen!
Zoals de trouwe ooievaarswatchers
allang gezien hebben, heeft het
paartje op Natuurpark Vrije Geer
opnieuw jongen op de wereld gezet.
Ook op het nieuwe nest bovenop een
schoorsteen van de Lutkemeerschool
op Oud Osdorp klinkt al gepiep van
jonkies! Overigens, zíj verdienen
éxtra eer. Anders dan de vogels op

De aangebrachte ‘schijtranden’ op
de vrije Vrije Geer-nesten leiden nog
niet tot nieuwe buren…
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Sloten hebben
zij hun héle nest,
en niet alleen
de opbouw, zelf
gebouwd.
Op 23 mei
gingen de Vrije
Geer-ouders en
drie dagen later
ook de Lutekemeerooievaars
Snerpend hongerig gekrijs op de Lutkemeerschool op de
voor het eerst
braken op het
hoek Osdorperweg/Lutkemeerweg. (Foto: Erik Swierstra)
nest. Dat beteVrije Geer-nestpalen… Er blijft – zo
kent dat er jongen zijn geboren. Die
zeggen de experts – op beide locaties
kunnen dan het braaksel ‘lekker’ oppeuzelen. In beide nesten zijn zeker
meer dan voldoende afstand tussen
de nesten. Dat zou leuk zijn geweest,
meer jonkies geboren, zo vertellen de
maar het is (nog) niet gelukt, omdat
desbetreffende buren (Jaap Tolk en
bazige mannetjes de andere woningAnja Rol).
Overigens, ook andere ooievaarsgezoekenden agressief hebben laten
weten geen prijs te stellen op buren.
zinnen hadden wel een Oud OsOp Sloten zijn de randen van de lege
dorpse of Slotense woning willen
nesten begint maart wit geschilderd
betrekken. Dat kan immers makkelijk op een andere schoorsteen
in de hoop meer gezinnen te trekken.
Volgend jaar wellicht meer succes…
van de school en op de twee vrije

Update Groot onderhoud Sloterweg
Liander aan het werk

Op het ogenblik zit Sloten middenin
de voorfase (nutsvoorzieningen) van
het project. Fase 1 (Ditlaar – Sloterweg 1209) is door Liander Gas afgerond. Helaas heeft Liander Electra
aangegeven er niet direct achteraan
te kunnen volgen. Nadere informatie
hierover volgt. Fase 2 (Sloterweg
1209 – 1219) gaat van start per 4 juni
en zal – als alles volgens planning
loopt – op 18 juni klaar zijn.
Tijdens het werk blijven De Driesprong, de kerk en Sloterweg 1192
en 1221 bereikbaar. De uitvoering
van deze voorfase ligt - anders dan
de échte opknapbeurt straks - niet
in handen van de gemeente, maar
van Liander. De gemeente heeft
wel invloed op de bereikbaarheid.
Daarom is de Sloterweg sinds 23 mei

afgesloten tussen de Osdorperweg
en Ditlaar. Verkeersregelaars ter
plekke verwijzen naar de omleidingen. Uitgangspunt blijft onveranderd
dat deze voorfase voor de bouwvak
wordt afgerond en dat de totale
uitvoering twee jaar duurt.

Contactpersoon gemeente
voorfase

Toezichthouder van de gemeente
Frans Bloemers is het aanspreekpunt
voor praktische zaken op het werk:
F.Bloemers@amsterdam.nl; tel. 06 114 94 774. Voor omgevingsaspecten
blijft Willeke Schrama de contactpersoon.

Plantenbakken

Vanwege het straatwerk zullen
de plantenbakken na de bouwvak

tijdelijk verplaatst worden. Als een
bak voor het nutswerk in de weg
staat, wordt deze bak nu al weggehaald. De huidige locaties zijn
ingemeten en ze komen in 2019
precies op dezelfde plek terug als
waar ze nu staan. Wellicht is het dus
slim om nieuwe aanplanten even uit
te stellen.
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Agenda
Zaterdag 2 juni

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

Zondag 3 juni

• 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: Tour de Boer bij Abels & Groenewoud: speel boerengolf,
speurtocht, klompje schilderen en… ontmoet pasgeboren kalfjes, lammetjes
en kuikentjes. Gratis toegang, Osdorperweg 454, Pad 456, Oud Osdorp.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 14.30 – 15.30 uur: Theatersport cocktail van De lelijke Eendjes uit
Amsterdam & Tartrek uit Haarlem. Improvisatie ten top! Als publiek bepaal
je mee wie wat en/of waar de scene zich afspeelt. Fruittuin van West, Tom
Schreursweg 48 Oud Osdorp.
• 15.00 uur: Sloterkerkconcert: Gevarieerd (van Bach tot Bartok op
vijf instrumenten) optreden van zeven talentvolle studenten van het
Amsterdamse Sweelinck Conservatorium. Na afloop gezellig napraten met
consumptie. Toegang: € 10,- (Vrienden: € 9,-). Meer informatie: sloterkerk.nl.
• 15.30 uur: Gratis live optreden van ARRP kwartet in de Fruittuin van West.

Dorpsraad op
sociale media

Gratis
Hortensia’s

De komst van het nieuwe dorpsraadlid Irene Hemelaar uit Oud Osdorp
leidt tot een merkbare verandering!
Zij verspreidt sinds een tijdje het
nieuws van de Dorpsraad via de
sociale media. Irene is via Twitter en
FaceBook actief zijn onder de naam
“dorpsraadsood”. Overigens, haar
belangrijkste nieuwtjes kunt u later
uiteraard ook teruglezen in deze
Rubriek. ‘Ouderwets’ als wij zijn, is
ons productieproces wat langzamer,
maar ‘gewoon lekker bladeren in een
krant’ is ook wat waard... Kortom,
we vullen elkaar mooi aan!

Het is nu natuurlijk erg droog
en eigenlijk is het dus geen goed
moment om dorstige Hortensia’s
te verplanten… maar ja, het is
ook niet duurzaam als ze straks
kapot gaan bij de sloop van
Ditlaarstaete. Het zijn van die
dilemma’s… Wie dat wil mag van
de nieuwe eigenaar – uiteraard
zolang de voorraad strekt – zelf
Hortensia’s op de hoek Ditlaar/
Sloterweg uitgraven en in eigen
tuin planten. Twaalf stuks zijn al
verhuisd naar de pastorietuin van
de Pancratiuskerk…

