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Groot Onderhoud Sloterweg
De Klankbordgroep Oud Osdorp
(KOO) hield begin november een
draagvlakonderzoek om inzicht te
krijgen in de mening van bewoners
op de herinrichtingsplannen. De
overgrote meerderheid blijkt tégen.
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Pasen in de Slotense kerken
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Koopjes-markt Molen van Sloten

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

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad
Sloten-Oud
en staat
onder
vanPubliciteit
Tamar Frankfurther.
Deze Rubriek
wordtOsdorp
samengesteld
door
de redactie
werkgroep
van de
Hebt u nieuws
of wilt
u reageren?
Mail
dan redactie
naar bovenstaand
Dorpsraad
Sloten-Oud
Osdorp
en staat
onder
van Tamaremailadres.
Frankfurther.
Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

AGENDA

Donderdag
april
Donderdag 21 18
november

•
10.00 –– 12.00
12.00 uur:
uur: Koffie-ochtend
Koffie-ochtend in
in de
de Sloterkerk.
Sloterkerk. Iedereen
Iedereen is
is welkom.
welkom.
• 10.00
Zaterdag 23 november
Zaterdag
april
•	16.00 uur: 20
Sinterklaasintocht
Sloten. 16.30 uur: Vertrek uit speeltuin: opalle
kinderen
met Pietenband om Politiebureautje
Sint bij de MolenSloten
van Sloten
• tocht
13.00 voor
– 17.00
uur:
Winkeltje/informatiepunt
is open.
verwelkomen.
optocht terug
naar demaken’.
speeltuin.
de aangemelde
• te
14.00
uur: GratisInworkshop
‘Bijenhotels
VanAlleen
oud wijnkistje,
boomspeeltuinleden
vieren (als
hierje
nog
feest
met
Sint en degraag)
Pieten.
stam en bamboestok
hebt,
zelf
meenemen
hotel maken (voor
Zondag 24 november
Hof, Sloterweg
clubhuis
10 min.
lopen
•	1thuis).
0.30 - Tuinpark
12.00 uur:Eigen
Zwerfafval
prikken in1173,
en rond
Sloten;ligt
na ±afloop
gratis
vanaf
de
Ditlaar.
Aanmelden:
eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•	14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
Zondag
april en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren:
inclusief21
koffie/thee
Akersluis
Sloten.
• evenementen@molenvansloten.nl.
10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken
in en10,
rond
Sloten; na afloop gratis
Maandag
november
drankje25
voor
alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•	213.00
0.00 uur:
Dorpsraadvergadering
in het Dorpshuis.
Wilt u ietsSloten
aan de
•
– 17.00
uur: Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje
is orde
open.
stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
•
11.00
15.00
uur:
Paasbrunch,
rondleiding
(om
12.30
uur)
en
bijpraten
over
Dinsdag 26 november
behoud
van boerderij
van Deelname:
de Lutkemeer,
einde
•	2het
0.00
uur: Klaverjassen
in De
het Boterbloem.
ParochiehuisTuinen
op Sloten.
€ 2,50.
De
Etnastraat,komt
Oudten
Osdorp.
opbrengst
goede aan de Pancratiuskerk. Kom gezellig meedoen!
Dagelijks
Zondag
28 april
Politiebureautje
tot april open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5, Sloten.
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: evenementen@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.

LIEF EN LEED

Overleden
AKERTJES

Op 10 november is de Slotense Conny Königsmann-Brouwer op bijna
94-jarige
leeftijd overleden. Conny werd geboren op Boerderij GenèGeen Mountainbikeroute
ve,Op
waar
nu Tuincentrum
Osdorp is. Zij
trouwdevan
methet
Evert,
die tien
11 april
besprak de gemeenteraad
de uitkomst
‘mountainbikekoeien
had staan
het land waar nu Tuinpark
V.A.T.
ligt.
Hun
onderzoek’
met deop
gemeenteraadscommissie.
Het zag
er lang
naar
uitgrond
dat
er een
Mountainbikeroute
in De
zou komen.
De vereniging
werd
onteigend
en toen zijn
zij Oeverlanden
(30.000!) kippen
gaan houden.
Ieder‘Devan
Oeverlanden
Blijven!’
was daar
zeker
blij mee.
Nudeur.
blijktConny
dat
een,
alle gezindten,
kocht
eieren
bij niet
Conny
aan de
ookimker
de Technische
Adviescommissie
de komst
was
en leverde
ook een groteHoofdgroenstructuur
bijdrage aan het succes
van het
van dit tracé
deze beschermde
natuur niet
ziet
zitten.
referendum
totdoor
behoud
van het Weilandje
Vrije
Geer
in Bovendien
1995. In de
oordeelden
de onderzoekers
dat
een dergelijke
“niet
opportuun
is
kerk
waar Conny
gedoopt en
getrouwd
is en route
kerkte,
leidde
voormaconflicterend
is met
recreatief
gebruik
in het
verlengde
van
het
ligendominee
Robert
Janoverig
Bakker
een mooie
dienst.
Het
afscheid
werd
Amsterdamse
Bos”. Ze hebbenWestgaarde.
er erg veel woorden voor nodig, maar de
voortgezet
op Crematorium
route komt er dus niet. Ook de eerder gesuggereerde komst van een tracé

