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Dorpengids 2017 Sloten-Oud Osdorp
32e jaargang

Alle informatie over voorzieningen en bedrijven 
in Sloten en Oud-Osdorp alsmede over de 
activiteiten van de Dorpsraad, zijn werkgroepen 
en andere bij dit gebied betrokken vrijwilligers-
organisaties. De Dorpengids wordt ieder voorjaar 
gratis verspreid onder alle inwoners en bedrijven 
in het gebied van de Dorpsraad: Sloten, Oud Osdorp 
en de Akerwegen. 
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Voorwoord
Panta Rhei. Alles beweegt, of beter nog, alles 
wijkt. In februari 2017 besloot de gemeenteraad 
tot de afschaffing van de bestuurscommissies. 
Net twee jaar in werking en nu alweer op de 
mestvaalt van de bestuurlijke geschiedenis 
gedumpt. Wij als Dorpsraad bewegen mee. Soms 
wat houterig en onwillend, als een bejaarde die 
op een dancefeest is beland. Maar vaak ook 
soepel en elegant, als Maradona door de Engelse 
defensie.

De afgelopen jaren hebben we redelijk wat last 
gehad van al die veranderingen en dat kostte ons 
bijvoorbeeld onze vaste kracht in het Dorpshuis. 
Bovendien moesten we voor elke punaise subsidie 
aanvragen bij een nieuw orgaan; de regiegroepen 
uit de omliggende wijken. Kortom veel gedoe om 
maar in ieder geval onze activiteiten in de lucht 
te houden zoals de jaarlijkse dodenherdenking, 
het zingen bij de kerstboom, de werkgroepen,  
het inspreken bij bouw- en verkeersplannen etc.

Dit jaar waren we er echter helemaal klaar mee. 
Er is keihard gewerkt en gelobbyd om de 
Dorpsraad om te vormen tot een platform voor 
alle vrijwilligersactiviteiten in ons gebied. 
Waarbij de Dorpsraad weer een vaste subsidie 
zou ontvangen. En dat is gelukt! 

En daar hebben alle vrijwilligers van de 
Dorpsraad en werkgroepen hard aan meegewerkt 
op een zonnige zondag in september waar we het 
nuttige met het aangename wisten te combi-
neren. Elders daarover meer. Kortom de 
Dorpsraad beweegt mee met de tijd.

Arie van Genderen neemt in deze editie afscheid 
en schreef voor het laatst het jaaroverzicht. 
Sinds 2007 zorgde hij ervoor dat de Dorpengids 
uitkwam en was hij jarenlang redacteur van onze 
Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost.  
En, het was u natuurlijk al opgevallen, er zit ook 
beweging in de Dorpengids: een geheel 
vernieuwde uitgave, nog aantrekkelijker en 
handzamer dan voorheen. Tamar Frankfurther 
heeft de Dorpengids – na een pauze van tien jaar 
– weer van Arie overgenomen.

Panta Rhei. Alles wijkt en niets blijft, zo was de 
uitspraak van de Griekse filosoof Heraldicus.  
Dat geldt ook voor de Dorpsraad, die verandert 
mee met de onvermijdelijke veranderingen maar 
blijft ook fier overeind in alle bestuurlijke drukte. 
Maar dat kon Heraldicus toen nog niet weten.

Sjoerd Jaasma
Voorzitter
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Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

V.l.n.r.: Gerrit Oostendorp; Ray Kentie, vice-voorzitter; Liesbeth Berghuis; Piet Renooy;  
Sjoerd Jaasma, voorzitter en Wim Verdegaal.

Het Zilveren Bord
Sinds de oprichting van de Dorpsraad  
Sloten-Oud Osdorp is aan deze vrijwilligers,  
die zich op één of andere wijze verdienstelijk 
hebben gemaakt voor het gebied en zijn inwoners, 
een onderscheiding uitgereikt in de vorm van het 
Zilveren Bord met daarop een afbeelding van de 
banpaal van Sloten:

Mw. L.W. Bakhuyzen
T.J. Bankras
Mw. C. Bleijswijk-Pouw
H. van den Brink
M. van den Brink
G.E.J. Castelijn
H.M. Celie
L.A. Faber
A.W. van Genderen
H. van Gerwen
J. Goes

P. Harkema
Mw. E.C. Hoetmer-Coevert
J. Hopman
Mw. H. van Kaam-Versteeg
A.M. Koenen
Mw. M. Kooter-van Diemen
N.E.J. Kuiper
B.J.M. Niekus
C.A. Olie
E. Prins
H. Smit
B. Stilma
E. Swierstra
Mw. K. van der Veen
G. van Velzen
T. Verbeek
Mw. T. Worm-de Boer

De Gouden Speld
Sinds eind 1997 kent de Dorpsraad ook een 
interne onderscheiding: De Gouden Speld. Deze is 
bedoeld voor leden van de Dorpsraad en de 
werkgroepen die zich door hun bijzondere inzet 
hebben onderscheiden.

P. Hans Frankfurther
Peter de Graaf
Rinus van den Brink
Tamar Frankfurther
Henk Celie
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Werkgroepen van de Dorpsraad
Werkgroep Sloten
Jan Brockhoff, voorzitter
Wilma Adriaanse, 
secretaris Sandra van Beek
Ineke Meijer
Wim Verdegaal

Werkgroep  
Landelijk Oud Osdorp
Ray Kentie, voorzitter
Eric Heinen
Trees Kaizer
Chris Postmaa
Sietze Worm
Amresh Tewarie

Werkgroep Akerwegen
Angela Hugas-Vermeer, 
voorzitter
Martijn Jong
Liza Szatola

Woonschepen Overleg 
Osdorp Slotervaart 
(WOOS)
Henny de Konink, voorzitter
Wendy Snijder
Henk Knispel

Werkgroep Publiciteit
Nico Jansen, coördinator
Thera van Homeyer
Arie van Genderen
Tamar Frankfurther

Contactpersoon Groen
Sietze Worm (Landelijk Oud 
Osdorp)

Beheergroep Natuurpark 
Vrije Geer
Tamar Frankfurther, voorzitter
Henk Damen, beheerder
Els Albers, fotograaf
Simone Beerthuizen
Bart van den Berg van 
Saparoea
Jaap Beukema
Teddy Beijersbergen
Ben Bolscher
Henk Brinkhuis

Kris Geluk
Ben de Graaf
Willem Haas
Juultje Joosten
Maarten Kajak
Corrie Keessen
Belinda Kreugel
Erik Kulderij
Jane Lang
Hein van Leeuwen
Ben Meijer
Herman Oolbekkink
Jantien van Oord
Simone Plantinga
Bert Stamkot
Jaap Tolk
Arno Valenkamp

Werkgroep  
Culturele Activiteiten
Mia Kooter-Van Diemen, 
voorzitter
Coby van Middelkoop

Werkgroep Historie
Erik Swierstra
Tamar Frankfurther
Bram de Waard

Werkgroep Glasvezel 
in Sloten
Jan Wich
Willem Kleyn

Werkgroep Sloten 
Schoner
Tamar Frankfurther,  
coördinator
Ron Breebaart
Thea de Graaf
Hella Hendriks
Hans Horwitz
Ben Meijer
Willem Neerincx
Anne Nicolai
Egbert Tellegen

Commissie van Advies
Henk Celie
Guido Frankfurther
Peter de Graaf
Gonny Kok-Steur
Ko Kuiper
Carly Misset
Chris Nierop

Beheercommissie 
Dorpshuis
Vacature
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Jaaroverzicht	2016	Sloten	en	Oud	Osdorp
Een	beknopt	jaarverslag	van	de	gebeurtenissen	in	Sloten	en	Oud	Osdorp.	 
Wie	meer	wil	weten,	kan	terecht	op	de	website	van	de	Dorpsraad.

Januari 
Bus 145 heeft in Sloten nog maar één halte: 
Langsom. Er is geen directe verbinding meer met 
de stad en Schiphol en voor veel mensen is de 
halte bij de molen te ver. De Dorpsraad hield zijn 
nieuwjaarsreceptie in de kantine van tuinpark 
VAT op Sloten. Gastspreker was Erik Bobeldijk 
van de Bestuurscommissie Nieuw-West. 
Voorzitter Sjoerd Jaasma overhandigde het 
Zilveren Bord aan Bert Stilma voor het tien jaar 
lang organiseren van Sloterkerkconcerten  
(en zijn betrokkenheid bij Sloten). Eind april 
ontving Bert ook nog een lintje van de Koning.

Twee locaties in Oud Osdorp, het oude kerkhof en 
de schoolmeesterswoning op de hoek van de 
Lutkemeerweg, werden tot monument verklaard. 
Tijdens een bewonersavond werd gesproken  
over de plannen voor de herinrichting van de 
Osdorperweg. Dit als vervolg op een traject uit 
2015 waarbij de bewoners de ruimte hadden 
gekregen om hun ideeën te ventileren.

Februari
Veel mensen gebruiken ten onrechte de naam 
“Oud Sloten” als zij het over het dorp hebben. 
Volgens Erik Swierstra van de werkgroep 
Historie is dat niet correct. Hij legt uit:  
“De nieuwbouwwijk heet ‘Nieuw Sloten’ en het 
dorp heet al (bijna) duizend jaar: Sloten.  
‘Oud Sloten’ bestaat dus niet!” Een kleinzoon van 
Martinus Olie maakt duidelijk dat de informatie 
over de familiesmederij aan de Sloterweg 1257 in 
het boek van Pim Ligtvoet niet helemaal klopt.  
De familie Olie heeft namelijk de smederij al 
begin jaren dertig van de hand gedaan.

Maart
De gemeenteraad spreekt over de plannen uit de 
gemeentelijke nota ‘Koers 2025’: bebouwing van 
De Oeverlanden en Ons Buiten lijkt van de baan. 
Ook de plannen voor de Westtangent door  
Nieuw Sloten en voor de rotonde in de Sloterweg 
worden aangepast. De middenberm op de 
Anderlechtlaan blijft (grotendeels) behouden en 
de huidige voorrangssituatie op de rotonde blijft 
bestaan. Goed nieuws voor de veiligheid (van 
fietsers). 
Deze maand was het 115 jaar geleden dat de 
Pancratiuskerk in Sloten officieel werd geopend. 
Dit werd feestelijk gevierd in het weekend van 
Palmzondag. Andere Paas-activiteiten waren 
speciale diensten in de Sloterkerk en het 
traditionele eieren zoeken in de speeltuin van 
Sloten.

April
Op 26 maart overleed Mgr. André Sol op 
100-jarige leeftijd. De heer Sol is geboren in de 
Baarsjespolder en opgegroeid aan de Sloterweg 
nummer 1187. Hij werd in 1964 Bisschop op het 
Indonesische eiland Ambon. Op 20 april was de 
officiële opening van de Tuinen van West. 
Portefeuillehouder Ronald Mauer en  
Astrid Vermeulen van de gemeente Amsterdam 
verrichtten de opening door een informatiebord 
te onthullen. Ook de kanoroute werd geopend. 

Nu er ook goede bewegwijzering is, is het leuk 
om dit bijzondere gebied te herontdekken!
Koningsdag op Sloten: een grote vrijmarkt, 
ringsteken en luisteren naar livemuziek bij  
café Kerkzicht. Met een biertje natuurlijk. 
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Mei
In het Parochiehuis in Sloten organiseerde de 
Dorpsraad in samenwerking met de werkgroep 
Historie en Pim Ligtvoet op 4 mei een bijeen-
komst als ‘Huis van verzet’. Pim Ligtvoet gaf een 
presentatie over Oud Osdorper Jan Kars, wiens 
naam op het monument op de Osdorperweg 
staat. Daarna interviewde hij Joop Kool,  
Meep Dekker-van Eden en Niek Dekker over hun 
herinneringen aan de oorlog. Ook werden er 
bijzondere oorlogsfoto’s getoond die de werk-
groep Historie van de Dorpsraad als schenking 
had ontvangen. Deze foto’s werden toegelicht 
door Harco Gijsbers van het NIOD.

Joop Kool wordt door Pim Ligtvoet geïnterviewd.

Die avond werd de traditionele dodenherdenking 
bij het monument op de Osdorperweg gehouden 
met toespraken van o.a. dominee Bakker en  
Ray Kentie van de Dorpsraad. 

De Wester Harmonie gaf op 8 mei op het 
Dorpsplein een concert ter opluistering van de 
voorjaarspicknick van de Dorpsraad. 
De bestuurscommissie van Nieuw-West besloot 
deze maand dat luidruchtige dancefestivals niet 
meer welkom zijn in De Oeverlanden. 
De bestuurscommissie was van mening dat de 
cultuurhistorische waarde van de drie witte 
landarbeidershuisjes aan de Sloterweg naast de 
manege laag is. 
Op 28 mei bestond de speeltuin van Sloten 
95 jaar.

Juni
Dominee Robert-Jan Bakker ging met emeritaat. 
Op 29 mei stond de Sloterkerk stil bij een dubbel 
afscheid. Ter gelegenheid van zijn afscheid heeft 
de dominee zeven van zijn vele 4-mei toespraken 
gebundeld. Deze uitgave is (nog altijd) gratis 
verkrijgbaar bij de familie Kooter aan de 
Osdorperweg 756. Ook het Sloterkerkkoor, 
opgericht in 1948, zong voor het laatst.  
Gebrek aan nieuwe, jongere leden is de reden  
dat het koor gestopt is. 

Op 18 en 19 juni was in Oud Osdorp weer het 
jaarlijkse Over de Rand-festival. Met talloze 
activiteiten voor jong en oud. 

Juli
Op 5 juli vergaderde de regioraad van de 
Stadsregio Amsterdam in het stadhuis. Na een 
voorbereiding van anderhalf jaar lukte het onder 
aanvoering van Tamar Frankfurther – met de 
steun van velen – om de bushaltes Osdorperweg, 
Ditlaar en Sportpark Sloten weer in gebruik te 
laten nemen. Op 13 juli werden de vier jonge 
ooievaars op Natuurpark Vrije Geer geringd.

Tour de Boer bij Henk Timmer
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Het ‘groene geweten van 
Sloten’, Henk Smit, 
overleed op 18 juli en werd 
op Sloten begraven. Henk 
zette zich ongeveer 25 jaar 
in voor het behoud van 
flora en fauna in Sloten en 

het gebied daar ruim omheen. Hij zorgde voor 
het behoud en openstellen van het Siegerpark 
aan de Sloterweg. Ook streed hij voor een 
verkeersveilige Sloterweg en het behoud van de 
slotenstructuur langs de weg. Daarvoor ontving 
hij het Zilveren Bord van de Dorpsraad.

Eind juli kwam rode kater Sloper, ‘de gastheer 
van het Dorpsplein’ onder een auto en overleed. 
Zodra een (niets vermoedende) bezoeker het 
plein betrad, werd hij altijd vriendelijk begroet 
door deze gezellige viervoeter.

Augustus
Het dak van de toren van de rijksmonumentale 
Pancratiuskerk op Sloten is weer hersteld.  
Er zijn nieuwe leien geplaatst, zodat de houten 
dakconstructie behouden blijft. Het dorpsfeest 
Sloten op z’n Kop werd op zaterdag 27 augustus 
– deze keer op een zaterdag – gevierd. 

September
De Dorpsraad organiseerde een bijzondere 
vrijwilligersdag bij de Fruittuin van West. 
Tuinpark Eigen Hof kreeg uit handen van 
portefeuillehouder Ronald Mauer het duurzaam-
heidskenmerk met het maximale aantal stippen 
voor Natuurlijk Tuinieren uitgereikt. 

Tour de Boer: aardappels rooien bij boer Ferry

De Sloterkerk deed mee aan de Open 
Monumentendag. De Molen van Sloten  
bestond 25 jaar. Ter ere van dit jubileum  
was een fotowedstrijd georganiseerd. 

Nico Jansen, redacteur van de Rubriek 
Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost,  
organiseerde een informatieve fietstocht langs  
de Sloterweg. Er zijn nog steeds plannen om de 
drie witte arbeiderswoningen aan de Sloterweg te 
slopen voor nieuwbouw. De Dorpsraad diende 
oktober een zienswijze tegen de sloop in bij de 
gemeente Amsterdam.

Oktober

Op 11 oktober werd de Hoofdgroenstructuur  
De Groene AS in Sloten geopend.

De werkgroep Sloten is blij dat strepen van  
de fietssuggestiestroken eindelijk weer zijn 
aangebracht. Dit komt de verkeersveiligheid 
zeker ten goede. 
Vereniging De Oeverlanden Blijven en tuinpark 
Ons Buiten hebben de handen ineengeslagen om 
iets te gaan doen aan het vandalisme in dat 
gebied. Luidruchtige feesten, kampvuren met 
vernielingen van bomen tot gevolg en crossen met 
auto’s vergallen het plezier van groenliefhebbers 
en rustzoekers. Ze pleiten voor beter onderhoud 
van het groen en handhaving van de regels. 
Op vrijdag 28 oktober liepen ongeveer 150 leden 
van de Speeltuin – jong en oud – mee in een 
Halloweenoptocht door het dorp. 
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November
De gemeente Amsterdam hield op 2 november 
een hoorzitting over de bezwaren tegen de sloop 
van de drie witte arbeiderswoningen aan de 
Sloterweg. Op 9 november nam de bestuurs-
commissie – op voordracht van partij BNW81 – 
unaniem een motie aan. Hierin staat dat het 
dagelijks bestuur zich blijft inzetten voor het 
behoud van (de buitenkanten van) deze woningen. 
Ondertussen werd in de bestuurscommissie 
plotseling en vrijwel zonder tegenspraak  
(lees: inspraak) een wijziging van het bestem-
mingsplan goedgekeurd. Daardoor kunnen op het 
perceel Sloterweg 781 (waar vroeger een villa is 
afgebrand) enkele stadsvilla’s gebouwd worden. 
Ook enkele omliggende percelen worden in het 
plan meegenomen, waaronder het Siegerpark, 
maar het is onwaarschijnlijk dat dit gebied echt 
bedreigd wordt, omdat de gemeente Amsterdam 
dít park in stand móet houden. 
‘De Sloterpolder, een verloren paradijs’ is de titel 
van een boek van Kees Schelling. Het vertelt het 
verhaal van de familie Kenter, het gezin van zijn 
moeder dat van 1923 tot 1954 in de Sloterpolder 
woonden en hoe zij leefden. 
“Sinte Sinte Maarten, de koeien hebben 
staarten…”, zo klonk het weer in Sloten op 
straat. Maar liefst 57 kinderen haalden zingend 
van deur-tot-deur tassen vol snoep op.

Op zaterdag 19 november kwam Sinterklaas aan 
bij de Molen van Sloten. Een paar pieten durfden 
stoer te abseilen vanaf de molen.  
Op 29 november brandde een growshop aan de 
Slimmeweg helemaal af. Er vielen geen 
gewonden.

December
Het dak van de rijksmonumentale Sloterkerk 
kreeg een opknapbeurt. Op 11 december reed bus 
145 voor het eerst weer langs de haltes 
Osdorperweg, Ditlaar en Sportpark Sloten.

Welkom terug bus 145!

De Dorpsraad organiseerde op 18 december  
een sfeervolle bijeenkomst bij de kerstboom  
op het Dorpsplein. Onder leiding van dirigente  
(en zangeres!) Jane Lang en vier ervaren 
koperblazers was het gelegenheidskoor goed bij 
stem. Na afloop was er warme chocolademelk, 
glühwein en erwtensoep met roggebrood en 
katenspek.

Vol optimisme op naar het nieuwe jaar…
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Vier ooievaarskleuters geringd
In	het	voorjaar	van	2016	werden	op	de	meest	
noordelijke	paal	op	Natuurpark	Vrije	Geer	
vier	jongen	geboren.	De	ouders	vlogen	af	en	
aan	om	hun	kroost	te	verzorgen.	Dit	jaar	nam	
de	Beheergroep	Vrije	Geer	voor	het	eerst	deel	
aan	het	internationale	ringproject.	Hiermee	
levert	ook	Sloten	zijn	bijdrage	aan	onderzoek	
naar	de	ooievaarsstand	en	hun	gedrag.	

De ringen zijn zo groot dat ze voor een vogelaar 
met een verrekijker vanaf de grond goed leesbaar 
zijn. Ooievaars worden ongeveer 40 dagen na 
hun geboorte geringd. Half juni was het dus 
zover. Dan hebben ze al enkels, zodat de ring 
daarachter blijft hangen. Maar, dan kunnen ze 
nog niet uit angst voor de mens, het hoge nest 
uitlopen en te pletter vallen. Dat luistert nauw. 
Aangezien de veengrond van het park erg zacht 
is, was het onmogelijk om een hoogwerker te 
gebruiken. De enthousiaste boomverzorger 
Kasper van den Bos klom daarom zes meter 
omhoog en takelde de jonkies naar beneden. 
Ze hielden zich instinctief ‘dood’.  
Een overlevingsstrategie. Dan ben je niet 
langer interessant voor je belager.

Ringer Engbert van Oort was zeer tevreden met 
de conditie van de jonkies, die hij mat, woog en 
ringde. Onze ooievaars krijgen de ringnummers 
4E/01 tot en met 4E/04. Het geslacht van 
ooievaars wordt pas na twee jaar zichtbaar 
– eerder hebben ze die ‘ballast’ niet nodig… 
De vleugellengte van de vier varieert tussen de 
275 en 365 mm; de snavels tussen 78 en 98 mm; 
de kop-snavellengte tussen 145 en 179 mm en de 
tarsus tussen de 151 en 192 mm. De kleinste 
woog 2650 gram en de zwaarste bijna een kilo 
meer: 3620 gram!

Daarna werden de vogels weer voorzichtig in de 
tassen gelegd en naar boven getakeld en 
teruggelegd in het nest. Zodra de ladder weg was 
weggehaald en wij wat afstand hadden genomen, 
kwam een van de ouders meteen terug voor 
inspectie. Al snel hervatte het gewone leven op de 
hoge paal zich weer alsof er niets gebeurd was…

De vier ooievaarsjongen groeien hard. Beide 
ouders hebben het zichtbaar zwaar om voldoende 
voer naar hun kroost te brengen. In 2016 was 
nog maar één van de vier palen op het natuur-
park bezet. Zo konden de ouders steeds vaker 
vanaf een andere paal afstand nemen van hun 
jongen, maar ondertussen nog wel alles in de 
gaten houden. En hun kroost kreeg op deze 
manier de kans om geleidelijk te wennen aan 
zelfstandigheid. Toen de jongen wat minder 
kwetsbaar (en steeds hongeriger) werden,  
konden ze ook samen gaan jagen. Later kregen 
de ‘kleintjes’ vliegles. Dat begon met het 
wapperen van hun vleugels. Op die manier 
oefenen ze hun spieren en wennen ze aan de 
vliegbewegingen. 
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De inmiddels tienerooievaars fladderden eerst 
naar de andere palen: wel zo handig, omdat ze 
dan geen hoogte verliezen en daardoor makke-
lijker weer weg kunnen vliegen. Als ze dat onder 
de knie hebben, kunnen ze veilig afdalen naar het 
omliggende weiland. Daarvandaan kunnen ze dan 
– met het veilige nest vlakbij – oefenen in het 
opstijgen om dan weer te landen op het zes meter 
hoge nest. 

Daarna vliegen ze uit. Eerst maken ze korte 
tochten en zie je ze vaak in Nieuw Sloten, maar 
al snel gaan ze verder en overnachten ze elders. 
Ze komen nog een tijdje terug naar hun 
vertrouwde paal en laten zich daar graag  
door hun ouders verzorgen. Dan volgt het  
echte afscheid… Doordat hij een ring had, 
werd bekend dat ooievaar 4E/01 wat opstart-
problemen had. Hij werd op 22 juli uitgehongerd 
(in Badhoevedorp) gevonden. Hij is onderzocht 
en heeft vervolgens in een buitenstation geleerd 
om beter voor zichzelf te zorgen. Uiteindelijk is 
ook hij ‘op de wiek’ gegaan. 

Waarschijnlijk naar Spanje om daar te over-
winteren. En wie weet zien we ons kwartet ooit 
weer terug op ons mooie Natuurpark Vrije Geer. 
We gaan ze volgen. Dat kan nu, omdat ze geringd 
zijn. 

Ruimtegebrek op het nest zorgt ervoor dat  
ze alleen om de beurt hun vliegoefeningen 
kunnen doen.

Nog even met z’n viertjes geringd poseren…



14

De insprekers en Slotenaren vieren in het stadhuis de overwinning.

Sloten	heeft	z’n	bushaltes	terug!
Het	is	een	klein	wonder!	De	Stadsregio	besloot	om	de	haltes	Osdorperweg,	Ditlaar	en	
Sportpark	Sloten	weer	in	ere	te	herstellen.	Sinds	11	december	stopt	bus	145	daar	overdag	nu	
weer	ieder	kwartier.	

Toen eind 2014 bekend werd dat bus 192 zou 
verdwijnen en dat bus 145 in Sloten voortaan 
alleen nog de halte Langsom zou aandoen, 
startte Tamar Frankfurther in nauw overleg met 
de Dorpsraad meteen een actie. De uitleg dat 
bewoners van Nieuw Sloten niet zaten te wachten 
op bus 145, omdat tram 2 daar overal binnen 
loopafstand bereikbaar is, werd niet geloofd.  
De route werd toch verlegd, maar Frankfurther 
sleepte wél de toezegging binnen dat het gebruik 
van de nieuwe haltes geëvalueerd zou worden.  
Er volgde een jaar van lobbyen en raadsadressen-
indienen. Hoe logisch en redelijk het Slotense 
verzoek ook was, de Stadsregio en Connexxion 
stonden er totaal niet voor open. Daarom trok de 
Dorpsraad op 5 juli ten strijde. Aan haar zijde 
vond zij Tuinpark Eigen Hof, de Christus’ 

Afgezanten Kerk, de Sloterkerk, 
de Pancratiusparochie, Turnace Gymnastics 
Amsterdam en Blauw-Wit Beursbengels.  
(Zie ook de inspraakfilm van de Sloterkerk  
via youtu.be/EMENfNR2srk.). In gloedvolle 
toespraken betoogden zij waarom de haltes terug 
moesten komen. De Partij van de Ouderen en 
Eén Haarlemmermeer spraken eerder al hun 
steun uit en nu volgde ook de rest van de 
Regioraad. Wethouder Litjens moest wel 
toegeven: “Op de oude route is duidelijk wél 
belangstelling voor bus 145. Die route leidt niet 
tot tijdverlies of wat dan ook. Er zijn dus 
voldoende argumenten om bus 145 weer over de 
Sloterweg te laten rijden”. 
Een luid applaus steeg op van de goed gevulde 
publieke tribune waar Slotenaren met dorps-
vlaggen de insprekers ondersteunden. En… op 
11 december werd bus 145 weer feestelijk 
begroet.
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Jarige	molen	van	Sloten
Op	11	september	was	het	precies	25	jaar	geleden	dat	Koningin	Juliana	de	molen	opende	door	
de	vang	te	lichten.	Sindsdien	gingen	de	wieken	hun	rondjes	dagelijks	draaien.	Wat	in	1980	
begon	als	een	droomavontuur,	waar	bijna	niemand	in	geloofde,	werd	in	1991	realiteit.	

Voorzitter vanaf het eerste uur Ko Kuiper blikte 
terug. Daarbij stond hij stil bij enkele mensen, die 
de molen in de loop der jaren helaas zijn 
ontvallen. Initiatiefnemer tot het terugbrengen 
van de molen naar Sloten P. Hans Frankfurther 
en drie bijzondere secretarissen van de stichting, 
die we moeten missen: Stien Ruijs, Truus 
Stravers en recentelijk Guusje van der Plas.  
Ko: “Ook de andere steunpilaren van de molen, 
die ons zijn ontvallen, zijn we niet vergeten.” 

Sociaal en cultureel monument
Eregast Jaap Rost Onnes, voormalig honorair 
consul van Japan, heeft de molen al die jaren 
terzijde gestaan. Hij memoreerde de vele 
bijzondere mijlpalen bij de bouw van de molen en 
daarna. Rost Onnes zei de Molen van Sloten te 
beschouwen als “een monument van burgerzin en 
doorzettingsvermogen om een wens, die breed in 
de samenleving aanwezig was, niettegenstaande 
problemen van velerlei aard, tóch te realiseren”.

Ook portefeuillehouder van stadsdeel  
Nieuw-West Erik Bobeldijk en dorpsraad-
voorzitter Sjoerd Jaasma feliciteerden de molen 
van harte. Beiden zegden zij hun steun toe om de 
molen nog meer op de kaart te zetten. 

Bobeldijk roemde ook de grote verdienste van al 
die vrijwilligers voor hun jarenlange inzet en gaat 
helpen om de molen nog meer bij de gemeente 
Amsterdam op de radar te krijgen: “Dat verdient 
de molen! We willen nog lang van deze unieke 
molen in het prachtige dorp Sloten kunnen 
blijven genieten.”

Daarna werd bekend gemaakt wie in de prijzen 
waren gevallen bij de fotowedstrijd.
Later die middag bleef het nog lang gezellig bij 
de molen en werd Ko Kuiper zelf welverdiend 
flink in het zonnetje gezet. Ko is immers de 
(konings)spil waar alles om draait!

Molenvoorzitter Ko Kuiper met achter hem de 
winnende foto.

Een gezellige BBQ voor de molenvrijwilligers. Velen zetten zich al jaren in!
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Natuurpark	Vrije	Geer	vastgeknoopt	 
aan de Groene	AS

Sinds	11	oktober	is	Natuurpark	Vrije	Geer	
écht	officieel	aangesloten	op	de	provinciale	
Hoofdgroenstructuur	de	Groene	AS.

Nu kunnen dieren via het hele groene ecolint – 
tussen Spaarnwoude en het Amsterdamse Bos – 
kruipen, scharrelen of vliegen en kunnen 
plantenzaden zich overal verspreiden. De 
knelpunten in het traject zijn opgelost en er is 
een inventieve groene route over de Akersluis 
gemaakt. Bij de opening speelden de leerlingen 
van basisschool Het Bovenland – die middenin de 
Groene AS ligt – en de vrijwilligers van de 
beheergroep Vrije Geer een centrale rol. 

Het programma begon met een rondleiding  
door de recent aangelegde natuur. De kinderen 
mochten de ecostrook op de Akersluisbrug 
inzaaien. Daarna liep iedereen verder langs  
de school naar de slenk. Dat is een geleidelijk 
afgegraven stuk land, waar de dieren – 
bijvoorbeeld salamanders – makkelijk in en 
uit het water kunnen kruipen. 

De dieren kunnen de slenk bereiken via twee 
openingen, die in de harde oevers van de 
Slotervaart zijn gemaakt. Vervolgens gingen  
we daar samen op zoek naar de natte tunnel 
(voor modderkruipers en groene kikkers) en de 
droge tunnel (voor muisjes en egels) onder de 
Langsom. 

De officiële openingshandeling (onthulling van 
een informatiepaneel) verrichtten Ronald Mauer, 
portefeuillehouder Groen van stadsdeel  
Nieuw-West en Janet Oosterhof, manager van  
de sector ‘Bodem en Groen’ van de provincie 
Noord-Holland samen met de schoolkinderen. 
“Als die referendumwinst toen niet was binnen-
gesleept, zou dat heel slecht nieuws zijn geweest 
voor het toen nog prille Groene AS-project. 
Daarom: véél dank aan al diegenen, die zich daar 
toen voor hebben ingezet en ook aan iedereen die 
sindsdien geholpen heeft om Natuurpark Vrije 
Geer en deze nieuwe verbindingszone te maken 
tot wat het nu is”, aldus Mauer. 

Tot slot hebben de vrijwilligers van de beheer-
groep, geholpen door een aantal bevlogen 
‘Bovenlandertjes’, stroken kokosmat met 
kiemende beplanting bevestigd op de oevers van 
de slenk. Vanaf volgend jaar zal de nieuwe natuur 
echt gaan leven. Daarna is het afwachten 
wanneer we de eerste – overigens volkomen  
ongevaarlijke! – ringslang kunnen begroeten!



17

Vrijwilligersdag in de Fruittuin	van	West
De jaarlijkse vrijwilligersdag is op  
18	september	gehouden	in	de	Fruittuin	in	
landelijk	Osdorp.	De	dag	stond	in	het	teken	
van	de	toekomst	van	het	vrijwilligerswerk	in	
ons	gebied.	

Alle ruim 40 aanwezigen, die 18 vrijwilligers-
organisaties of werkgroepen vertegenwoordigen, 
werden aan het werk gezet! Doelstelling van de 
dag was natuurlijk om alle vrijwilligers te 
bedanken voor hun inspanningen en met elkaar 
een leuke middag te hebben. Dit is zeker gelukt 
tijdens het appels plukken en de heerlijke BBQ 
met Amsterdamse muziek en goocheltrucs in de 
septemberzon.

Minstens zo belangrijk was dat er dit jaar 
gesproken is over de vraag hoe wij elkaar kunnen 
helpen en wat de rol van de Dorpsraad hierbij 
kan zijn. In drie subgroepen is over deze vragen 
van gedachten gewisseld en de uitkomsten zijn 
vervolgens met elkaar gedeeld.  
Voorzitter Sjoerd Jaasma vatte op het einde van 
de middag de conclusies als volgt samen:
* Groot succes, jaarlijks doen!
* Onderlinge contacten bestendigen, continuïteit 

is bijna overal een probleem.
* Dorpsraad trekt op basis van het verslag 

nadere conclusies en doet voorstellen.
* Communicatie van de Dorpsraad. Opvattingen 

en voorstellen meer aandacht geven.
* Subsidies aandacht. Jaarplan en subsidie-

aanvraag 2017 urgent. Rol Dorpsraad!

De uitkomsten van de werksessies zijn verwerkt 
in het jaarplan 2017 “Op weg naar een platform 
voor vrijwilligersorganisaties in Sloten en 
Oud-Osdorp”. In dit plan vraagt de Dorpsraad 
voor het kalenderjaar 2017 subsidie aan voor 
alle activiteiten die door de verschillende groepen 
zijn aangedragen. In het huidige plan is voor  
17 activiteiten en onderwerpen subsidie aange-
vraagd. De Dorpsraad is vervolgens ook de partij 
die de subsidie kan verstrekken en zal ook 
verantwoording afleggen aan de gemeente als 
subsidieverstrekker. De Dorpsraad werkt in dit 
traject goed samen met de Stichting Eigenwijks 
en Impuls.

Het is geweldig nieuws dat de gevraagde subsidie 
voor alle activiteiten is toegekend! De gevraagde 
loonkostensubsidie voor één dag per week 
ondersteuning is afgewezen, maar daarover gaan 
we in de loop van 2017 in gesprek met de 
gemeente. We zijn heel blij met de toegekende 
subsidie. Hiermee hopen we een stimulans te 
kunnen geven aan alle actieve vrijwilligers in ons 
gebied.
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Jaaroverzicht	werkgroepen
Werkgroep Sloten
Deze	werkgroep	houdt	zich	bezig	met	alle	
(verkeers)zaken	in	het	dorp	Sloten	en	 
langs	de	Sloterweg	tot	en	met	de	manege.	
Nieuwe	leden	zijn	altijd	welkom.

Wij toetsen bouwaanvragen aan het bestem-
mingsplan en kijken of deze passen bij de 
geldende cultuurhistorische waarden.

Verkeersveiligheid
De verkeerssituatie bij de school ‘Het Bovenland’ 
bij de Akersluis is licht verbeterd, maar de 
huidige situatie is verre van ideaal. In de 
binnenbocht van de Ditlaar zijn veiligheids-
verhogende schampblokken geplaatst.  
Er zal nog nader overleg volgen over de liggende 
boomstammen in binnenbochten. 

Het is van belang dat bij de uitritten van  
het Sportpark duidelijk is dat verkeer op de 
Sloterweg voorrang heeft. Zolang het parkeer-
terrein hier nog in gebruik is, heeft dit onze 
aandacht.

Na het aanbrengen van rode fietsstroken op  
de Sloterweg, wilde de gemeente geen witte 
belijning op de weg meer aanbrengen. Dat leidde 
tot onveilige situaties, omdat de hele weg de rode 
kleur van de stroken aannam. Na overleg is de 
belijning in het afgelopen jaar wel opnieuw 
aangebracht. Aan het inperken van de verkeers-
druk lijkt nauwelijks iets gedaan te kunnen 
worden. Daarentegen is er wel een poging gedaan 
om met zichtbare snelheidsmetingen de veel te 
hoge snelheden terug te dringen. Dit blijkt vaak 
te helpen, maar notoire hardrijders trekken zich 
hier helaas niets van aan.

De verkeerssituatie – met name voor fietsers – 
bij de brug blijft een heikel punt, dat onze 
aandacht houdt. We zijn nu al twee jaar zonder 
resultaat in overleg. De gemeenten 
Haarlemmermeer en Amsterdam moeten 
hiervoor samenwerken.

De Slotenaartjes
De werkgroep heeft twee jaar geleden onderzocht 
welke Slotenaartjes (stenen paaltjes) telkens 
omver worden gereden, schade aan auto’s 
veroorzaken of overbodig zijn. Sommige paaltjes 
– die geen functie bleken te hebben – zijn 
definitief verwijderd of verplaatst. Deze worden 
bewaard als reserve-exemplaren. In 2017 zal de 
Sloterweg opnieuw bestraat worden. Dan worden 
ook nog andere paaltjes verwijderd en verplaatst. 

Groen
De oude (monumentale) bomen zullen we blijven 
koesteren. De nieuwe bomen aan de Osdorperweg 
moeten zich nog bewijzen. De bolprunussen aan 
het begin van het dorp zullen toch moeten 
worden vervangen door nieuwe aanplant. 
Ze staan er nu te slecht bij. 

Het Boerentuintje zag er weer prachtig verzorgd 
uit. De bloembakken op het dorp zijn vrijwel 
allemaal geadopteerd door bewoners, die ze 
onderhouden. Hebt u een bloembak in de buurt 
staan en is er nog niemand die hem onderhoudt? 
Dan vragen wij u de schep ter hand te nemen! 
Het dorp wordt er zoveel mooier van.

Schampblokken op de Ditlaar zorgen voor 
verlaging van de snelheid van het verkeer.
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Werkgroep Sloten Schoner
Iedere zondagochtend verzamelen wij in 
wisselende samenstelling om 10.30 uur in de 
Slotense speeltuin om een uurtje zwerfafval  
te prikken. Bijzondere vondsten in 2016: 
portefeuille met 100 euro, halve bril, linker 
teenslipper, vier zwarte en twee witte sokken, 
stekker, blikje vol met ritssluitingen, diadeem met 
Mickey Mouse-oren, koptelefoonsetje, gele speen 
en een mal van een kunstgebit.

Nadat we onze ronde gemaakt hebben, drinken 
we gezamenlijk nog een drankje – aangeboden 
door de Dorpsraad. Iedereen – van jong tot oud 
- kan en mag meedoen. Er is geen verplichting 
om iedere week te komen. Je komt wanneer je 
zin hebt.

Werkgroep Glasvezel in Sloten
De werkgroep heeft zich sinds 2014 ingezet voor 
aanleg van glasvezel in Sloten ten behoeve van 
verbeterde mogelijkheden van telefonie, internet 
en televisie. Het bedrijf Reggefiber – dat het 
netwerk aanlegt - werd echter geheel overge-
nomen door KPN. Deze ontwikkeling leidde ertoe 
dat andere prioriteiten gesteld werden. Wel werd 
een verbetering van de bestaande koperinfra-
structuur door KPN in het vooruitzicht gesteld, 
maar tegelijkertijd werd eventuele aanleg van 
glasvezel voor Sloten naar de verre toekomst 
verschoven. Een en ander is ook te lezen op de 
website glasinsloten.nl. Bewoners van het kleine 
Sloten met zijn gevarieerde bebouwing en 
stratenplan krijgen dus vooralsnog geen glasvezel 
tot in de woning. Hopelijk biedt de nabije 
toekomst alsnog een kans, want het nut en de 
voordelen (voor internet, televisie en telefoon) 
van glasvezel staan als een paal boven water. 
Daarom gaat de werkgroep ‘Glasvezel’ in de 
‘stand-by’ modus. Hij wordt weer actief zodra 
Sloten een kans maakt om volledige toegang te 
krijgen tot het glasvezelnetwerk.

Werkgroep Oud Osdorp

Nog altijd wacht het gebied op de – al jaren 
vertraagde – renovatie van de Osdorperweg. 
Het herprofileringsplan, dat tijdens diverse 
inspraaksessies en overleg met de gemeente op 
tafel lag, is gereed. Het plan voorziet in 
substantiële vergroting van de verkeersveiligheid. 
Het is helaas niet duidelijk wanneer de gemeente 
dit plan nu eindelijk gaat uitvoeren. Nog altijd 
maakt veel en te snel rijdend sluipverkeer gebruik 
van de Osdorperweg. Ook zijn er vragen over de 
toekomstige verkeerssituatie als de N200 wordt 
afgewaardeerd en of dat gevolgen (en zo ja: 
welke?) heeft voor het verkeer op de 
Osdorperweg. De werkgroep blijft bij de 
gemeente met klem aandacht vragen voor deze 
zaak.

Daarnaast toetst de werkgroep ingediende (ver)
bouw(ings)aanvragen aan het bestemmingsplan. 
Gekeken wordt hoe de cultuurhistorische 
waarden van dit bijzondere gebied zo veel 
mogelijk intact kunnen blijven. De werkgroep 
participeert in het Platform Schiphol en 
monitort en rapporteert vuil- en gifdroppingen in 
het gebied. Wij zijn erg blij dat het Over de 
Randfeest toch blijft bestaan, dat de Tuinen van 
West nu echt vorm beginnen te krijgen, dat er 
bewegwijzering is geplaatst en dat de Tour de 
Boer na de succesvolle start vorig jaar in 2017 
vervolgd wordt. Nieuwe werkgroepleden zijn van 
harte welkom!
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Werkgroep Woonschepen Overleg 
Osdorp Sloten (WOOS)
Het jaar 2016 is voor het WOOS-bestuur een 
dynamisch jaar geweest. De gesprekken met de 
gemeente over de in huur uit te geven tuinen aan 
de bewoners van de Ringvaartdijk werden 
afgerond. Vragen van bewoners zijn namens de 
gemeente zo goed mogelijk beantwoord door Ivar 
Schreurs. Met het Hoogheemraadschap Rijnland 
zijn de onderhandelingen over koop- en huurover-
eenkomsten voor de grond onder het water van 
de woonarken en woonboten afgerond.  
De bewoners hebben de contracten ontvangen  
en een keuze voor huur of koop gemaakt.  
De bewoners die voor koop hebben gekozen, 
wachten nu op het inmeten van het perceel door 
het kadaster. Daarna wordt de koop bij de notaris 
bekrachtigd. Dit proces werd begin 2017 
afgerond. 

Het bestemmingsplan De Aker is in 2016 
vastgesteld. Een deel van de ingebrachte 
zienswijze van het WOOS werd in het plan 
verwerkt. Ofschoon een aantal van de wensen van 
het WOOS is gehonoreerd, biedt het ontwerp nog 
niet de duidelijkheid die de bewoners graag zien. 
Naast het ontwerpbestemmingsplan wordt 
namelijk ook een dijkverbeteringsplan ontwikkeld 
voor hetzelfde gebied. Dat laatste plan is nog 
niet beschikbaar, waardoor de bewoners slechts 
zicht hebben op een deel van de veranderingen in 
hun directe woonomgeving. 

Uiterlijk juli 2017 moeten de woonarken en 
woonboten aan het Zwarte Pad op het riool zijn 
aangesloten. Oorspronkelijk was het de bedoeling 
dat uitvoering van het bestemmingsplan en 
dijkverbeteringsplan gecombineerd zou worden 
met de aanleg van riool en andere nutsvoorzie-
ningen. Waternet heeft in 2016 aangegeven niet 
langer te kunnen wachten op de twee in ontwik-

keling zijnde plannen en heeft de bewoners aan 
het Zwarte Pad in een brief laten weten dat de 
aanleg van de riolering in het voorjaar van 2017 
start. De eerste voorbereidingen zijn in de tweede 
helft van 2016 uitgevoerd…

Werkgroep Historie
Ook in 2016 hebben wij weer mooi nieuw 
materiaal ontvangen voor het archief. Wij 
verwierven een prachtig fotoboek van oude 
boerderijen in het landelijk gebied en een aantal 
unieke kleine foto’s, die tijdens WOII op Sloten 
zijn gemaakt. Deze foto’s zijn getoond op 4 mei, 
toen onze werkgroep samen met de Dorpsraad en 
de Zonnebloem Sloten een informatieve middag 
over de oorlog organiseerde.

Filmer Bram de Waard heeft veel nieuwe films 
gemaakt, waarin (oud-)bewoners van het gebied 
hun verhalen vertellen. Verreweg de meeste films 
zijn ook te zien op de website geheugenvanwest.
nl. Sommige geïnterviewden kiezen ervoor om de 
film alleen aan hun eigen familie beschikbaar te 
stellen. De werkgroep Historie krijgt uiteraard 
ook een kopie. Als u ook mee wilt doen, kunt u 
zich bij ons aanmelden.

Inmiddels heeft Rein Arler, één van de molenaars 
van de Molen van Sloten, alle oude cassette-
bandjes met geluidsopnamen gedigitaliseerd. 

Wij zijn altijd geïnteresseerd in foto’s uit het 
landelijk gebied uit het (recente) verleden. Als u 
thuis beeldmateriaal hebt liggen, laat u het ons 
dan weten? Dan komen we langs om de foto’s 
korte tijd even te lenen. We scannen ze in en 
brengen ze daarna meteen weer naar u terug. 
Sinds kort beschikken wij namelijk over een 
mooie A3-scanner. Onze gegevens staan voorin 
deze gids.

Werkgroep Culturele Activiteiten
Ieder jaar zijn er meer bewoners uit het landelijk 
gebied die de bijzondere dodenherdenking bij het 
monument aan de Osdorperweg bijwonen.  
De sprekers – Ray Kentie namens de Dorpsraad 
en dominee Robert-Jan Bakker van de Sloterkerk 
– stonden niet alleen stil bij het leed in de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook dat van nu. Het was de 
laatste keer dat dominee Bakker namens de kerk 
hier het woord voerde, omdat hij in de loop van 
2016 met pensioen is gegaan. Vele jaren heeft hij 
bij de herdenking een mooi persoonlijk verhaal 
met de aanwezigen gedeeld. 
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Aanvankelijk sprak hij in afwisseling met pastoor 
Bankras, maar toen deze op leeftijd kwam, nam 
hij deze taak met plezier ieder jaar op zich. De 
Amsterdamse politie was goed vertegenwoordigd. 
Hierdoor bleven de automobilisten netjes 
wachten. Coby van Middelkoop, Matthijs 
Kamminga en Stan Kooter droegen mooie 
gedichten voor. Het is ieder jaar weer erg goed 
om te merken dat ook de jeugd zich verbonden 
voelt met de traditie van 4 mei. Jolanda Picavet 
blies de Last Post, die helder in de stilte over het 
Osdorpse landschap schalde. Tijdens de twee 
minuten stilte kon je de zachte wind horen ruisen, 
de lammetjes horen blaten en vooral de kikkers 
heel hard horen kwaken. Ondertussen hielden de 
welpen van scouting Phoenix de wacht bij het 
monument en hesen zij de nationale driekleur  
na afloop van de stilte. Na de bloemlegging, het 
zingen van het Wilhelmus en nog even napraten 
op straat, ging iedereen huiswaarts om de 
volgende dag de bevrijding te vieren.

Werkgroep Publiciteit
Iedere week verzorgt Nico Jansen de Rubriek 
‘Sloten-Oud Osdorp’ in de Westerpost. Deze 
Rubriek is in principe alleen bedoeld voor nieuws 
en achtergronden die te maken hebben met het 
landelijk gebied van Amsterdam Nieuw-West. 
Bij ruimtegebrek wordt voorrang gegeven aan 
nieuws van de Dorpsraad en zijn werkgroepen. 
Vervolgens zijn actualiteiten van andere 
stichtingen, verenigingen en organisaties uit het 
gebied en tijdloze relevante achtergrondartikelen 
van harte welkom bij de redactie. 

Arie van Genderen schreef het jaaroverzicht in 
deze gids. Na 25 jaar doet hij een stap terug.  
Hij was actief in de werkgroep Dorp Sloten, de 
Dorpsraad en de werkgroep Publiciteit (Rubriek 
en Dorpengids) en heeft in al die jaren erg veel 
werk verzet. Wij danken hem hiervoor hartelijk. 
De website van de Dorpsraad wordt wekelijks 
geactualiseerd door Erik Swierstra. 

De (eind)redactie en coördinatie van deze 
Dorpengids is verzorgd door Tamar Frankfurther.

Werkgroepen van de Dorpsraad en besturen van 
stichtingen en verenigingen in het gebied leverden 
informatie aan voor deze gids. De foto’s zijn 
gemaakt door: Erik Swierstra, Arie van 
Genderen, Juultje Joosten, Els Albers,  
Petra Worm, Hetty Worm, Henk Timmer,  
Nico van der Laan, Minne ‘THECASE’ Belger, 
Giovanni de Deugd, Gert Mooij, Jan Wich en 
Tamar Frankfurther. Wilt u meer weten over een 
foto, neem dan contact op met Tamar (zie voor  
in deze gids). Op de website arievangenderen.nl/
gallery treft u linken naar digitale fotoboeken.

Beheergroep Natuurpark Vrije Geer
De beheergroep is door het jaar heen zes keer 
aan de slag gegaan op het park en heeft weer 
gehooid, geharkt, gesnoeid en geplant. De groep 
is gelukkig weer op sterkte. In 2016 hebben we 
extra struiken en bomen geplant. Alles is goed 
aangeslagen. In 2017 gaan we het riet verder 
terugdringen. Op die manier krijgen de kruiden 
meer ruimte. Dat is goed voor vogels en bijen. 
Door riet weg te halen krijg je ook mooie 
doorzichten en meer natuurbeleving op het park. 
Op de website van de Dorpsraad staan onder het 
tabje ‘werkgroepen’ de werkdata voor 2017 
vermeld.
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 Tour	de	Boer	in	Oud	Osdorp
“Zou het niet leuk zijn om je boerenbedrijf open 
te stellen voor de gemeenschap en zo belangstel-
lenden kennis te laten maken met jouw bedrijf?” 
Dat idee kwam boven tijdens een netwerkborrel 
van de ondernemersvereniging van de Tuinen van 
West. Elke boer had zo zijn eigen idee hoe je 
daaraan invulling zou kunnen geven. Op verzoek 
van de Ondernemersvereniging heeft evenementen-
bureau The Beach een plan gemaakt en zo 
ontstond de Tour de Boer in Oud Osdorp.  
In 2016 was op iedere eerste zondag van de 
maand een leuk programma bij één van de 
boeren in Amsterdam Nieuw-West. In juli heeft 
Henk Timmer als eerste de spits afgebeten met 
het leuke programma ‘Schapen scheren en wol 
spinnen’. In augustus deden veel kinderen mee 
aan een natuur-educatiegame bij natuurbroed-
plaats Terragon. 

Ferry van der Laan zorgde er in september 
samen met aardappelboer Erik Oostwouder uit 
Zwanenburg voor dat er aardappels gerooid 
konden worden. Je kon ook een rondje mee  
met de huifkar en natuurlijk hun lama aaien.  
In oktober was er koeienmelken, knutselen, 
voorlezen en een leuke boerderijrace bij Boer en 
Meiden Worm. Tenslotte was er in november een 
leuk country- en westernfeest met boogschieten 
bij de ecologische boerderij De Boterbloem. Op 
het moment van verschijnen van deze dorpengids 
is de 2017-editie van Tour de Boer in Oud Osdorp 
al weer van start gegaan. Kijk op internet en in 
de Rubriek Sloten-Oud Osdorp voor nieuwe 
aankondigingen.



23

Koningsdag	op	Sloten

Op 27 april werd traditiegetrouw Koningsdag 
weer uitbundig gevierd op Sloten. Dit jaar werd 
er weer een ringsteekwedstrijd gehouden. 
Aangezien bijna niemand tegenwoordig nog een 
paard (met koets) heeft, had de Oranjevereniging 
besloten om deze keer vanaf de fiets en vanuit de 
kruiwagen een ringsteekwedstrijd te houden!  
Dat was een groot succes. Verder kon iedereen 
zijn best doen om zo lang mogelijk op de Rodeo 

Bull (of de Baby bull!) te blijven zitten, 
verzorgde Coco de clown een optreden, was er 
een disco-springkussen, dronken kinderen gratis 
limonade en kon je voor 50 cent poffertjes eten. 
De muzikale optredens van de Black Birds en 
Mark verhoogden de gezellige sfeer. En: uiteraard 
was er op het Dorpsplein een ouderwets gezellige 
kindervrijmarkt en lag de hele Sloterweg vol met 
kleedjes met mooie koopwaar.
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Speeltuin Sloten

De Slotense speeltuin is midden tussen de volle 
bebouwing van De Aker, Nieuw Sloten en Sloten 
een heerlijk speeleiland. Met: speeltoestellen voor 
verschillende leeftijden, veel groen, ruimte voor 
voetbal of een picknick en een fijne ‘huiskamer’ 
waar je wat kunt drinken: De Tuin van Sloten.  
In 2016 bestond onze speeltuin 95 jaar!  
De speeltuin krijgt geen subsidie, drijft op 
vrijwilligers en een enkele betaalde kracht.  
De Speeltuinvereniging Sloten is helemaal zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud en behoud 
van de speeltuin. De leden van de speeltuin 
bekostigen met hun lidmaatschap de keuring,  
het onderhoud en de activiteiten. 

Het nieuwe bestuur - sinds juli 2016: Christa, 
Widia, Dennis en Ilse - is dan ook heel erg blij 
met alle leden, donateurs en vrijwilligers en we 
hopen dat we in de toekomst een beroep op hen 
kunnen blijven doen! In 2016 hadden we onze 
vaste activiteiten, zoals paaseieren zoeken, 
Sloten op z’n Kop, Halloween en het 
Sinterklaasfeest.  

In 2017 komt er misschien een kerstmarkt... 
Daarnaast willen we - samen met de Tuin van 
Sloten - nog een aantal extra tussentijdse 
activiteiten organiseren. Houd dus vooral de 
nieuwe website in de gaten!
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Over	de	Rand	feestweekend
Op 18 en 19 juni was er op Oud Osdorp weer een geweldig Over de Rand-feest voor iedereen.  
Van bingo, een fietstocht tot aan optredens, kinderspelletjes en natuurlijk het jeu de boules-toernooi 
en de heerlijke polderrace! Op zondagmiddag werd het bestuur bedankt voor de leuke feesten met  
een mooi aandenken namens alle vrijwilligers! Op dat moment dachten we nog dat dit de laatste  
Over de Rand zou zijn… 

Maar inmiddels hebben we goed nieuws, omdat wij kunnen melden: “OVER DE RAND GAAT 
DOOR!!!” Het oude bestuur heeft zes mensen bereid gevonden om samen met hen de schouders onder 
een nieuw feestweekend te zetten! Zet 17 en 18 juni 2017 dus vast in je agenda. Meer informatie op 
facebook, overderand.nl en via de Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost.



26

Sloten stond weer op	zijn	kop!
Als vanouds was het weer erg gezellig tijdens het jaarlijkse 
Slotense dorpsfeest. Lekker struinen over de divers samenge-
stelde markt op de Sloterweg, die deze keer van het 
Dorpsplein tot aan de speeltuin en de Slimmeweg liep. De 
marktkooplui deden goede zaken; al waren sommigen wel van 
mening dat de markt op zondagen toch aanzienlijk drukker 
was. Veel kinderen draaiden in de speeltuin een rondje mee in 
één van de molens... En dat allemaal bij stralend weer: niet te 
warm en niet te koud. Als het feest op de zondag erna 
gepland zou zijn, dan hadden we in de ochtend wél een paar 
fikse regenbuien moeten incasseren... 

Zomeravond op het plein
‘s Avonds waren er op het Dorpsplein lekkere hapjes met 
drankjes en muziek. Door de zachte warme wind waande je je 
in Zuid-Europa... Een prachtige afronding van de zomerva-
kantie! Na afloop is het dorp ook weer netjes achter gelaten. 
Om half drie ’s nachts verklaarde de organisatie het 
Dorpsplein ‘schoon’. Kortom: een bijzonder geslaagd 
dorpsfeest in alle opzichten!
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OUD	OSDORP	
In de twaalfde eeuw moet Oud Osdorp zijn ontstaan als Oostdorp. De inwoners leefden van visvangst, 
veeteelt, turf- en rietcultuur. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werd dit gebied aangeduid als 
Osdorp. Toen bouwde de gemeente Amsterdam een tuinstad, die ook de naam “Osdorp” kreeg. 
Om verwarring te voorkomen, leek het juist het oorspronkelijke dorp ter onderscheiding van een 
voorvoegsel te voorzien. Dwars door Oud Osdorp heen, van Sloten via tuinstad Osdorp tot aan Halfweg, 
loopt de Osdorperweg. Vroeger een fraai ononderbroken route; tegenwoordig op een aantal plaatsen 
doorsneden. 
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SLOTEN	
Van wanneer Sloten precies dateert is niet bekend, maar tussen 993 en 1049 heeft een monnik op een 
open plek in een oud gebedenboek de kerkjes van Holland genoteerd, die eigendom waren van het 
Klooster Echternach, nu in Luxemburg. Onder die namen bevonden zich Spirnerewalt (Spaarnwoude), 
Ascmanadelft (Assendelft) en Sloton (Sloten). Van 1816 tot 1921 maakte Sloten deel uit van de 
zelfstandige gemeente Sloten (met Sloterdijk, Osdorp en Vrije Geer). Daarna werd deze gemeente 
Amsterdams grondgebied. Buiten de oude dorpskern liggen tegenwoordig sportparken, volkstuinen en 
de woonwijken Nieuw Sloten en De Aker. 
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Advies en dienstverlening
Aannemersbedrijven
Aannemersbedrijf	H.	Klomp
Sloterweg 1247a, 
1066 CH Amsterdam, 
tel. 617 73 36, info@hklomp.com, 
www.hklomp.com
Aannemingsbedrijf	 
gebroeders	Van	den	Horn	BV
Noorderakerweg 57,  
1069 LN Amsterdam, 
tel. 06 54 74 29 21.
Bouwbedrijf	Gebr.	Koenen	BV
Sloterweg 1221, 
1066 CG Amsterdam, 
tel. 617 84 49, tel. 617 57 31, 
info@gebrkoenenbv.nl, 
www.gebrkoenenbv.nl

Accessoires & sieraden
Verduyn	Lunel
Pa Verkuyllaan 10, 
1171 EE Badhoevedorp, 
tel. 358 28 07, 
www.verduynlunelbeads.nl
Accessoires, sieraden en interieur.

Accommodaties (sport)
Golfbaan
Golfbaan	Sloten
Sportpark Sloten: 
Sloterweg 1045, 1066 CD 
Amsterdam, tel. 614 24 02, 
info@golfbaansloten.nl, 
www.golfbaansloten.nl

Manege
Manege	De	Ruif
Sloterweg 675, 1066 CA 
Amsterdam, tel. 615 66 67, 
info@manegederuif.nl, 
www.manegederuif.nl
Stichting	Het	Molenpaardje
Lutkemeerweg 48, 1067 TH 
Amsterdam, tel. 610 43 88, 
www.hetmolenpaardje.net

Snookercentrum
Bij	8	eraf	darts	snooker	pool
Slimmeweg 8, 1066 EV 
Amsterdam, tel. 617 70 62, 
www.bij8eraf.com

Sporthal
Sporthal	Aristos
Tom Schreursweg 10, 
1067 MC Amsterdam, 
tel. 611 46 10.

Sportparken
Sportpark	De	Eendracht
Bok de Korverweg 4,  
1067 HR Amsterdam, 
www.sportparkdeeendracht.nl
Sportpark Sloten
Sloterweg 1045,  
1066 CD Amsterdam.

Algemene  
dienstverlening
Adm.- & boekhoudkantoren
Administratie	en	
Adviesbureau	van	der	Veldt
Hermina Maria Dijklaan 6, 
1171 TV Badhoevedorp, 
tel. 06 12 70 87 59, 
tomvanderveldt@gmail.com



31

Balke	Administraties
Zuiderakerweg 22b,  
1069 MH Amsterdam, 
tel. 619 02 91, 
ans@balkeadministraties.nl, 
www.balkeadministraties.nl

Beveiliging en bewaking
Stuffers	Bewaking
Osdorperweg 493, 
1067 SR Amsterdam, 
tel. 610 00 62, info@stuffers.nl, 
www.stuffers.nl

Ondernemersvereniging
Ondernemersvereniging	
Tuinen	van	West
Secr.: Lisan Sturkenboom, 
Tom Schreursweg 48, 
1067 MC Amsterdam, 
lisan@fruittuinvanwest.nl, 
www.tuinenvanwest.info

Postkantoor/postbedrijf
Postkantoor
Tussen Meer 375,  
1069 DR Amsterdam.
Postkantoor
Belgiëplein 109-111,  
1066 RC Amsterdam.

Vertaalbureau
Aileen	Stronge	Language	
Services
Sloterweg 1208, 1066 CV 
Amsterdam, tel. 669 28 55, 
aileen.stronge@kpnmail.nl, 
www.aileenstronge.nl

Apotheken
Apotheek	Caleidoscoop
Osdorpplein 403, 1068 EV 
Amsterdam, tel. 619 04 46, 
apocaleido@xs4all.nl, 
www.apotheekcaleidoscoop.nl
Geopend: ma en wo 09.00-
20.00, di, do en vr 09.00-
18.00, za 10.00-16.00 uur.
Ma t/m vr tussen de middag 
gesloten van 13.00-13.30 uur 
(wel telefonisch bereikbaar).

Avond/weekendapotheek
Informatie dienstdoende 
apotheek: tel. 510 88 26.

Architecten
Kerste-Meijer	architecten
Osdorperweg 31, 
1066 EH Amsterdam, 
tel. 408 90 10, 
info@kerstemeijerarchitecten.nl, 
www.kerstemeijerarchitecten.nl

Auto (diversen)
APK
Loogman,	 
APK-Keuringsstation
Lutkemeerweg 220, 
1067 TH Amsterdam, 
tel. 06 57 61 43 24.

Autoschade
AAS	Hulsebos	Autoschade
Langsom 6-8, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 615 39 09, 
hulsebosautoschade@planet.nl, 
www.hulsebos-autoschade.nl
Sinds 1953. Eurogarantbedrijf. 
Lid Glas Garant AAS.

Autoverhuur
Kapper	HBakker	Autoverhuur
Tel. 612 40 47, info@kapper-
bakker.nl, www.kapperbakker.nl
- Slimmeweg 7,  

1066 EV Amsterdam.
- Hoofdweg 131-133,  

1057 CN Amsterdam. 

Autobanden
Bandenhal	Rocky
Osdorperweg 721, 
1067 SV Amsterdam, 
tel. 610 33 82.

Automobielbedrijven/
dealers
Automobielbedrijf
Auto	Service	Osdorp
Louis Schottingstraat 2, 
1068 KB Amsterdam, 
tel. 667 17 82, 
info@autoserviceosdorp.nl, 
www.autoserviceosdorp.nl
Autobedrijf	Rene	Holla	bv
Nieuwemeerdijk 163, 
1171 NJ Badhoevedorp, 
tel. 659 26 54, 
info@reneholla.nl, 
www.reneholla.nl
Bovag, APK-keurstation, altijd 
ongeveer 70 occasions op 
voorraad. 
Autobedrijf	Sloten,	
APK	Keuring	Station
Hoek Slimmeweg 19: 
Langsom 38, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 615 18 59, 
autobedrijfsloten@live.nl, 
www.autobedrijfsloten.nl
Autohandel	Greco
Osdorperweg 643, 
1067 SV Amsterdam, 
tel. 619 02 88, 
info@greco-autos.nl, 
www.greco-autos.nl
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Automobielbedrijf	 
E.M.	v.d.	Laan	&	Zn
Osdorperweg 547, 1067 ST 
Amsterdam, tel. 619 00 87, 
info@emvdlaan.nl, 
www.emvdlaan.nl
Sinds 1965. Tinq-
benzinestation. Onderhoud, 
reparatie en taxatie.
Expocar	Trading
Langsom 36, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 615 39 33, 
info@expocartrading.nl, 
www.expocartrading.nl
gebroeders	Haaker
Kamerlingh Onneslaan 10, 
1171 AG Badhoevedorp, 
tel. 659 48 59, info@haaker.nl, 
www.haaker.nl

Basisscholen
De Driesprong
Sloterweg 1192, 1066 CV 
Amsterdam, tel. 617 52 20, 
info@sbo-driesprong.nl, 
www.sbodedriesprong.nl
Het	Bovenland

Akersluis 1a, 1066 ER 
Amsterdam, tel. 408 46 86, 
bovenland.info@askoscholen.nl, 
www.askoscholen.nl 
/scholen/hetbovenland

Begrafenis en/of 
Crematie
Natuursteen - Steenhouwerij
Lavertu	Steenhouwers
Jan Rebelstraat 24, 1069 CC 
Amsterdam, tel. 610 30 86, 
info@lavertu-steenhouwers.nl, 
www.lavertu-steenhouwers.nl
Steenhouwers sinds 1911. 
Geopend: ma t/m vr 08.30-
17.00, za 09.30-16.00 uur. 
Grote sortering, model 
desgewenst naar eigen ontwerp.

Uitvaartverzorging
De	Loos	uitvaartverzorging
De Heining 10, 1161 PA 
Zwanenburg, tel. 497 26 94, 
info@deloosuit 
vaartverzorging.nl, www.deloos 
uitvaartverzorging.nl
Ster Uitvaartplanners
Amstelkade 86,  
1078 AN Amsterdam, 
tel. 085 303 15 66, 
info@ster-uitvaart.nl, 
www.ster-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging	 
A.	de	Jong
Cliostraat 42, 1077 KJ 
Amsterdam, tel. 676 13 37, 
dejong@uitvaart.nl, 
www.uitvaart 
centrum.amsterdam
- Sloterweg 1184,  

1066CV Amsterdam.
Ruim 50 jaar ervaring.

Belangenverenigingen
Dorpsraad 
Sloten-Oud Osdorp
Dorpshuis: Nieuwe Akerweg 14, 
1066 ES Amsterdam, 
tel. 617 45 11, 
de.dorpsraads@kpnmail.nl, 
www.dorpsraad 
slotenoudosdorp.nl
Stichting	Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6,  
1062 BM Amsterdam, 
tel. 346 06 70, 
info@eigenwijks.nl, 
www.eigenwijks.nl
Wijksteunpunt Wonen 
Nieuw-West
Groenpad 4, 1068 EB 
Amsterdam, tel. 619 09 74, 
www.wswonen.nl

Beroepsonderwijs  
& educatie
ROC	TOP
Tel. 504 24 00, info@roctop.nl, 
www.roctop.nl

Bloemen & planten
Bloemenspeciaalzaak	 
de	Roos
Ditlaar 8, 1066 EE 
Amsterdam, tel. 616 86 85, 
info@deroosbv.com, 
www.deroosbv.com

Bouwbedrijven
Etage-Standbouw	Worm
Osdorperweg 781, 1067 SW 
Amsterdam, tel. 619 93 48, 
info@etagestand.nl, 
www.etagestand.nl

Coaching/counseling
3-Ineen-Coach
Zwarte Pad 14,  
1069 MN Amsterdam, 
tel. 06 53 41 10 66, 
ineke@drie-in-een-coach.nl, 
www.3in1coach.nl

Dag-/weekbladen
Stadsblad	De	Echo
Basisweg 30, 1043 AP, 
Postbus 2202,  
1000 CE Amsterdam, 
tel. 088 824 76 36, 
redactie@echo.nl, www.echo.nl
Weekblad	de	Westerpost
Melbournestraat 20,  
1175 RM Lijnden, 
tel. 619 60 00, 
info@westerpost.nl, 
www.westerpost.nl
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DHZ-artikelen
Behang- en verfzaken
De	Verftent
Jan Pieter Heijestraat 141-143,  
1054 MG Amsterdam, 
tel. 612 88 67, 
deverftent@hotmail.com
Ook glas, tuin artikelen, 
ijzerwaren en hengelsport.

Dieren (diversen)
Algemeen
Postduivenvereniging	
Gevleugelde	Vrienden
Secr.: mw. R.C. Langerhorst, 
Keizersweg 65, 1171 XC 
Badhoevedorp, tel. 659 76 92, 
rona.langerhorst@kpnmail.nl
Vogelclub	Airsport
Eén keer per 2 maanden, 
avond in gebouw van de 
Gevleugelde Vrienden 
(achter Sloterweg 1277).

Dierenambulance
Dierenambulance	Amsterdam
Voorlandpad 2,  
1098 TZ Amsterdam, 
tel. 0900 210 00 00, 
info@dierenambulance 
-amsterdam.nl,  
www.dierenambulance 
-amsterdam.nl

Dierenbescherming
Dierenbescherming	 
regio	Noordwest
Tel. 088 811 33 90, 
info.regionoordwest@ 
dierenbescherming.nl, 
www.dierenbescherming.nl

Dierenhulp
Stichting	Amivedi
Tel. 0900 264 83 34, 
www.amivedi.nl

Dierenkliniek
Spoedkliniek voor dieren
Isolatorweg 45, 
1014 AS Amsterdam, 
tel. 740 06 00, 
www.mcvoordieren.nl

Stad	&	Land	Dierenklinieken	
Badhoevedorp
Sloterweg 162, 1171 CV 
Badhoevedorp, tel. 659 55 55, 
info@dierenklinieken.net, 
www.dierenklinieken.net

Dieren (onderdak)
Dierenasiel
Dierenopvang	Amsterdam
Ookmeerweg 271,  
1067 SP Amsterdam, 
tel. 0900 200 72 07  
(€ 0,20 p.m.), 
info@doamsterdam.nl, 
www.doamsterdam.nl
Stichting	Amsterdamse	
Zwerfkatten
Keurenplein 29,  
1069 CD Amsterdam, 
tel. 619 03 57, 
info@amsterdamse 
zwerfkatten.nl,  
www.amsterdamse 
zwerfkatten.nl

Diëtisten
Diëtistenpraktijk	Géa	Fegel
Eerste Constantijn  
Huygensstraat 39,  
1054 BR Amsterdam, 
tel. 612 69 85, 
tel. 06 29 54 69 07, 
www.dietistenpraktijk.nl,  
www.zwemuslanker.nl

Electronica
Sat-PC	Electronic
Pieter Calandlaan 79a, 
1065 KK Amsterdam, 
tel. 615 10 00, info@satpc.nl, 
www.satpc.nl

Fietsen & bromfietsen
Balke	Brommobielen
Zuiderakerweg 22b,  
1069 MH Amsterdam, 
tel. 619 02 91, 
balke@planet.nl, 
balkebrommobielen.nl

Financieel
Verzekeringen
Albers	Advies
Sloterweg 1a,  
1171 CE Badhoevedorp, 
tel. 449 60 20, 
mail@albers-advies.nl, 
www.albers-advies.nl

Fitness
Fitnessclub	Friends	4	Life
Melbournestraat 26,  
1175 RM Lijnden, 
tel. 449 11 40, info@ff4l.nl, 
www.ff4l.nl

 fitnessclubfriends4life



36

Fruitteelt
Fruittuin	van	West
Tom Schreursweg 48, 
1067 MC Amsterdam, 
lisan@fruittuinvanwest.nl, 
fruittuinvanwest.nl

Fysiotherapie/ 
manuele therapie
Fysiotherapie	Nieuw	Sloten
Berlaarstraat 10, 1066 PE 
Amsterdam, tel. 615 22 95, 
fysionieuwsloten@hetnet.nl, 
www.praktijkfysiotherapie.nl
Fysiotherapie, manuele 
therapie, orthopedische 
revalidatie, sportblessures, 
fysiofitness, sportmassage.

Geopend: ma en wo 07.15-
21.00, di en do 07.15-19.00, 
vr 07.15-18.00 uur.
Praktijk	voor	Fysiotherapie	
en	Acupunctuur	Sloten
Wilma Splinter, 
Sloterweg 1329,  
1066 CM Amsterdam, 
tel. 617 57 26.
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Geestelijke  
gezondheidszorg
GGZ	inGeest
Tel. 788 53 33, 
info@ggzingeest.nl, 
www.ggzingeest.nl

Gehandicapten-
organisaties
Audiologisch	Centrum	
Amsterdam
Derkinderenstraat 1, 
1062 BE Amsterdam, 
tel. 617 18 14, 
acamsterdam@kentalis.nl, 
www.kentalis.nl
MEE	Amstel	en	Zaan
Derkinderenstraat 10-18, 
1062 DB Amsterdam, 
tel. 512 72 72, info@meeaz.nl, 
www.meeaz.nl

Gemeente Amsterdam 
Contactpersonen
Oud Osdorp en de Akerwegen
Elif Türkmen: 
tel. 06 12 64 24 32, 
e.turkmen@amsterdam.nl
Sloten
Joke van der Blom, 
j.van.der.blom@amsterdam.nl

Grondwerken
J.	van	der	Veldt	Grondwerken
Osdorperweg 485,  
1067 SR Amsterdam, 
tel. 06 20 39 67 02, 
johan.van.der.veldt@gmail.com

Groothandel
Luminot	verlichting	en	
elektronische	artikelen
Slimmeweg 10,  
1066 EV Amsterdam, 
tel. 617 05 22, info@luminot.nl, 
www.luminot.nl
Ton	de	Jeu
Osdorperweg 452,  
1067 SX Amsterdam, 
tel. 610 52 05, 
info@tondejeu.nl, 
www.tondejeu.nl

Heiwerken
Hei	en	Pulsbedrijf	V&M
Osdorperweg 462,  
1067 SX Amsterdam, 
tel. 06 22 04 34 57.

Hockey
Hockeyvereniging	 
SBHC	Xenios
Sportpark Sloten Oost: 
Sloterweg 1045, 1066 CD 
Amsterdam, tel. 615 58 62, 
secretaris@xenios.nl, 
www.xenios.nl

Horeca (diversen)
Cafetaria
Tuin	van	Sloten,	huiskamer	
van de Speeltuin Sloten
Sloterweg 1252a,  
1066 CW Amsterdam, 
tel. 06 50 64 53 65, 
alexandervanede@xs4all.nl, 
www.speeltuinsloten.nl 
/tuin-van-sloten

Restaurants
Bar	Bistro	Later	aan	‘t	water
Nieuwemeerdijk 98, 1171 NE 
Badhoevedorp, tel. 659 55 00, 
www.later-aan-het-water.nl
Burgers	‘N	Ribs
Akersluis 8b, 1066 EZ 
Amsterdam, tel. 669 09 03, 
info@burgersnribs.nl, 
www.burgersnribs.nl

Café	Restaurant	Kerkzicht
Sloterweg 1209, 1066 CG 
Amsterdam, tel. 615 39 04, 
caferestaurantkerkzicht.nl
Het	Rijk	van	de	Keizer
Haarlemmerweg 109,  
1067 HP Amsterdam,  
kantoor: tel. 497 75 06, 
info@hetrijkvandekeizer.nl, 
www.hetrijkvandekeizer.nl
Restaurant	De	Halve	Maen
Sloterweg 1345, 1066 CM 
Amsterdam, tel. 614 32 10, 
info@dehalvemaen.com, 
www.dehalvemaen.com
Sinds 1894. Partycentrum, 
bruiloften, recepties, diners, 
koffietafels, koude buffetten.
Dagelijks geopend van 
11.00-01.00 uur.
Syriana	Restaurant 
en	Partycentrum
Akersluis 8,  
1066 EZ Amsterdam, 
tel. 669 09 33, info@syriana.nl, 
www.syriana.nl

Snackbar
De	patatza(a)k
Langsom 5,  
1066 EW Amsterdam, 
tel. 669 18 68, 
patatzaak@planet.nl
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Nieuwe website nodig?

0223 74 60 30 | digital4u.nl | studio@digital4u.nl
facebook.com/Digital4u

linkedin.com/company/digital4u
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Houthandel
Houthandel	Hoogendam
Lutkemeerweg 262, 1067 TH 
Amsterdam, tel. 619 41 73, 
info@houthandelhoogendam.nl, 
www.houthandelhoogendam.nl
Geopend: ma t/m vr 08.00-
16.30 uur. Veel soorten en 
maten hout, vele bewerkingen 
mogelijk.

Huisartsen
Huisartsen	Badhoevedorp
Pa Verkuyllaan 3,  
1171 EA Badhoevedorp, 
tel. 449 28 55,  
spoed: tel. 449 28 30, 
info@huisartsenbadhoevedorp.nl, 
www.huisartsen 
badhoevedorp.nl
Huisartsenposten	Amsterdam
Spoed: tel. 088 003 06 00, 
www.huisartsenposten 
amsterdam.nl
Huisartspraktijk	Heeneman
Amsterdamsestraatweg 60, 
1165 MB Halfweg, 
tel. 497 45 93, 
www.heeneman.praktijkinfo.nl

Huisvesting (diversen)
Bedrijfshuisvesting
Loogman	Agri	Beheer	BV
Lutkemeerweg 220,  
1067 TH Amsterdam, 
tel. 06 57 61 43 24.

Glazenwasserij
M.	v.d.	Woude	Glazenwasserij	
&	Schoonmaakbedrijf
Osdorperweg 62,  
1066 EM Amsterdam, 
tel. 669 61 09, 
tel. 06 55 58 28 81, 
mariovanderwoude@upcmail.nl

Keukens
GP	Interieur	Idee
Badhoevelaan 47a,  
1171 DB Badhoevedorp, 
tel. 659 54 06, 
info@gp-interieur-idee.nl, 
www.gp-interieur-idee.nl

ICT service
Meerschap	BV
Sloterweg 1210, 1066 CV 
Amsterdam, tel. 671 53 36, 
info@meerschap.nl, 
www.meerschap.nl
ICT-beheer voor 
MKB-bedrijven.

Installatiebedrijven
Loodgieters
Loodgietersbedrijf	Ebbers	BV
Sloterweg 303e,  
1171 VC Badhoevedorp, 
tel. 615 38 16, info@ebbers.nu, 
www.ebbers.nu
Sinds 1912. Sanitair, gas, water, 
lood/zink, dakbedekking en CV.

Justitie en recht
Advocaten
Jaasma	de	Winter	advocaten
Marius Bauerstraat 30, 
1062 AR Amsterdam, 
tel. 669 89 09, 
info@jaasmadewinter.nl, 
www.jaasmadewinter.nl

Kinderen (diversen)
Scouting
Scouting	Phoenix
Bij de zeilschool aan de 
Sloterplas: 
Christoffel Plantijngracht 5, 
1065 DA Amsterdam, 
tel. 06 40 74 40 82, 
phoenix@scoutnet.nl

Koop - verkoop - verhuur
Makelaars
ABECO	Vastgoedadvies
Sloterweg 796, 1066 CN, 
Postbus 9430, 1006 AK 
Amsterdam, tel. 661 38 11, 
abeco@abecovastgoedadvies.nl, 
www.abecovastgoedadvies.nl
Moerland	Makelaardij	bv
Tussen Meer 286, 1069 DZ 
Amsterdam, tel. 610 33 66, 
info@moerland.nl, 
www.moerland.nl
www.langswater.com, 
www.wonenindepunt.nl 

Onroerend goed
Res	&	Smit
Sloterweg 796, 1066 CN 
Amsterdam, tel. 667 58 75, 
info@ressmit.nl, www.ressmit.nl

Kunst
Kunstzinnige vorming
Kunstenaarsterrein	Nieuw	en	
Meer,	Kunst	en	Bedrijven
Oude Haagseweg 51, 
1066 BV Amsterdam, 
nieuws@nieuwenmeer.nl, 
www.nieuwenmeer.nl

Levensmiddelen
Kaas & zuivel
Kaasboerderij	Sloten
Akersluis 6, 1066 EZ Amsterdam, 
tel.  617 67 16, 
g.drunick@planet.nl, 
www.liefdeenambacht.nl

Vishandel
Arie	Haring
Hoek Langsom-Sloterweg, 
tel. 6143 80 49.

Maatschappelijke  
dienstverlening
SEZO
Postbus 90453, 1006 BL 
Amsterdam, tel. 667 51 00, 
info@sezo.nl, www.sezo.nl

Massage
Oriëntaalse	Massage
Sloterweg 1349,  
1066 CM Amsterdam, 
www.orientaalsemassages.nl

Milieu
Geluid en milieu
Melding	openbare	ruimte	-	
Gemeente	Amsterdam
Tel. 14 020, www.amsterdam.nl
Doe een melding over de 
openbare ruimte. Als u 
onderweg op straat of in een 
park iets tegenkomt waarvan u 
denkt dat het gemaakt of 
opgeruimd moet worden. 
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Voor klachten: 
www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/melding-openbare/

Geluidshinder
Klachtennummer	Schiphol
Stank- en geluidsoverlast: 
tel. 601 55 55.

Musea
Stichting	Molen	van	 
Sloten/Kuiperijmuseum
Akersluis 10, 1066 EZ 
Amsterdam, tel. 669 04 12, 
info@molenvansloten.nl, 
www.molenvansloten.nl

Muziek en zang
Muzieklessen
Muziekschool
Dorpshuis Sloten: 
Nieuwe Akerweg 14, 1066 ES 
Amsterdam, Andrea Fleck: 
tel. 06 29 43 43 38, 
a.fleck@live.nl
Muziek op maat. Lessen voor 
piano, saxofoon, klarinet, 
dwarsfluit, blokfluit en 
accordeon.

Natuur
Natuurgebieden
Vereniging  
De	Oeverlanden	blijven!
Esther de Boer-van Rijkstraat 
36-1, 1065 GN Amsterdam, 
voorz. Liesbeth Stricker: 
tel. 615 45 57, 
bestuur@oeverlanden.nl, 
www.oeverlanden.nl

Nieuwbouw,  
verbouw & onderhoud
Glasbedrijven
Glasservice	C.	de	Boer
Tegenover de Molen: 
Akersluis 27, 1066 ER 
Amsterdam, tel. 612 88 67.

Onderdelen  
& materialen
Auto-onderdelen
Autorecycling	Bart	Inc.
Osdorperweg 487, 1067 SR 
Amsterdam, tel. 619 76 47, 
info@bart-autorecycling.nl, 
www.bart-autorecycling.nl
Hans	Auto	Onderdelen
Osdorperweg 703, 1067 SV 
Amsterdam, tel. 610 36 78, 
info@hans-autoonderdelen.nl, 
www.hans-autoonderdelen.nl
Merci	Automaterialen	 
Sloten	BV
Langsom 3, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 617 69 23, 
info@merciparts.nl, 
www.merciparts.nl

Autosloperijen
Rooie	Ben	Autodemontage
Osdorperweg 705,  
1067 SV Amsterdam, 
tel. 610 65 51, 
rooieben@wxs.nl, 
www.rooieben.com
Sinds 1975 gespecialiseerd in 
Amerikaanse modellen.
Europese/Japanse afd.: 
tel. 610 82 82.

Onderhoud
Autowasserij
Dolphins	Carwash
Langsom 2, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 615 38 35, 
info@dolphinscarwash.nl, 
www.dolphinscarwash.nl

Openbaar vervoer
Connexxion
Klantenservice: 
tel. 0900 266 63 99  
(lokaal tarief), 
www.connexxion.nl
GVB
Postbus 2131, 
1000 CC Amsterdam, 
klantenservice: tel. 0900 80 11, 
www.gvb.nl
Nachtbus
Postbus 2131, 
1000 CC Amsterdam, 
klantenservice: tel. 0900 80 11, 
www.gvb.nl

Opticien
Brilservice
Sloterweg 97a,  
1171 CH Badhoevedorp, 
tel. 659 63 21, 
badhoevedorp@brilservice.nl, 
www.brilservice.nl

Ouderen
ANBO,	afd.	Amsterdam
Tel. 624 40 67, 
amsterdam@anbo.nl, 
www.anbo.nl
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PCOB,	afd.	Amsterdam
Inl.: F.H.M.A. van Geijn, 
Trompenburgstraat 34, 
1079 TZ Amsterdam, 
tel. 642 07 32, 
fgeijn@kpnmail.nl
Zonnebloem,	afd.	Sloten
Zieken en bejaarden:  
inl. mw. C. van Weerdenburg: 
tel. 615 64 97.

Overheid
Politie
Alarmnummer	112
Bij niet spoedeisende gevallen: 
tel. 0900 88 44.
Buurtregisseur	Oud	Osdorp
Frans van der Tol: 
tel. 0900 88 44.
Buurtregisseur	Sloten
Rob Reuter: tel. 0900 88 44.
Politie
Bureau Nieuw West Zuid: 
Meer en Vaart 284, 1068 LE, 
Postbus 2287,  
1000 CG Amsterdam, 
www.politie.nl

Patiëntenorganisaties
Stichting	Esperanza	
Inloophuis
Badhoevelaan 82,  
1171 DE Badhoevedorp, 
tel. 723 05 22, 
info@inloophuisesperanza.nl, 
www.inloophuisesperanza.nl
Geopend: ma, di, wo  
10.00-16.00 uur.

Persoonlijke  
verzorging
Haarverzorging
Hans	Beers	Hair	Stage
Sloterweg 1254,  
1066 CW Amsterdam, 
tel. 617 16 14, 
info@hansbeers.com, 
www.hansbeers.com

Karin’s	Kapsalon
Nieuwemeerdijk 19,  
1171 NA Badhoevedorp, 
tel. 659 25 59, 
info@karinskapsalon 
badhoevedorp.nl, 
www.karinskapsalon 
badhoevedorp.nl
Sem’s	Hairstyling
Spechtstraat 11, 1171 SR 
Badhoevedorp, tel. 822 00 00, 
semshairstyling@hotmail.com, 
www.semshairstyling.nl

Radio/TV
AT5
Aletta Jacobslaan 9, 1066 BP, 
Postbus 9823,  
1006 AM Amsterdam, 
tel. 555 11 11, info@at5.nl, 
www.at5.nl
RTVNH
Aletta Jacobslaan 9, 1066 BP, 
Postbus 9823, 1006 AM 
Amsterdam, tel. 088 850 50 50, 
nieuws@rtvnh.nl, www.rtvnh.nl

Recreatie
Algemeen
Stichting	Bijenpark	
Amsterdam
Baron Schimmelpenninck  
van der Oyeweg 4,  
1067 HV Amsterdam,  
inl. Lizet Hoekert: 
tel. 337 82 74, 
siertuinen@bijenpark.nl, 
www.bijenpark.nl
Tuinpark	Lissabon
Ingang: Sloterweg 865, 
1066 CB Amsterdam, 
tuinparklissabon@gmail.com, 
www.tuinparklissabon.nl
Tuinpark	Ons	Buiten
Riekerweg 15, 1066 BT 
Amsterdam, tel. 617 47 07, 
tuinpark@ons-buiten.nl, 
www.ons-buiten.nl

Tuinpark	Osdorp
Baron Schimmelpenninck  
van der Oyeweg 10,  
1067 HV Amsterdam, 
secretariaat@ 
tuingroeposdorp.nl, 
www.tuingroeposdorp.nl
Tuinpark	T.I.G.E.N.O
Nico Broekhuysenweg 4, 
1067 HT Amsterdam, 
tel. 610 01 63, 
bestuur@tigeno.nl, 
www.tigeno.nl
Tuinpark	VAT-Sloten
Lies Bakhuyzenlaan 17, 
1066 CJ Amsterdam, 
verenigingamateurtuinders@ 
kpnmail.nl, www.vat-sloten.nl
Volkstuinpark	De	Eendracht
Joris van den Berghweg 4, 
1067 HS Amsterdam, 
bestuur@volkstuinpark 
-de-eendracht.nl,  
www.volkstuinpark 
deeendracht.nl
Volkstuinpark	Eigen	Hof
Sloterweg 1173,  
1066 CE Amsterdam, 
bestuur@tuinparkeigenhof.nl, 
www.tuinparkeigenhof.nl

Caravancentrum
Caravan	Centrum	Sloten
Sloterweg 1012,  
1066 CS Amsterdam, 
tel. 617 46 36, 
info@caravancentrumsloten.nl, 
www.caravancentrumsloten.nl

Religie en  
levensbeschouwing
Gereja	Utusan	Kristus/
Christus	Afgezanten	kerk
Langsom 34,  
1066 EW Amsterdam, 
tel. 06 25 55 52 66, 
info@guk.nl, www.guk.nl
Samenkomst: zondagen om 
12.00 uur in de Nederlandse/
Indonesische taal.
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Odd	Fellows
Dorpshuis: Nieuwe Akerweg 14, 
1066 ES Amsterdam, 
tel. 06 51 24 16 14, 
12amstel@oddfellows.nl, 
www.oddfellows.nl
Protestantse	Wijkgemeente	
Osdorp-Sloten
De Sloterkerk: Osdorperweg 28, 
1066 EL Amsterdam,  
Scriba Ellen Dam-Oudt: 
tel. 669 25 74, 
scribaat@osdorpsloten.nl, 
www.osdorpsloten.nl
Diensten: zondagen om  
10.00 uur. 
- Huwelijken en uitvaarten: 

mw. G. van den Abeele, 
tel. 615 42 60.

- Beheerder wijkgebouw Vink 
en Boer (verhuur tot 20.00 
uur), mw. W. van der Spek, 
tel. 617 37 39.

R.-k.	Parochie	St.	Pancratius
Kerk: Sloterweg 1184, 
1066 CV Amsterdam, 
tel. 615 38 63, 
info@pancratiussloten.nl, 
www.pancratiussloten.nl
- Kerkhofaangelegenheden: 

J.A. van Weerdenburg, 
tel. 615 64 97.

- Eucharistievieringen:  
di, wo 10.00, za 19.00 met 
samenzang, zo 10.30 met 
koorzang (1e, 3e en ev. 5e zo 
Latijnskoor, 2e en 4e 
Nederlands koor).

- Koren: 
Latijnskoor: Vox Laudans, 
dirigent: B.J.M. Niekus, 
tel. (0299) 46 37 75, 
tel. 06 29 34 89 14, 
organist: vacant,  
inl.: J.H. Vermist,  
Jan Springerhof 28,  
1067 LH, tel. 613 51 89, 
tel. 06 40 41 68 64, 
vermist@hetnet.nl

 Latijn, meerstemmig en 
Gregoriaans. Rep. op vr 
13.30-15.30 uur in de kerk. 

 Verzorging eucharistie en 
in overleg uitvaarten, 
huwelijken en jubilea.

 Nederlandstalig koor:  
St. Cecilia, inl.: 

 mw. H.M. Besseling-van Duin, 
Ardennenlaan 122,  
1066 MJ, tel. 615 27 87,  
organist: O. van den Aardweg.

 Rep. wekelijks op do van 
10.00-12.00 uur in de kerk. 
Verzorging eucharistie en  
in overleg uitvaarten, 
huwelijken, jubilea.

- Bejaardensoos:  
wo van 13.30-16.00 uur  
in de Conferentiezaal.

- Klaverjassen: iedere laatste 
di van de maand om 20.00 
uur in het Parochiehuis.

- Beheerder Parochiehuis 
(avondverhuur alleen voor 
parochie-doeleinden): 

 J.A. van Weerdenburg en 
mw. C. van Weerdenburg,  
tel. 615 64 97.

Sloopwerken
Hogenhout	BV
Sloterweg 1075, 1066 CD 
Amsterdam, tel. 06 51 33 24 93, 
h.hogenhout5@upcmail.nl
Sloopwerk en opruimwerk-
zaamheden en funderings 
herstelwerkzaamheden.

Stalling
Autoberging
ABC	Stalling	Amsterdam
Osdorperweg 781a, 1067 SW 
Amsterdam, tel. 610 57 00, 
abcstallingamsterdam@ 
versatel.nl, 
www.abcstallingamsterdam.nl

Stukadoorsbedrijf
Stukadoorsbedrijf	 
Richard	van	Woensel
Meidoornweg 3, 
1171 JT Badhoevedorp, 
tel. 06 55 11 21 46, 
info@vanwoenselonderhoud.nl, 
vanwoenselonderhoud.nl

Surfen
Plankzeilvereniging	
Amsterdam	Windsurfing
Riekerweg 40, 1066 BT, 
Postbus 75565, 1070 AN 
Amsterdam, bestuur@ 
amsterdamwindsurfing.nl, 
amsterdamwindsurfing.nl

Tandzorg
Mondhygiëne
Mondzorg	BHD
Spechtstraat 11,  
1171 SR Badhoevedorp, 
tel. 06 26 90 60 80, 
info@mondzorg-bhd.nl, 
www.mondzorg-bhd.nl

Tandartsen
Tandarts	J.	Pannekoek
Sloterweg 303a, 1171 VC 
Badhoevedorp, tel. 449 04 44, 
info@tandartspannekoek.nl, 
www.tandartspannekoek.nl
Tandartsencentrum	 
Osdorpplein
Osdorpplein 367, 1068 EV 
Amsterdam, tel. 610 46 11, 
tandarts@tandartsen 
centrumosdorpplein.nl, 
www.tandartsen 
centrumosdorpplein.nl
Tandartspraktijk	 
J.A.J.M.	de	Groot
Schotse Hooglanden 2, 
1060 NM Amsterdam, 
tel. 667 06 05,  
tandartspraktijk.jajmdegroot@ 
kpnplanet.nl
Behandeling volgens afspraak.
Tandartspraktijk	 
M.	Parunovac
Tussen Meer 1-B,  
1068 EX Amsterdam, 
tel. 610 94 95, 
www.detandartsvanosdorp.nl
Tandartspraktijk	René
Dubbelmondehof 33, 
1069 ZA Amsterdam, 
tel. 610 28 83, 
tandartspraktijkrene@
hotmail.com, 
www.tandartspraktijk-rene.nl
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Tandprothetische	praktijk	
Vonk
Sloterweg 20a,  
1171 CR Badhoevedorp, 
tel. 823 29 23, 
info@tppvonk.nl, 
www.tppvonk.nl

Theater
Theater	de	Meervaart
Meer en Vaart 300,  
1068 LE Amsterdam,  
bereikbaar ma t/m zo  
10.00-22.00: 
tel. 0900 410 77 00  
(€ 1,00 p.g.), 
info@meervaart.nl, 
www.meervaart.nl

Thuiszorg
Cordaan	Thuiszorg
De Ruyterkade 7,  
1013 AA Amsterdam,  
dag en nacht: tel. 435 63 00, 
info@cordaan.nl, 
www.cordaan.nl

Timmerbedrijf
Castelijn	Timmerwerken
Zuiderakerweg 99,  
1069 ME Amsterdam, 
tel. 619 18 52, 
www.castelijn-timmerwerken.nl
Sinds 1992. Ook voor kleine 
klussen en inbraakpreventie.

Toerisme
Hotels en pensions
B&B	Amsterdam	Houseboat
Zwarte Pad 19a,  
1069 MN Amsterdam, 
tel. 06 51610365, 
info@bed-and-breakfast 
-amsterdam-houseboat.com, 
www.bed-and-breakfast 
-amsterdam-houseboat.com

Transportbedrijven
van	Waveren	Transport	
Amsterdam
Sloterweg 1081, 1066 CE 
Amsterdam, tel. 669 55 44, 
info@vanwaverentransport.nl, 
www.vanwaverentransport.nl

Tuin  
(aanleg & onderhoud)
Groenvoorziening
Pius	Floris	Boomverzorging	
Amsterdam
Lutkemeerweg 400, 1067 TH 
Amsterdam, tel. 497 40 80, 
amsterdam@piusfloris.nl, 
www.piusflorisamsterdam.nl

Hoveniersbedrijf
Hoveniersbedrijf	Richard	vof
Noorderakerweg 14,  
1069 LW Amsterdam,  
tel. 610 88 54, info@ 
hoveniersbedrijf-richard.nl, 
www.hoveniersbedrijf-richard.nl
Kooter	Hoveniers
Osdorperweg 756, 
1067 TA Amsterdam, 
tel. 06 51 56 43 59, 
info@kooterhoveniers.nl, 
www.kooterhoveniers.nl
Van	der	Tol
Regio Noord-Holland: 
Lutkemeerweg 328, 1067 TH, 
Postbus 9349, 1006 AH 
Amsterdam, tel. 667 77 77, 
info@vandertolbv.nl, 
www.vandertolbv.nl

Kwekerij
Bakker’s	Kwekerij
Sloterweg 984, 1066 CR 
Amsterdam, tel. 615 41 94, 
info@bakkers-kwekerij.nl, 
www.bakkers-kwekerij.nl

Verenigingen
Oranje Vereniging Sloten
Inl. mw. W. van der Spek: 
tel. 06 23 39 97 65, 
www.oranjeverenigingsloten.nl 
/oranje-vereniging-sloten.html

Speeltuinvereniging Sloten
Sloterweg 1252a,  
1066 CW Amsterdam, 
info@speeltuinsloten.nl, 
www.speeltuinsloten.nl
Stichting	Over	de	Rand
Hoek Osdorperweg/ 
Joris van den Berghweg: 
Osdorperweg 690, 1067 TA 
Amsterdam, Nico van der Laan: 
tel. 06 13 25 11 61, 
info@overderand.nl, 
www.overderand.nl
Stichting	Vrienden	 
van de Sloterkerk
Osdorperweg 28,  
1066 EL Amsterdam, 
svvs28@gmail.com, 
www.sloterkerk.nl

Voetbal
FC	Blauw-Wit	Beursbengels
Sportpark Sloten: 
Sloterweg 1045, 1066 CD, 
Postbus 9597, 1006 GB 
Amsterdam, mw. E. Stricker: 
tel. 06 51 07 20 53, 
info@fcblauwwitamsterdam.nl, 
fcblauwwitamsterdam.nl
RKSV	Pancratius
Lindberghstraat 50,  
1171 GC Badhoevedorp, 
tel. 659 35 07, 
info@pancratius.com, 
www.pancratius.com

Voorlichting & adviezen
Belangenorganisaties
Cliëntenbelang	Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9, 
1018 LL Amsterdam, 
tel. 752 51 00, info@ 
clientenbelangamsterdam.nl, 
www.clientenbelang 
amsterdam.nl

Watersporten
WSV Onklaar Anker
Riekerweg 36, 1066 BT 
Amsterdam, tel. 617 77 74, 
onklaaranker@xs4all.nl, 
www.onklaaranker.nl
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Wegenbouw
Schoutenwegenbouw	BV
Slimmeweg 14, 1066 EV 
Amsterdam, tel. 615 54 30, 
info@schoutenwegenbouw.nl, 
www.schoutenwegenbouw.nl

Welzijnswerk
Vrijwilligerswerk
De	Regenboog	Groep	
Informele	Zorg	Amsterdamse	
Vrienden
Oranje Nassaulaan 51-ii, 
1075 AK Amsterdam, 
tel. 683 92 60,  
vriendendiensten@ 
deregenboog.org, 
www.deregenboog.org
VCA	Vrijwilligers	Centrale	
Amsterdam
Geldersekade 101,  
1011 EM Amsterdam, 
tel. 530 12 20, 
amsterdam@vca.nu, 
www.vca.nu

Zuiderakerweg.

Woninginrichting
Transvorm
Langsom 20,  
1066 EW Amsterdam, 
tel. 468 88 86, 
transvorm@transvorm.nl, 
www.transvorm.nl

Yoga
De	Yogajuf
Sloterweg 2d,  
1171 CR Badhoevedorp, 
tel. 06 23 96 52 20, 
deyogajuf@quicknet.nl, 
www.deyogajuf.nl

Zorginstellingen
Zorgboerderijen
Ecologische	Zorgboerderij	
De	Boterbloem
Lutkemeerweg 262,  
1067 TH Amsterdam, 
tel. 610 08 21, 
deboterbloem@kpnplanet.nl, 
www.deboterbloem 
amsterdam.nl

Zwangerschap
Zwangerschapsyoga
Hart	voor	geboorte,	 
zwangerschapsyoga/doula
Tel. 06 20 97 84 87, 
hartvoorgeboorte@gmail.com, 
hartvoorgeboorte.nl
- Locatie Sloten: 

Langsom 28,  
1066 EW Amsterdam.

- Locatie Oud-West:  
Borgerstraat 102,  
1053 PW Amsterdam.

- Locatie Oost:  
Steve Bikoplein 13, 
1092 GM Amsterdam.

Ziekenhuizen
MC	Slotervaart
Louwesweg 6, 1066 EC, 
Postbus 90440, 1006 BK 
Amsterdam, tel. 512 93 33, 
www.mcslotervaart.com
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