41e jaargang

AGENDA

nummer2019
2001
nummer

Donderdag
18 april
Donderdag 29 augustus

•• 10.00
10.00 –– 12.00
12.00 uur:
uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Koffie-ochtend in de Sloterkerk.
Iedereen is20
welkom.
Zaterdag
april

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511

•Vrijdag
13.00 –3017.00
uur: Winkeltje/informatiepuntdorpsloten@gmail.com,
Politiebureautje Sloten
is open.
augustus
www.slotenoudosdorp.nl
•
Vanaf
20.00
uur:
• 14.00 uur: Gratis workshop ‘Bijenhotels
Van oud
wijnkistje,
boomDezemaken’.
Rubriek wordt
samengesteld
door de
werkgroep Publiciteit van de
Nachtvlinderonderzoek,
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther.
stam en bamboestok
(alsHof
je hebt, zelf
meenemen
graag)
hotel
maken
(voor
volkstuincomplex
Eigen
Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.
(Sloterweg
1173) Eigen
o.l.v. Trees
thuis). Tuinpark
Hof, Sloterweg 1173, clubhuis ligt ± 10 min. lopen
Kaizer. Deelname gratis.
vanaf de Ditlaar.
Aanmelden: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.
Aanmelden:
eigenhof.natuurHet is nog niet gelukt om de
grond moet beschermen en

Steun de Lutkemeer en
De Boterbloem!

lijktuinieren@gmail.com.

Lutkemeerpolder veilig te
deze niet onder zand moet
stellen. Sterker nog, men wil zetten voor grote grijze
op 2 september starten met
distributiecentra. Juist nú
••	110.30
12.00uur:
uur: Zwerfafval prikken
in en rond Sloten; na afloop
gratis
0.00 –- 14.00
het bouwrijp maken voor
moeten groene gebieden als
Help
mee
met
beheergroep
drankje voor alle prikkers. Verzamelen
in de speeltuin.Akkerbedrijventerreinen.
de Lutkemeer behouden
Natuurpark Vrije Geer, Sloten.
bouwbedrijf De Boterbloem
• Info:
13.00Ruud
– 17.00
uur: Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje Slotenblijven.
is open.
Lutterlof,
is zelfs gemaand om per fe06-–15.00
287 41
952.
• tel.
11.00
uur:
Paasbrunch, rondleiding
(om
12.30
uur)
en
bijpraten
bruari 2020 haar gebouwen
Hoeover
laat en waar?
•	Vanaf 12.30 en 14.00 uur:
en
boomgaard
te
verlaten.
Zaterdag
het behoudfeestje
van boerderij
De Boterbloem. Tuinen van de Lutkemeer,
einde 31 augustus vanaf
Strijdbaar
Lutkemeer
14:00 uur op De Tuinen van
(zie
hiernaast).
Etnastraat,
Oud Osdorp.
Maar, wij geven ons niet
Lutkemeer, einde Etnastraat
zomaar gewonnen: Kom op
(tien minuten lopen vanaf
Zondag 1 september
zaterdag 31 augustus naar
eindpunt tramlijn 1). Om
Zondag
28
april
•	10.30 - 12.00 uur:
onze feestelijke en strijdbare 12.30: natuurwandeling;
Zwerfafval
prikken,
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding
doorvan
de LutMolen vanstart
Sloten,
dag op de Tuinen
bij De Boternloem. Verstart speeltuin Sloten.
kemeer.€ We
laten
met veel
der
ook: muziek, eten van
inclusief
koffie/thee
en
een
fotoboekje:
12,50.
Graag
reserveren:
evene•	12.00 – 18.00 uur:
Amsterdammers zien dat de
de oogst, diverse workshops.
Tour
de Boer op Oud Osdorp,Akersluis 10, Sloten.
menten@molenvansloten.nl.
stad haar laatste vruchtbare
Zie: behoudlutkemeer.nl.
(zie hieronder)
• 13.00 – 16.00 uur:
Galerie Tuinpark Eigen Hof
open.
Geen– Mountainbikeroute
• 13.00
17.00 uur:
Politiebureautje
Sloten
open.
Op 11 april besprak
de gemeenteraad
de uitkomst van het ‘mountainbike-

Zondag
21 april
Zaterdag 31 augustus

AKERTJES

Tropisch
dorpsfeest

onderzoek’ met de gemeenteraadscommissie. Het zag er lang naarDankzij
uit dat de inzet van
Donderdag 5 september
vele vrijwilligers heeft iedereen
er
een
Mountainbikeroute
in
De
Oeverlanden
zou
komen.
De
vereniging
•	17.00 – 20.00 uur:
– ondanks de zinderende hitte –
‘De Oeverlanden
Blijven!’ was
Inloop
over (sluip)verkeer
en daar zeker niet blij mee. Nu blijkt dat
Sloterbrug,
Dorpshuis.
ook de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur de komst
weer volop genoten dat Sloten
op z’n Kop stond.
van dit tracé door deze beschermde natuur niet ziet zitten. Bovendien
oordeelden de onderzoekers dat een dergelijke route “niet opportuun is
en conflicterend is met overig recreatief gebruik in het verlengde van het
Amsterdamse Bos”. Ze hebben er erg veel woorden voor nodig, maar de
Op zondag 1 september
trekkerrijden, dieren voeren,
een kleine vleesproeverij.
route
komt12:00
er dustotniet.
Ook de eerder
gesuggereerde
komst van eenRond
tracé17:00 uur wordt het
2019
vanaf
18:00
lampionnetjes
schilderen
uur
biedt
Tour deSloten
Boer weer
versieren, rodeorijden en
programma afgesloten met
door
Sportpark
is van deen
baan.

Tour de Boer: Ferry’s Wilde Westen
een leuk programma. Boer
Ferry nodigt iedereen uit op
zijn weiland en biedt een
feestelijk programma, dat
gratis toegankelijk is. Kom

maak een huifkartocht door
het weiland. Voor de kleintjes
staat er een springkussen
en een popcorn/suikerspinkraam. Daarnaast is

zanger Jordy Heer.
Kom liefst met de fiets, want
er zijn weinig parkeerplaatsen. Lutkemeerweg 21,
Oud Osdorp.

