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Dorpengids 2018 Sloten-Oud Osdorp
33e jaargang

In deze gids staat informatie over voorzieningen 
en bedrijven op Sloten en Oud-Osdorp en 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. 

De Dorpengids 2018 is uitgegeven door  
Akse Media, Postbus 6033, 1780 KA Den Helder, 
tel. 0223-66 88 77, e-mail: info@aksemedia.nl, 
website: www.aksemedia.nl, in opdracht van de 
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.
Oplage: 2.000 exemplaren.

Deze Dorpengids is als App gratis verkrijgbaar. 
Zoek op ‘gemeentegids’ in de Google Play of  
App Store of scan de QR-code op deze pagina.

Deze Dorpengids is zo zorgvuldig mogelijk 
samengesteld. De namen van de medewerkers 
(tekst en foto’s) staan vermeld bij de bijdrage 
van de werkgroep Publiciteit elders in deze 
uitgave. De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de 
uitgever aanvaarden geen enkele aansprakelijk-
heid voor schade als gevolg van geen of onjuiste 
vermelding in deze gids. De uitgever acht zich 
slechts gehouden tot verbetering in de eerst-
volgende editie en/of per direct in de digitale 
gemeentegids. Deze uitgave is mede mogelijk 
gemaakt door de deelname van adverteerders.

Dorpshuis: Nieuwe Akerweg 14,  
1066 ES Amsterdam-Sloten
Telefoon: 617 45 11.
E-mail: de.dorpsraad@kpnmail.nl
www.dorpsraadslotenoudosdorp.nl

Foto voorzijde: Juniorgidsen Open 
Monumentenweekend, september 2017

Wijzigingen doorgeven:
Akse Media (t.a.v. gids Sloten-Oud Osdorp), 
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder
e. redactie@aksemedia.nl  

(o.v.v. gids Sloten-Oud Osdorp)
t. 0223-67 30 10 (redactie Akse Media)
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Voorwoord
Vorig jaar begon en eindigde mijn voorwoord met 
Panta Rhei, alles wijkt en niets blijft, aldus de 
Griekse filosoof Heraldicus. Behalve de 
Dorpsraad dus, die blijft fier overeind in alle 
bestuurlijke drukte.

Na het afgelopen jaar kunnen we met trots 
vaststellen dat er nog iets niet (veel) gaat 
bewegen, namelijk het uiterlijk van ons dorp 
Sloten. In oktober stemde de Bestuurscommissie 
unaniem in met het verlenen van de status 
Beschermd Dorpsgezicht. Deze status, samen met 
het bestemmingsplan, beschermt het dorp tegen 
grote veranderingen. Het unieke karakter blijft 
zo behouden. Het was met name Tamar Frankfurther 
die zich hiervoor jaren heeft ingezet, net als voor 
het behoud van het kleine Politiebureautje.  
Dat lukte via een geslaagde crowdfunding dit jaar.

Tegelijkertijd is er ook veel wel in beweging. 
Langs de Sloterweg is de start gemaakt met de 
ontwikkeling van drie zelfbouwlocaties.  
Er zijn concrete bouwplannen op de Ditlaar. 
Naast de Molen van Sloten verrijst brouwerij  
De Zeven Deugden. De plannen voor een nieuwe 
Sloterbrug krijgen vastere vorm. 

Het dorp kreeg een top Italiaans-ijstent en in  
de Tuinen van West verschenen hippe  
zomerhuisjes. Volop dynamiek te midden van de 
zekerheid dat het goede behouden blijft.

Behouden zijn vorig jaar ook weer onze vaste 
momenten van feest, viering of herdenking.  
De 4 mei-bijeenkomst kreeg een aparte lading 
door de onthulling van een plaquette ter  
nagedachtenis van de piloot Dover Flemming,  
die in 1943 neerstortte nabij het Ma Braunpad. 
Het was de Consul Generaal van de VS,  
David McCawley die de onthulling verrichtte. 
Hoog bezoek dus in ons gebied. De vrijwilligers 
vierden hun dag in de speeltuin onder het genot 
van een prima verzorgd buffet en net als in 2016 
dirigeerde Jane Lang het kerstkoor tijdens het 
zingen op het plein. 

De Dorpsraad beleefde ook nog een primeur:  
de stadsdeeldichter kwam langs en wijdde een 
gedicht aan dorp en Dorpsraad. U leest het elders 
in de gids. Veel leesplezier!

Sjoerd Jaasma
Voorzitter

Gezinsuitbreiding op Natuurpark Vrije Geer!
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Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

Bestuur Dorpsraad Sloten: 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 onderschei-
ding uitgereikt in de vorm van het Zilveren Bord 
met daarop een afbeelding van de banpaal van 
Sloten:

Lies Bakhuyzen
Theo Bankras
Cilia Bleijswijk-Pouw
Hendrik van den Brink
Rinus van den Brink
Gert Castelijn
Henk Celie
Lieuwe Faber
Arie van Genderen
Harry van Gerwen
Jans Goes
Pieter Harkema
Elly Hoetmer-Coevert

Jan Hopman
Hetty van Kaam-Versteeg
Toon Koenen
Mia Kooter-van Diemen
Ko Kuiper
Ben Niekus
Cor Olie
Evert Prins
Henk Smit
Bert Stilma
Erik Swierstra
Kitty van der Veen
Gerard van Velzen
Teun Verbeek
Tinie 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
Ko Kuiper
Rinus van den Brink
Tamar Frankfurther
Henk Celie
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Werkgroepen van de Dorpsraad
Werkgroep Sloten
Jan Brockhoff, voorzitter
Wilma Adriaanse
Marc Makkes
Ineke Meijer
Wim Verdegaal

Werkgroep Landelijk 
Oud Osdorp
Ray Kentie, voorzitter
Eric Heine
Chris Postma
Amresh Tewarie
Wim Wiebes
Sietze Worm

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

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

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

Contactpersoon Groen
Sietze Worm  
(Landelijk Oud Osdorp)
Trees Kaizer

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

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

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

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
Christina Mercken
Ben Meijer
Willem Neerincx
Anne Nicolai
Anne van Oudheusden-Stodel
Egbert Tellegen

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

Beheercommissie 
Dorpshuis
Vacature
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Jaaroverzicht 2017 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
De Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost 
begint aan zijn 39-ste jaargang. Na vele jaren 
van uitstel wordt de Slibveldenweg (halverwege 
tussen de Lutkemeerweg en Raasdorperweg op 
Oud Osdorp) opgeknapt. Tijdens de gezellige 
nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad bij 
tuinvereniging VAT op Sloten blikt voorzitter 
Sjoerd Jaasma terug en vooruit. Historica  
Emma Los geeft een boeiende presentatie over 
de weg van Amsterdam naar Sloten, aan de hand 
van haar eerder gepubliceerde artikel in Ons 
Amsterdam. Goed nieuws: eind januari worden 
de abri’s bij de bushaltes Osdorperweg, Ditlaar 
en Sportpark Sloten geplaatst. Tot teleurstelling 
van natgeregende/verwaaide passagiers staan de 
hokjes nog niet op alle haltes.

In een bomvol Dorpshuis presenteren twee 
projectontwikkelaars hun plannen voor twee 
hotelplannen op het dorp. Het plan voor een 
shortstayhotel aan de Ditlaar wordt welwillend 
ontvangen, maar omwonenden vrezen overlast en 
verhoging van de parkeerdruk. Het plan voor het 
hotel bij de molen valt slecht. Naast zorgen over 
lawaai, is het te groot en te hoog.

Februari
Op 5 februari begint het nieuwe seizoen van  
Tour de Boer op Oud Osdorp. Vrijwilliger en 
buurman van Natuurpark Vrije Geer Jaap Tolk 
meldt dat hij hier maar liefst 63 verschillende 
vogelsoorten heeft gespot, waaronder een 
zilverreiger, roerdomp en ijsvogel. Na het 
overlijden van de pastoor heeft het parochie-
bestuur van de Pancratiuskerk een passende 
bestemming voor de RK Parochie gevonden.  
Het wordt het woon/werkhuis van uitvaartfamilie 
Fabriek-de Jong. Later openen zij in de kerk een 
intieme rouwkamer waar je afscheid kunt nemen 
van dierbaren. De Odd Fellows, een gezelschap 
dat bijeenkomt in het Slotense Dorpshuis, 
doneert 5000 euro aan de speeltuin.  
Deze bijdrage wordt in het najaar besteed aan 
een nestschommel. Aan de zuidkant van het talud 
van rijksweg A4 (bij De Oeverlanden) wordt alle 
beschoeiing verwijderd om de weg twintig meter 
te verbreden. Verderop aan de Riekerweg wordt 
het woonwagenkamp opgeheven. De Dorpsraad 
had bezwaar gemaakt vanwege strijdigheid met 
het bestemmingsplan. Het gebied gaat weer deel 
uitmaken van landschapspark De Oeverlanden. 
Na een eerder positief advies van de 
Bestuurscommissie van Nieuw-West stemt de 
Gemeenteraad in met de komst van een reus-
achtig uitgaanscomplex op Businesspark Osdorp 
(Lutkemeerpolder). Volgens velen een plano-
logische blunder, waarover het laatste woord 
zeker nog niet gesproken is…

Maart
Op 17 maart opent DB-lid van stadsdeel 
Nieuw-West Ronald Mauer de verbindingsbrug 
tussen Lutkemeerpolder en Herdenkingspark 
Westgaarde. Voortaan kunnen natuurliefhebbers 
dagelijks tussen 8.00 en 18.00 uur van de brug 
gebruikmaken. Diezelfde dag wordt op het 
Slotense Dorpsplein een in de herfst prachtig 
kleurende amberboom geplaatst.
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Een dag later vertelt ooievaarsringer Engbert 
van Oort in het Dorpshuis aan een flinke groep 
belangstellenden alles over ooievaars. Hij zegt 
o.a. dat zelfs ooievaarsnesten, die pal tegen 
elkaar liggen, prima allemaal gebruikt kunnen 
worden: “Op de Slotense noordpaal zit blijkbaar 
een heel dominant mannetje…” Het noordelijk 
deel van het dak van de rijksmonumentale 
Sloterkerk wordt gerenoveerd. De panlatten en 
de bijzondere Oegstgeesterdakpannen zijn 
vernieuwd. Het Parool publiceert een artikel 
waaruit blijkt dat er ook in het dorpsraadgebied 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een joods 
werkkamp was, te weten in de Riekerpolder,  
waar nu de Oeverlanden zijn. Een dergelijk 
dwangwerkkamp bleek voor velen het voorportaal 
van het vernietigingskamp. Slotenaar Ben Meijer 
reikt de eerste Welkomstmap voor nieuwe 
Slotenaren uit. Een oude traditie is hiermee 
nieuw leven ingeblazen. De map bevat (historische) 
informatie over het gebied en voordeelbonnen 
van lokale ondernemers. 

April
Om hun 25-jarig jubileum te vieren, trakteert 
AT5 bijzondere vrijwilligers op slagroomtaart. 
Een verraste Ko Kuiper, sinds de start de drijvende 
kracht achter en voorzitter van de even oude 
Molen van Sloten, neemt de taart trots in ontvangst. 

Vermoedelijk is het ooievaarspaartje, dat vorig 
jaar op de noordpaal van Natuurpark Vrije Geer 
broedde weer terug op het nest. De voorbereidingen 
voor nageslacht zijn in volle gang.

Op 10 april wordt de nieuwe rijksweg A9 om 
Badhoevedorp geopend. Daarmee wordt een lang 
proces van actievoeren door de Badhoevedorpse 
en Slotense Dorpsraden en bouwwerkzaamheden 
afgerond. Het verleggen van de A9 is namelijk 
niet alleen gunstig voor Badhoevedorp dat van 
geluids- en stankoverlast bevrijd zou worden, 
maar ook voor Oud Osdorp. Door de weg te 
verleggen, kwam hier geen afslag met groot 
klaverblad en ontsluitingswegen. Als dit wél 
gebeurd was, zou er nu nog maar weinig van het 
landelijk gebied in Oud Osdorp over zijn.  
De Dorpsraad streed hiermee – in de persoon van 
Tamar Frankfurther – tegen het toenmalige 
stadsdeel Osdorp, dat in 2010 is opgegaan in 
Nieuw-West en nu dolgelukkig is met de Tuinen 
van West. Het kan verkeren… Bezoekers van 
manege De Ruif parkeren illegaal in de berm. 
Dat is gevaarlijk en de berm gaat kapot. 
Aangezien er langs de Vrije Geerweg een grote 
illegale groenafval-dumpplek ontstond, heeft het 
stadsdeel hier een verbodsbord geplaatst. Bijna 
iedereen houdt zich hieraan. Tijdens een excursie 
door het Siegerpark aan de Sloterweg van de 
Verenging ‘De Oeverlanden Blijven!’ toont het 
park zijn schitterende tooi. Vanaf Pasen zal 
veerpont Nieuwe Meer tóch weer gaan varen op 
zon- en feestdagen. Het vertrouwde schip Helena 
wordt geëxploiteerd door het GVB en verzorgt 
het 28-ste vaarseizoen. De Bestuurscommissie 
van Nieuw-West stemt op 19 april unaniem voor 
het instellen van een Beschermd Dorpsgezicht 
voor het dorp Sloten. De plannen worden 
vrijgegeven voor inspraak. Op deze historische 
avond overhandigt dorpsraadvoorzitter  
Sjoerd Jaasma de eerste Dorpengids van 2017 
aan voorzitter Achmed Baâdoud. 
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Op 27 april wordt er weer een groots en gezellig 
Koningsdagfeest op Sloten georganiseerd. Ook de 
crowdfunding voor het kleinste Politiebureautje 
van Nederland gaat van start. 

Koningsdagtraditie: biertje bij Kerkzicht!

Mei
Op 3 mei organiseert stadsdeel Nieuw-West een 
inloopavond over het Beschermd Dorpsgezicht in 
het Dorpshuis. Tijdens de hierop volgende 
inspraakprocedure ontvangt de gemeente 
hierover welgeteld één negatieve reactie van een 
dorpsbewoner. Een bijzondere Dodenherdenking 
bij het oorlogsmonument op Oud Osdorp:  
De consul van de VS onthult een gedenkplaat 
voor een Amerikaanse vliegenier, die neerstortte 
op het land van de broers Worm.

Voormalig dorpsslager en geboren Slotenaar 
Joop Kool overlijdt op 5 mei op 96-jarige leeftijd. 
Joop werkte eerst als bezorger (op de fiets door 
het landelijk gebied) voor zijn vader en nam later 
zelf de slagerij over. Hij was o.a. actief als 
vrijwilliger van de voetbal- én de toneelvereniging 
Pancratius en de Molen van Sloten.  
De Dorpsraad organiseert op 7 mei een gezellige 
bevrijdingspicknick op het Dorpsplein.

Dorpsbewoners hebben genoten van elkaars 
lekkernijen, van poffertjes en soep van de 
Dorpsraad en de blaasmuziek van de  
Wester Harmonie.

Op 13 mei zien drie ooievaarsjongen het 
levenslicht op de noordpaal van Natuurpark  
Vrije Geer. Amsterdam Marketing organiseert op 
diezelfde dag een 24H-feest in Nieuw-West.  
Het is druk in het landelijk gebied. Op Oud 
Osdorp: dauwtrappen bij de Fruittuin van West, 
bioworkshop van stadslandbouwcollectief 
Cityplot, geluksexpeditie bij het Rijk van de 
Keizer en schapenscheren bij boer Henk Timmer. 
Op Sloten: dwalen door de Molen van Sloten,  
in boevenpak op de foto in het Politiebureautje, 
rondleidingen door Eigen Hof en Natuurpark 
Vrije Geer en orgelmuziek luisteren in de 
Pancratiuskerk. De directeur van Amsterdam 
Marketing Frans van der Avert krijgt – uit 
handen van de Slotense Caelyn (2), die samen 
met haar broers voorop de folder staat – het 
eerste exemplaar van de nieuwe wandelfolder van 
het dorp Sloten. Op 18 mei wordt de feestelijke 
eerste paal geslagen van brouwerij De 7 Deugden 
aan de Akersluis naast de Molen van Sloten.

Ooievaar 4E/02 van de Vrije Geerlichting 2016 
blijkt een aanvaring met een elektramast vorig 
najaar in Amsterdam-Noord niet te hebben 
overleefd.

Juni
In de Tuinzaal bij de Molen van Sloten is op  
11 juni een succesvolle benefietfilmmiddag voor 
het Politiebureautje. Op 17 en 18 juni is het tijd 
voor het jaarlijkse Over de Rand-festival in  
Oud Osdorp. Met talloze activiteiten voor jong en 
oud. De drie kleuter-ooievaarsjongen worden op  
22 juni op Natuurpark Vrije Geer geringd. 
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Hieronder grazen bijzondere geiten en schapen 
van Oud Hollandse sterke rassen (Nederlandse 
Bonte Geit, de Nederlandse Toggenburger Geit, 
Kempisch Heideschaap, en de Schoonebeeker 
Zwartbles). Deze dreigen door de intensieve 
veehouderij uit te sterven.

Naar aanleiding van inbraken en insluipingen op 
Sloten, organiseert de Dorpsraad samen met de 
gemeente een bijeenkomst over veiligheid. 
Besloten wordt de verschillende WhatsApp-
groepen aan elkaar te koppelen. Zo wordt 
informatie snel en breed over het dorp verspreid. 
Ter voorbereiding van de bouw van nieuwe 
woningen op het braakliggende terrein aan de 
Sloterweg tussen 1081 en 1121 wordt de grond 
opgehoogd. Naar verwachting zal de bouw van 
de zeven woningen in 2018 van start gaan.  
Alle panden zijn dan via bruggen over een 
opnieuw gegraven sloot bereikbaar. In de  
Groene AS bij het natuurpark zijn bunzings en  
rivierkreeften gespot.

Juli
De Fruittuin van West in Oud Osdorp vangt 
voortaan gedumpte kippen op. Sloten heeft sinds 
1 juli een heerlijke ambachtelijke ijswinkel op het 
dorp. De nieuwe zaak trekt meteen veel  
liefhebbers uit de wijde omgeving.

Vlak voor zijn honderdste verjaardag overlijdt  
Jo Verbeek op 3 juli. In de jaren dertig reed hij 
met een verlengde bakfiets met potten, pannen en 
tobbes door het landelijk gebied om de waar uit 
zijn vaders Slotense winkel te verkopen.  
Later nam hij de huishoudelijke artikelenwinkel 
over. Jo speelde piccolo in de fanfare en was 
sinds de start een betrokken vrijwilliger  
(hoofdrekenaar!) van de Molen van Sloten.  
Een vos trekt rond door Sloten en over de 
Zuiderakerweg. Diverse kippen, konijnen en 
eenden zijn gepakt… Op 19 juli reserveert de 
Gemeenteraad van Amsterdam geld voor de 
vervanging van de Sloterbrug. Ook de vervoer-
regio en de gemeente Haarlemmermeer dragen 
bij. Zowel de veiligheid als de doorstroming op en 
rond de brug moeten verbeterd worden. Op en 
rond 22 juli viert Tuinpark Eigen Hof zijn 80-ste 
verjaardag. Vrijwilligers geven de speeltuin een 
opknapbeurt.

Bus 19 weer even terug op Sloten!

Als voorproefje voor de Open Monumentendagen 
ontvangen de Molen van Sloten, een groep 
rondleiders en het Politiebureautje op 30 juli 
tijdens de Zomerroute ruim 500 bezoekers.  
De werkgroep Historie presenteert zijn nieuwe 
wandelfolder.
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Augustus
In de Sloterkerk gaat dominee Martijn van 
Leerdam per 1 augustus aan de slag als opvolger 
van Robert Jan Bakker. De predikant wil ook 
buiten de kerk en zichtbaar middenin de 
maatschappij staan. De vorig jaar aangelegde 
ingeplante slenk (onderdeel van de 
Hoofdgroenstructuur de Groene AS) langs de 
Slotervaart, bloeit en groeit. Velen genieten er nu 
van de avontuurlijke wandelpaadjes.

September
Op 2 en 3 september staat Sloten weer op z’n 
Kop tijdens het gelijknamige dorpsfeest. 
Oud-bisschop van Rotterdam Mgr. P. Bär en de 
monniken van Egmond leiden op 9 september een 
bijzondere begrafenis op het oude  
St. Pancraskerkhof op Oud Osdorp:  
Filosoof Jeroen Buve wordt na bewieroking en 
besprenkeling met wijwater bijgezet in zijn 
familiegraf. Dat weekend is het ook  
Open Monumentendag in het landelijk gebied.  
Op Oud Osdorp zijn belangstellenden welkom bij: 
de 1800 Roeden, de Fruittuin van West, het 
Nieuwe Bijenpark en Boerderij De Boterbloem. 

Wild Westtaferelen bij De Boterbloem

Deze ecologische boerderij wordt onaangenaam 
verrast door plannen van Schiphol Area 
Development Company (SADC), die heel andere 
plannen met de mooie polders op Oud Osdorp 
heeft. Deze plannen zijn strijdig met de visie van 
de gemeente, die juist voorstaat dat er binnen de 
stadsgrenzen duurzaam en ecologisch voedsel 
verbouwd moet worden. Als De Boterbloem bij 
de rechter verliest, is dat het einde van de 
boerderij, de omliggende polder en een belangrijk 
deel van de Tuinen van West… Ooievaar 4E/03 
(van de Vrije Geer-lichting 2016) is op  
12 september gespot in Zuid-Frankrijk, bij Pau 
in de buurt van Lourdes. Op de grote parkeer-
plaats bij Sportpark Sloten aan de Sloterweg 
komen elf woningen (onder welstandstoezicht), 
die straks via een duikerbrug over de nieuwe 
sloot langs de Sloterweg te bereiken zijn.  
De hoofdingang (met parkeerterrein) van het 
sportcomplex komt aan de oostkant 
(Anderlechtlaan). Sporters mogen dan met auto 
het park op rijden. Op 17 september verzorgt 
Nico Jansen weer een boeiende fietsexcursie 
langs de Sloterweg. 

Gedicht over Sloten

Ik volg de Sloterweg, bij zomers weer, 
het oude dorp ligt in het groen verscholen. 
Ik kan er door de smalle straten dolen 
of vrijuit struinen door de Vrije Geer. 

Een school nog, maar er zijn geen winkels 
meer, een tolhuis, langs de Ringvaart draait 
een molen. Het zijn voor mij historische  
symbolen, een raad bewaakt de landelijke 
sfeer. 

De Dorpsraad weet bewoners te verbinden, 
waardoor ze werken aan het voortbestaan 
van dit oorspronkelijke stukje stad. 

Toeristen weten Sloten goed te vinden, 
ik zie ze kijkend langs de huizen gaan, 
met zoveel monumenten op hun pad. 

Onno-Sven Tromp, 
Stadsdeeldichter Nieuw-West 
September 2017
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Een week later ontvangt de Dorpsraad zijn 
vrijwilligers voor een informatieve, productieve, 
gezellige en lekkere bijeenkomst in het Dorpshuis 
en de Speeltuin Sloten. Tijdens deze bijeenkomst 
werd onder andere gesproken over het jaarplan 
en de subsidie-aanvraag richting de gemeente.  
De Molen van Sloten krijgt van de Stichting 
Heijmeijer van Heemstede een mooie 19e-eeuwse 
lantaarn, die komt te hangen aan het 
Kuiperijmuseum.

Oktober
Dankzij de bijdragen van velen is de crowdfunding 
van het Politiebureautje geslaagd. Op 18 oktober 
krijgt Sloten officieel de status van Beschermd 
Dorpsgezicht. Daar ging een traject van  
twintig jaar aan vooraf. De Bestuurscommissie 
bekrachtigt dit besluit unaniem. 

Bijschrift: Begrenzingskaart van het Dorpsgezicht

Het bestuur van het tuinpark Ons Buiten heeft 
zelf beveiligingscamera’s aangebracht op de 
Riekerweg en is blij dat de politie en handhavers 
hier nu surveilleren. De gemeenteraad zegt “nee” 
tegen de verandering van het bestemmingsplan 
om hotelbouw op de landtong bij De Nieuwe 
Meer mogelijk te maken. Dit past niet in de 
Hoofdgroenstructuur en de Structuurvisie 
Amsterdam. 

Op vrijdag 27 oktober maken ruim honderd 
verklede kinderen het dorp Sloten aan het 
schrikken. Tijdens deze halloweenoptocht 
oordelen zij dat de bewoners van Sloterweg 
1225A de eerste Spooky Award verdienen voor 
het mooist versierde huis. Na afloop genieten zij 
van een Dracula Disco in het speeltuingebouw.

November
Met ingang van deze maand is de Kaasboerderij 
Sloten aan de Akersluis, die tegenwoordig ook 
biologische groenten en fruit verkoopt, langer 
open: van woensdag tot en met zaterdag. In de 
Speeltuin Sloten is het evenement ‘Heel Sloten 
bakt’ een groot en lekker succes. 17 Vrijwilligers 
doen mee aan de Natuurwerkdag van Landschap 
Noord-Holland op Natuurpark Vrije Geer.

Op 7 november houdt de gemeente een informatie-
avond over de toekomst van Sportpark Sloten. 
Omwonenden stellen vragen over de (fiets)
verkeersveiligheid, de verkeerscirculatie en 
geluidsoverlast van de (tot hun verrassing) zeven 
evenementen, die hier per jaar mogen worden 
georganiseerd. De aanwezige ambtenaren hebben 
geen antwoorden paraat. 

Maar liefst 71 kinderen zingen  
“Sinte sinte Maarten…”

De advocaat van boerderij De Boterbloem laat 
aan de gemeente en Schiphol (SADC) weten  
dat de boerderij niet akkoord gaat met het 
onrechtmatig opzeggen van de huur voor en 
ontruiming van hun percelen. Trijntje en de haren 
gaan ‘gewoon’ ploegen, spelt zaaien en knoflook 
planten. Zeker tot 2030 is er een overschot aan 
bedrijventerreinen in deze omgeving.  
Het ongerepte buitengebied in de 
Lutkemeerpolder moet behouden blijven. 
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De projectontwikkelaar van het te bouwen short 
stay hotel op de hoek Sloterweg/Ditlaar 
beantwoordt op 14 november vragen over zijn 
ingediende bouwaanvraag en aanverwante zaken. 
Het ontwerp roept geen bezwaren op, maar 
overlast ligt op de loer. Tuinpark Eigen Hof krijgt 
een internationale onderscheiding voor ruim 
dertig jaar ecologisch tuinieren.Sint bezoekt 
Sloten op 25 november in de speeltuin en op  
5 december wordt hij samen met zijn Pieten door 
leerlingen van De Driesprong bevrijd uit de cel in 
het Politiebureautje.

December
Op 6 december bespreekt de Bestuurscommissie 
het aangepaste bestemmingsplan voor de kavel 
aan de Sloterweg 711-715 van de arbeiders-
woningen, die nog als enige over zijn. Voorstel 
blijft helaas om ze te slopen en op die mini-kavel 
drie nieuwe (zo authentiek mogelijke) woningen 
te bouwen. Nico Jansen en erfgoed vereniging 
Heemschut geven niet op. Om een goed beeld te 
houden van de agrarische geschiedenis van 
Sloten dienen deze panden behouden te blijven 
als gemeentelijk monument. Buslijn 195  
(per 1 april 2018 geheel elektrisch) rijdt met 
ingang van 10 december ieder half uur langs alle 
Slotense haltes tussen Schiphol Plaza en 
NS-station Lelylaan. “Na het vorig jaar terug-
veroveren van de haltes is dit de kers op de 
taart”, vertelt Tamar Frankfurther, die hiervoor 
namens de Dorpsraad ijverde bij de Vervoersregio.

Tijdens een commissievergadering weet  
De Boterbloem steun van GroenLinks, PvdO en 
de SP te verwerven. Voorzichtig gloort weer 
hoop om te overleven. De Dorpsraad en Tamar 
Frankfurther stellen het geleidelijke verdwijnen 
van de bomen langs de cultuurhistorisch unieke 
Sloterweg aan de orde. Ambtelijke regels maken 
herplant zo goed als onmogelijk. De Bestuurs-
commissie deelt deze zorgen en neemt op  
20 december onder aanvoering van  
Gerard Molewijk van BNW81 unaniem een 
motie aan die het behoud van de bomenrijen 
langs de Sloterweg moet waarborgen.

Zingen bij de kerstboom op het Dorpsplein onder 
leiding van dirigent Jane Lang

Rinus van den Brink overlijdt 
op 27 december – vlak voor 
zijn 85e verjaardag. Rinus was 
jarenlang lid van de Dorpsraad 
en de werkgroep Sloten.  
Tot zijn overlijden was hij 
vrijwilliger bij de Molen van 

Sloten. Rinus bood áltijd bij zo goed als álle 
evenementen een helpende hand. Hij kreeg van de 
Dorpsraad dan ook zowel het Zilveren Bord als 
de Gouden Speld. Op www.geheugenvanwest.nl 
komt hij weer even tot leven.

Het moge duidelijk zijn: Op Sloten en  
Oud Osdorp is een grote groep bewoners en 
omwonenden op velerlei terrein actief om de 
wereld op microniveau een beetje fijner te maken. 
Vol optimisme zetten we ook in 2018 ons beste 
beentje voor…
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Jaaroverzicht werkgroepen
Werkgroep Oud Osdorp
Ons jaarverslag is allesbehalve vrolijk. Dit komt 
niet alleen doordat er fysiek - ondanks toezeg-
gingen van het stadsdeel - niets aan de verkeers-
situatie verandert, maar ook door het chronische 
gebrek aan handhaving. Met als dieptepunt:  
twee verkeersdoden op 6 september en  
10 november. Beiden kwamen om bij de 
T-splitsing Ookmeerweg-Osdorperweg. Het is in 
dit licht niet meer dan logisch dat de werkgroep 
zich, naast bestudering van bouwaanvragen en 
aandacht voor de vermindering van zwerfafval, 
vooral richt op de verkeersveiligheid op en rond 
de Osdorperweg.

Osdorperweg
Al vijftig (!) jaar probeert de werkgroep de 
gemeente er toe te bewegen de verkeersveiligheid 
op Oud Osdorp prioriteit te geven, maar nog 
altijd is dit niet gelukt. Op de smalle 
Osdorperweg (dijkweg) is idioot veel sluipverkeer, 
dat structureel veel te hard rijdt. Snelheden van 
100 tot 150 kilometer per uur zijn geen 
uitzondering! Wanneer je dit combineert met het 
feit dat er geen handhaving plaatsvindt, is de 
conclusie voor iedereen duidelijk, zou je denken... 
Dat totale gebrek aan handhaving speelt ook bij 
het parkeren. Verbodsborden geven aan dat je 
niet mag parkeren in de bermen, maar toch staat 
het daar dagelijks vol met auto’s en er gebeurt 
niets. Dit leidt tot zo mogelijk nóg meer onveilig-
heid op de weg.

De gemeente investeerde wél in de recreatieve 
inrichting van de Slibveldenweg

Stadsdeel is afwezig
Al jaren is er sprake van een ophanden zijnde 
herinrichting en herstructurering van de 
Osdorperweg. Als werkgroep gaan wij naar 
vergaderingen en stellen ons (zo) positief 
(mogelijk) op, maar vervolgens hoor je er niets 
meer over. Navraag bij het stadsdeel levert 
slechts stilzwijgen op. Informatievoorziening 
ontbreekt. Sinds een klein jaar is er sprake van 
een mogelijke toekomstige aansluiting van de 
Joris van den Berghweg op de N200 
(Haarlemmerweg). Deze nieuwe aansluiting zou 
tot gevolg hebben dat de aansluiting voor 
autoverkeer van het poldergebied bij Halfweg 
vervalt. Uiteraard wil de werkgroep graag 
meedenken over deze ontwikkelingen. 

Maar... ook hier weer teleurstelling: besluiten 
worden niet gedeeld met bewoners, overleg - als 
het al doorgaat - is rommelig en vaag en krijgt 
nooit een vervolg. Het is eigenlijk een klein 
wonder dat er nog steeds vrijwilligers zijn die 
zich positief willen inzetten voor hun woon- en 
werkomgeving, het mooie landelijk Osdorp...  
dat de gemeente toch ook als de recreatieve 
Tuinen van West op de agenda wil zetten...

Werkgroep Sloten Schoner

Iedere zondagochtend verzamelen wij in 
wisselende samenstelling om 10.30 uur in de 
Slotense Speeltuin om een uurtje zwerfafval te 
prikken. Na afloop biedt de Dorpsraad ons een 
drankje aan. Iedereen is welkom!
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Werkgroep Woonschepen Overleg 
Osdorp Sloten (WOOS)
Wonen op het water wordt steeds meer gereguleerd. 
Om dit te bereiken, moeten wel de nodige stappen 
worden gezet. Met het Hoogheemraadschap 
Rijnland zijn in 2016 de onderhandelingen over 
koop- en huurovereenkomsten voor de grond onder 
het water van de woonarken en woonboten in de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer afgerond. 

In 2017 zijn de voorbereidingen voor overdracht 
van de grond aan de kopers en voor het afsluiten 
van huurovereenkomsten met de huurders 
getroffen. Het daadwerkelijk afsluiten van de 
overeenkomsten tussen Rijnland en bewoners is 
in gang gezet. De ondertekening van deze 
overeenkomsten levert een belangrijke bijdrage 
aan de rechtszekerheid van de woonbootbewoners. 

De laatste nazorg van de herinrichting van de 
Ringvaartdijk tussen Langsom en de Oude 
Haagseweg werd afgerond. In de eerste helft van 
2017 zijn aan het Zwarte Pad, tussen 
de Frankfurthersingel en de Noorderakerweg, 
riolering en waterleiding aangelegd. De woon-
boten daar zijn nu ook aangesloten op deze 
voorzieningen en lozen dus niet meer op het open 
water (waar men wel een ontheffing voor had). 
Daarnaast is hiermee de betrouwbaarheid van de 
waterlevering toegenomen. Voor de bewoners 
heeft deze operatie wel heel wat voeten in de 
aarde gehad. Om aansluiting op deze voorzie-
ningen mogelijk te maken, waren in een aantal 
gevallen forse aanpassingen aan de woonboten 
noodzakelijk, met name voor de riolering (pomp, 
leidingen enz.). Dit heeft behoorlijke eenmalige 
kosten voor de bewoners met zich meege-
bracht. Tijdens het ingraven van de leidingen in 
de dijk en in de tuinen van de bewoners waren de 
woonboten beperkt toegankelijk. Na uitvoering 
van het werk is gebleken dat er op een aantal 
plaatsen aan het Zwarte Pad sprake is van 

structurele wateroverlast waar dat eerder niet 
het geval was. Daardoor is toegang tot de tuinen 
zonder ‘natte voeten’ niet mogelijk. Ook is de dijk 
niet goed toegankelijk voor hulp- en bezorgdien-
sten. Bij het schrijven van dit jaaroverzicht waren 
bewoners en gemeente nog met elkaar in 
conclaaf over de oplossing van dit probleem.  
In 2016 is het bestemmingsplan De Aker 
vastgesteld. Naast dit ontwerp-bestemmingsplan 
wordt ook een dijkverbeteringsplan ontwikkeld. 
Dat is nog niet beschikbaar gekomen, waardoor 
er nog geen inzicht bestaat in de definitieve 
inrichting van de dijk. 

Werkgroep Historie
In 2017 kreeg de werkgroep weer prachtig 
materiaal binnen voor het archief. Zo ontvingen 
wij de originele tentoonstelling, die ter ere van 
het uitbrengen van het succesvolle 
Sloterpolderboek gemaakt is. Ook ander 
materiaal dat de basis voor het boek vormde, 
zoals plattegronden/eigendomslijsten van kavels 
in de Sloterpolder, behoren nu tot onze collectie. 
Ook historica Carly Misset schonk haar archief. 
Wij blijven geïnteresseerd in archiefmateriaal uit 
het landelijk gebied en blijven oproepen: “Gooit u 
toch vooral niets zomaar weg, maar neem even 
contact met ons op! Als u foto’s niet wilt afstaan, 
mogen we ze misschien even kort lenen om te 
scannen. Op die manier bouwen we een mooie 
digitale Sloten-beeldbank op.” 

De werkgroep vervulde een centrale rol bij de 
organisatie van de Zomerroute en het Open 
Monumentenweekend op Sloten, produceerde de 
nieuwe wandelfolder Wandelen door Sloten in het 
Nederlands en maakt ongeveer twee interview-
portretten van oudere Slotenaren per maand,  
die bijna allemaal te zien zijn op de website 
geheugenvanwest.nl. 

Caelyn (2) reikte de eerste wandelfolder uit.
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Werkgroep Sloten
Er gebeurt veel op het dorp, dat nu officieel de 
status van gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht 
heeft. Nu er op de Langsom en Plesmanlaan 
verkeersdrempels en overrijdbare verkeersheuvels 
zijn aangelegd, neemt de verkeersveiligheid hier 
toe. Een grote verbetering! De overdaad aan 
autoverkeer rond het dorp naar de A4 blijft echter 
vooral tijdens de ochtendspits een groot zorg-
punt. Het lijkt erop dat er eindelijk schot zit in de 
plannen rond de vernieuwing van de Sloterbrug.  
De Sloterweg op het dorp is nog altijd niet 
opgeknapt. Doordat ook gaspijpen vervangen 
moeten worden, duurt de voorbereiding langer. 
Onder de andere straten in het dorp zijn de 
gasleidingen wel al vervangen. In het voorjaar van 
2018 zal de Sloterweg opnieuw bestraat worden 
en zullen de overbodige Slotenaartjes worden 
verwijderd. Hun aanwezigheid blijft echter 
noodzakelijk om parkeren op de stoep te voorkomen. 

Het afvalpunt bij de Slimmeweg is aangepast: 
De container voor plastic is ondergronds gebracht 
en er is een textiel-container bijgeplaatst.  
Mensen van buiten het dorp dumpen hier hun 
afval, waardoor het vaak een grote troep is.

Dit blijft een zorgpunt, dat we herhaaldelijk bij de 
gemeente onder de aandacht brengen.  
En… zou het niet leuk zijn om bij de brug het 
bordje “SLOTEN Gemeente Amsterdam” weer 
terug te krijgen?

Werkgroep Culturele Activiteiten
De Dodenherdenking in Oud Osdorp was in 2017 
heel bijzonder. Tijdens de plechtigheid onthulde 
Consul Generaal van de VS David McCawley  
een plaquette met de naam van de Amerikaan 
Dover Fleming bij het oorlogsmonument aan de 
Osdorperweg. Deze jonge piloot stortte op  
8 oktober 1943 met zijn vliegtuig, een P-47 
Thunderbolt, neer op het land van boer Worm, 
vlak bij waar nu het Ma Braunpad ligt. Pim 
Ligtvoet haalde dit verhaal uit de vergetelheid, 
nadat hij dit tijdens zijn onderzoek voor zijn 
boek In de schaduw van de oorlog had ontdekt.

Ray Kentie sprak namens de Dorpsraad passende 
woorden. Hij memoreerde hoe bijzonder het is 
dat er nu al 72 jaar vrede is in Nederland:  
“We hebben nu al zo lang vrede in ons land dat 
het normaal lijkt, maar dat is niet zo. Geef haat 
en egoïsme geen kans!”

Mia Kooter was gastvrouw. Coby van Middelkoop 
en Jacqueline Vork droegen stemmige gedichten 
voor. De welpen van scouting Phoenix vormden 
de erewacht bij het monument. Tijdens de twee 
minuten stilte vloog een toom ganzen over en 
hoorde je lammetjes blaten in de wei.  
Jolanda Picavet blies de Last Post en er werd uit 
volle borst meegezongen met het Wilhelmus.  
Na afloop was er koffie, thee, cake en koek bij 
Ferry van der Laan aan de Lutkemeerweg.  
Het was prettig om na deze bijeenkomst nog 
even bij te praten. Het is goed dat deze traditie 
weer in ere is hersteld. 
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Beheergroep Natuurpark Vrije Geer
Op misschien wel de heetste dag van het jaar - op 
donderdag 22 juni – werden de drie jonge Vrije 
Geer-ooievaars geringd. Ze waren op 13 mei in 
het Slotense natuurpark geboren. De kleuters 
hielden zich schijndood en lieten zich zo gewillig 
naar beneden takelen voor het meten (vleugel, 
snavel, tarsus en gewicht) en ringen aan de 
linkerpoot, want het is een oneven jaar. De Vrije 
Geerlichting 2017 draagt de nummers 5E/355, 
5E/356 en 5E/357. De lichtste woog 3124 gram, 
de middelste 3484 gram en de oudste: 
3787 gram). Ook een paartje kleine bonte 
spechten heeft het park weten te vinden. 

Houtrillen krijgen op het park veel aandacht. 
Hierin kunnen vogels en kleine zoogdieren 
beschutting vinden. Bovendien vormen ze een 
‘voedselbank’ voor de winter. Er is een mooie 
doorkijk gemaakt bij de bank in het midden van 
het park. Een mooie plek om onder andere naar 
de vele vogels te kijken. Hier en daar zijn de 
schietwilgen weggezaagd. Zo komt er meer licht 
en lucht op de bodem, waardoor hier meer  
(bloeiende) kruiden zullen groeien. We zorgen 
ervoor dat het riet (niet alles-overwoekerend) 
terugkomt.

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 achtergrond-
artikelen van harte welkom bij de redactie.

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, Jelle Dijkstra, Steven van 
Eck, Miranda van der Maesen, Henk Timmer, 
Nico van der Laan, Minne ‘THECASE’ Belger, 
Peter Sanders, Leen Visser, 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. 
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Crowdfunding Politiebureautje

De gemeente Amsterdam besloot het kleinste 
Politiebureautje van Nederland, midden op 
Sloten, te verkopen. Stadsherstel wilde het 
gemeentelijk monument kopen, er een sociaal-
maatschappelijke functie aan geven en een lage 
huur vragen. Om dit mogelijk te maken, is een 
crowdfunding voor 50.000 euro gestart. Voor de 
aanschaf van het pandje en de afkoop van 
erfpacht was 37.500 euro nodig. De rest gaat 
naar achterstallig en toekomstig onderhoud.

Portefeuillehouder van stadsdeel Nieuw-West 
Erik Bobeldijk en Michiel van der Burght van 
Stadsherstel openden op Koningsdag symbolisch 
de deuren en bevrijdden drie boeven uit de cel.

Ondertussen werd aan iedereen gevraagd om mee 
te denken over het toekomstig gebruik van het 
Politiebureautje. Het hele dorp deed enthousiast 
mee: Jan Wich produceerde het filmpje voor de 
website. Anne Nicolai maakte een barometer 
waarop je in de politiepost de actuele opbrengst 
kon aflezen. Velen stelden zelfgemaakte spullen 
beschikbaar voor de verkoop. René Kater, 
eigenaar van De Westerpost, stelde iedere week 
in alle edities ruimte beschikbaar. Ben Meijer en 
Tamar Frankfurther coördineerden de actie 
samen met Stella van Heezik van Stadsherstel. 
Tijdens een benefiet-filmmiddag in de Tuinzaal 
bij de Molen van Sloten zijn vijf films over 
Sloten vertoond. Voor een altijdprijsloterij 
stelden de ondernemers van Sloten, de molen,  
de Sloterkerk, rederij Kooij, de Politie en 
Stadsherstel prachtige prijzen beschikbaar.  
Ook tijdens de Zomerroute en het Open 
Monumentenweekend kreeg de actie extra 
aandacht. Jong en oud ging in boevenpak op de 
foto. Na een sensationele eindspurt werd op  
20 september gemeld dat de actie geslaagd was: 
Er stond maar liefst 52.466 euro op de teller! 
Het pandje zal worden opgeknapt en op vaste 
tijden worden opengesteld. Iedereen is er welkom 
voor (toeristische) informatie over de omgeving, 
een bak koffie, praatje of om een leuk cadeautje 
te kopen.
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Open Monumentenweekend Sloten

Het landelijke thema van het  
Open Monumentenweekend was in 2017  
‘Boeren en Buitenlui’. Daarom koos de gemeente 
Amsterdam ervoor om van alles in het landelijk 
gebied te organiseren met Sloten als hoofdlocatie. 
Het was flink vol op het dorp, waar meer dan 
1.500 bezoekers kwamen dwalen door de  
Molen van Sloten en zich doorlopend lieten 
rondleiden door het fraaie dorp. 

Onze juniorgidsen (zie omslag!) Kalle, Sam, 
Joerie, Jim, Britt (zittend), Babs, Donna, Vico en 
Micha namen belangstellenden mee op speeltouw 
alsof ze nooit anders gedaan hadden! Al die 
bezoekers bewonderden massaal het fraaie 
interieur van de Pancratiuskerk, terwijl zij 
luisterden naar bijzondere orgelmuziek en een 
welluidend optreden van het zestigkoppige 
imposante Amsterdams Gemengd Koor. 
Natuurlijk bracht iedereen ook massaal een 
bezoek aan de oude Sloterkerk voor muziek van 
het befaamde Knipscheerorgel uit 1861,  
een speurtocht en een leuke tekenworkshop.  
In het kleinste Politiebureautje was het natuur-
lijk al snel vol, maar zelfs hier persten zich nog 
meer dan duizend bezoekers naar binnen…  
Het evenement vormde een waardige start van de 
status van gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht, 
die Sloten in oktober officieel zou verwerven!
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Over de Rand op Oud Osdorp
Op 17 en 18 juni organiseerde het nieuwe 
bestuur het bekende jaarfeest op het feestterrein 
op Oud Osdorp. Het was stralend warm zomer-
weer. Er waren maar liefst 30 deelnemers aan de 
oldtimer brommertoer door het landelijk gebied. 
De familiebingo was reuze gezellig. De familie-
puzzelfietstocht werd gewonnen door Monique, 
Ronald, Danny en Kevin Vliegenhart. 

Hoogtepunt was zeker de uitdagende polderrace 
vol waterspektakel (wat gezien de hoge  
temperaturen een zeer welkome activiteit was). 
Er waren maar liefst 26 deelnemers. Gino Focke 
en Melanie Vork wonnen goud in hun  
leeftijdscategorie. 

Tijdens het spelletjesfestijn voor de kleintjes 
mochten de kinderen dit jaar in het kader van 
Vaderdag een kookschort voor papa beschilderen. 
Hint?! Van de 12 teams scoorde Team Jeu de 
Balke het beste bij het jeu de boulestoernooi. 
Verder was er een tombola met prachtige prijzen 
en op beide dagen diverse geslaagde muzikale 
optredens. Kortom, een geslaagd zomerfeest!

Het Over de Randbestuur en de werkgroep Oud Osdorp onderzoeken samen welke leuke  
buurtactiviteiten in de toekomst kunnen worden georganiseerd. Bewoners(groepen) worden van 
harte uitgenodigd zich met ideeën te melden!
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Tour de Boer op Oud Osdorp

Lekker de boer op in landelijk Osdorp, de Tuinen 
van West. In 2017 openden zeven boeren hun 
deuren met een actief programma vol workshops, 
activiteiten, proeverijen en demo’s. Een leuke 
manier om dicht bij huis kennis te maken met het 
boerenleven en de stad even te ontvluchten! 

In 2017 was je welkom bij Manege Secret Valley 
op de Osdorperweg 577 (thema ‘Wilde Westen’ 
met o.a. line-dansen, pony rijden, ringsteken, 
stokpaardjes maken en houtkloven);  
Manege het Molenpaardje aan de  
Lutkemeerweg 48 (paarden en pony’s rijden, 
bezadelen, poetsen, knuffelen en rijden);  

Abels en Groenewoud aan de Osdorperweg 456 
(paaseieren zoeken, kalfjes en lammetjes voeren 
en knuffelen, pasgeboren kuikentjes kijken, 
klompjes beschilderen, potje boerengolf spelen);  
Henk Timmer aan de Osdorperweg 737 (schapen 
scheren, wol spinnen en met de trekker mee het 
land op); Mijn Stadstuin, Nico Broekhuyzenweg 
16 (stadstuinieren met tuinbutler Robin, 
ontdekkingstocht door het voedselbos,  
lekker plukken, oogsten en proeven);  
Ferry van der Laan, Lutkemeerweg 21  
(meubels maken van boomstammen,  
motorzaagkunst, geitjes voeren, rondje op de 
huifkar, trekkerparcours, kinderworkshop met 
vlinderparade, livemuziek, marshmallows 
roosteren bij het kampvuur en lama en walibi, 
kleine kangoeroe, kijken). Een beeldverslag.
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Sloten stond weer op zijn kop!
Op 2 en 3 september was het tijd voor het Slotense dorpsfeest. Op zaterdag was er in de avond een 
barbecue met livemuziek op het Dorpsplein. De dag erna was het weer tijd voor een gezellige braderie 
op de Sloterweg. Dit jaar liep de markt van de speeltuin naar de Molen van Sloten. Hier was een oude 
ambachtenmarkt, een optreden van het Amsterdams Volkskoor en de trekking van de molenloterij met 
mooie prijzen. In de speeltuin was het gezellig druk kon je met de speciale feesttrein een ritje maken.
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Koningsdag op Sloten
De Oranjevereniging heeft er op 27 april weer een mooi feest van 
gemaakt. Dit jaar stond het ringsteken met paarden, pony’s en 
fietsen weer op het programma. Ook Coco de clown was van de 
partij. Lekkere popcorn en suikerspinnen kon je krijgen bij de 
pipowagen en er was gratis limonade voor de kinderen. Klein en 
groot genoot van de kinderboerderij. De niet-commerciële 
Vrijmarkt op het Dorpsplein en de Sloterweg was groter dan ooit. 
De Black Birds klonken als vanouds prima. De sfeer was 
gemoedelijk. En afsluitend was er uiteraard een koel biertje bij 
café Kerkzicht.
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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, 
verduynlunelshop@ 
hotmail.com, 
www.verduynlunelshop.nl
Accessoires, sieraden en interieur.

Advocaten
Jaasma de Winter advocaten
Marius Bauerstraat 30, 
1062 AR Amsterdam, 
tel. 669 89 09, 
info@jaasmadewinter.nl, 
www.jaasmadewinter.nl
Osdorp Advocatuur
Tussen Meer 1b,  
1068 EX Amsterdam, 
tel. 676 47 14, 
klo@osdorpadvocatuur.nl, 
www.osdorpadvocatuur.nl

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
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
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Ondernemersvereniging
Ondernemersvereniging 
Tuinen van West
Tom Schreursweg 48, 
1067 MC Amsterdam, 
bestuur@tuinenvanwest.info, 
www.tuinenvanwest.info

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

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@kerstemeijer 
architecten.nl, 
www.kerstemeijerarchitecten.nl

Auto (diversen)
APK
Garage Rene Singer
Melbournestraat 18,  
1175 RM Lijnden, 
tel. 449 09 90, 
info@renesinger.nl, 
www.renesinger.nl

Autoschade
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@kapperbakker.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.

Tankstations
Tango Amsterdam Langsom
Langsom 2, 1066 EW Amsterdam.

Automobielbedrijven/
dealers
Automobielbedrijf
Auto Service Osdorp
Louis Schottingstraat 2, 
1068 KB Amsterdam, 
tel. 667 17 82, 
info@autoserviceosdorp.nl, 
www.autoserviceosdorp.nl
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.hetbovenland.nl

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
Venenweg 66-2b,  
1161 AK Zwanenburg, 
tel. 497 26 94, 
info@deloosuitvaart 
verzorging.nl, 
www.deloosuitvaart 
verzorging.nl
Ster Uitvaartplanners
Pennyhof 26,  
1060 SM 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.uitvaartcentrum 
.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.dorpsraad@kpnmail.nl, 
www.dorpsraad 
slotenoudosdorp.nl
Stichting Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6,  
1062 BM Amsterdam, 
tel. 346 06 70, 
info@eigenwijks.nl, 
www.eigenwijks.nl
Stichting Wonen Nieuw-West
Groenpad 4,  
1068 EB Amsterdam, 
tel. 619 09 74, 
nieuwwest@wooninfo.nl, 
www.wooninfo.nl
 
Beroepsonderwijs  
& educatie
ROC TOP
Tel. 504 24 00, info@roctop.nl, 
www.roctop.nl
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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

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

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
Vrije Geer 2,  
1066 EG Amsterdam,  
tel. 619 03 57, 
info@amsterdamse 
zwerfkatten.nl, 
www.amsterdamse 
zwerfkatten.nl

Diëtisten
Diëtistenpraktijk Géa Fegel
Eerste Constantijn Huygensstra
at 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, 
info@balkebrommobielen.nl, 
ww.balkebrommobielen.nl

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

Fruitteelt
Fruittuin van West
Tom Schreursweg 48, 
1067 MC Amsterdam, 
tel. 06 12 32 23 96, 
lisan@fruittuinvanwest.nl, 
fruittuinvanwest.nl
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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.

Gehandicapten organisaties
MEE Amstel en Zaan
Derkinderenstraat 10-18, 
1062 DB Amsterdam, 
tel. 512 72 72, info@meeaz.nl, 
www.meeaz.nl

Gemeente Amsterdam 
Contactpersonen 
Akerwegen
Elif Türkmen, tel. 06 12 64 24 32, 
e.turkmen@amsterdam.nl
Oud Osdorp
Nikki Weeling: 
tel. 06 13 79 90 96, 
n.weeling@amsterdam.nl
Sloten
Mustapha El Houari, 
tel. 06 30 50 03 35, 
m.el.houari@amsterdam.nl

Algemene informatie
Tel. 14  020, 
www.amsterdam.nl
Bureau Gevonden Voorwerpen
Gemeente Amsterdam: 
Korte Leidsedwarsstraat 52, 
1017 RC Amsterdam,  
maandag t/m vrijdag  
12.00-16.00 uur: 
tel. 251 02 22.

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 10-11,  
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.

Horeca (diversen)
Brouwerij
Brouwerij De 7 Deugden
Akersluis 8d,  
1066 EZ Amsterdam, 
tel. 667 32 21, 
info@de7deugden.nl, 
www.de7deugden.nl

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
Café Restaurant Kerkzicht
Sloterweg 1209,  
1066 CG Amsterdam, 
tel. 615 39 04, 
caferestaurantkerkzicht.nl
Het Rijk van de Keizer
Joris van den Berghweg 101-111,  
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
IJshoeve Sloten
Sloterweg 1335,  
1066 CM Amsterdam, 
tel. 06 24 67 93 63, 
ijshoevesloten@gmail.com, 
www.facebook.com/ 
ijshoevesloten
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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

Huisartsen
Huisartsen Badhoevedorp
Pa Verkuyllaan 3,  
1171 EA Badhoevedorp, 
tel. 449 28 55,  
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

Witgoedspecialist
Online - Witgoedoutlet.nl
Sloterweg 163,  
1171 CM Badhoevedorp, 
tel. 06 54 38 23 72, 
online.witgoedoutlet@ 
gmail.com, 
www.online-witgoedoutlet.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.

Koop - verkoop - verhuur
Makelaars
ABECO Vastgoedadvies
Sloterweg 796,  
1066 CN Amsterdam, 
tel. 661 38 11, 
abeco@abecovastgoedadvies.nl, 
www.abecovastgoedadvies.nl
Barnhoorn Vermeer Makelaars
Badhoevelaan 1,  
1171 DA Badhoevedorp, 
tel. 659 49 44, 
info@barnhoornvermeer.nl, 
www.barnhoornvermeer.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 
Nieuw West Makelaardij
Pieter Calandlaan 310, 
1060 TS Amsterdam, 
tel. 419 30 09, 
agnes@nieuwwest 
makelaardij.nl, 
www.nieuwwestmakelaardij.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, 
stichting@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. 06 26 66 20 86.

Loodgieters
Loodgietersbedrijf Ebbers BV
Sloterweg 303e,  
1171 VC Badhoevedorp, 
tel. 615 38 16, info@ebbers.nu, 
www.ebbers.nu
Sanitaire installaties -  
Gas- en waterleiding - 
Zonneboilersystemen -  
C.V. installaties - Warmtepomp-
installaties - Lood- en  
zinkwerken - Dakbedekking en 
reparaties.
Loodgietersbedrijf F. Weijde
Nieuwemeerdijk 343,  
1171 NV Badhoevedorp, 
tel. 06 22 37 56 27, 
info@fweijde.nl, www.fweijde.nl

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



40

Milieu
Geluid en milieu
Melding openbare ruimte - 
Gemeente Amsterdam
Tel. 14  0 20, 
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. 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

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, 
info@rooieben.com, 
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
Algemeen
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
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Ouderen
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.

Politie 
Alarmnummer 112
Bij niet spoedeisende gevallen: 
tel. 0900 88 44.
Wijkagent Sloten en  
Oud Osdorp
Rob Reuter: tel. 0900 88 44, 
rob.reuter@ 
amsterdam.politie.nl
Wijkagent Oud Osdorp
Tel. 0900 88 44.
Wijkagent Sloten
Rob Reuter: tel. 0900 88 44, 
rob.reuter@ 
amsterdam.politie.nl
Algemeen
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

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

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: Eredienst 
zondagen om 12.00 uur in de 
Nederlandse/Indonesische taal. 
Bidstonden op maandagen en 
woensdagen, aanvang 19.00 uur. 
Mannen- en vrouwenkring 
iedere 2e- en 4e vrijdag van de 
maand, aanvang 19.00 uur.
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

Predikant: ds. Martijn van 
Leerdam, tel. 06 49 98 81 64, 
dominee@osdorpsloten.nl en 
diaconie@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 1186, 
1066 CV Amsterdam, 
tel. 615 38 63, 
info@pancratiussloten.nl, 
www.pancratiussloten.nl
- Kerkhofaangelegenheden: 

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

- Eucharistievieringen: 1e en 
3e za van de maand 19.00 
met samenzang, elke 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.
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 Rep. wekelijks op do van 
10.00-12.00 uur in de kerk. 
Verzorging eucharistie en in 
overleg uitvaarten,  
huwelijken, jubilea.

- Zonnebloem (zieken en 
bejaarden): inl.: mw. C. van 
Weerdenburg, Sloterweg 1012, 
1066 CS, tel. 615 64 97.

- 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, 
Sloterweg 1012, 1066 CS, 
tel. 615 64 97.

Scouting 
Scouting Phoenix
Bij de zeilschool aan de 
Sloterplas: 
Christoffel Plantijngracht 5, 
1065 DA Amsterdam, 
tel. 06 40 74 40 82, 
phoenix@scoutnet.nl, 
scoutnet.nl/~phoenix
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Sloopwerken
Hogenhout BV
Sloterweg 1075,  
1066 CD Amsterdam, 
tel. 06 51 33 24 93, 
h.hogenhout5@upcmail.nl
Sloop en opruimwerkzaam-
heden en funderings herstel-
werkzaamheden.

Sport
Binnensport
Turnace Gymnastics
Turnace Hall of Gymnastics: 
Sloterweg 1043t,  
1066 CC Amsterdam,  
Fred Aronson: 
tel. 06 54 33 12 10, 
f.aronson-turnace@wxs.nl, 
www.turnace.nl

Fitness
EMS Health Studio
Tel. 06 57 58 48 58, 
jnfo@emshealthstudio.nl, 
www.emshealthstudio.nl

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

Handbal
Handbal DSG
Sloterweg 1045,  
1066 CD Amsterdam,  
Bart de Haan: 
tel. 06 15 27 95 84, 
info@dsghandbal.nl, 
www.dsghandbal.nl

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

Honkbal
Amsterdamse  
Honkbal Club Quick
Sloterweg 1045,  
1066 CD Amsterdam, 
bestuur@quickamsterdam.nl, 
www.quickamsterdam.nl

Ruitersport
Mandy’s PonyPlezier
Akersluis 6, 1066 EZ Amsterdam, 
info@mandysponyplezier.nl, 
www.mandysponyplezier.nl
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

Snooker
Bij 8 eraf darts snooker pool
Slimmeweg 8,  
1066 EV Amsterdam, 
tel. 617 70 62, 
www.bij8eraf.com
 
Surfen
Plankzeilvereniging 
Amsterdam Windsurfing
Riekerweg 40, 1066 BT, 
Postbus 75565,  
1070 AN Amsterdam, 
bestuur@amsterdam 
windsurfing.nl, 
amsterdamwindsurfing.nl

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.

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
FC Portugal
Sloterweg 1043d,  
1066 CD Amsterdam, 
tel. 617 61 13, info@afcp.nl, 
www.afcp.nl
RKSV Pancratius
Lindberghstraat 50,  
1171 GC Badhoevedorp, 
tel. 659 35 07, 
info@pancratius.com, 
www.pancratius.com
SV Nieuw Sloten
Sloterweg 1043h,  
1066 CD Amsterdam, 
tel. 408 13 18, 
www.nieuw-sloten.nl

Watersporten
WSV Onklaar Anker
Riekerweg 36,  
1066 BT Amsterdam, 
tel. 617 77 74, 
onklaaranker@xs4all.nl, 
www.onklaaranker.nl

Wielersport
ASC Olympia
Velodrome en buitenbaan: 
Sloterweg 1043l,  
1066 CC Amsterdam, 
info@ascolympia.nl, 
www.ascolympia.nl

Yoga
De Yogajuf
Sloterweg 2d,  
1171 CR Badhoevedorp, 
tel. 06 23 96 52 20, 
deyogajuf@quicknet.nl, 
www.deyogajuf.nl
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Fabulous Yoga
Langsom 28,  
1066 EW Amsterdam, 
tel. 06 15 46 58 54, 
info@fabulousyoga.nl, 
www.fabulousyoga.nl
Yara Yoga in Sloten
Maandagavond: 
Sloterweg 1192,  
1066 CV Amsterdam, 
tel. 06 47 15 83 98, 
info@yarayoga.nl, 
www.yarayoga.nl

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

Tandartspraktijk  
J.A.J.M. de Groot
Schotse Hooglanden 2, 
1060 NM Amsterdam, 
tel. 667 06 05, 
tandartspraktijk.jajmdegroot@ 
kpnplanet.nl, 
tandartspraktijk-jajmdegroot 
.tandartsennet.nl
Behandeling volgens afspraak.
Tandartspraktijk  
M. Parunovac
Tussen Meer 1b,  
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
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
Havengebouw: 
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 51 61 03 65, 
info@bed-and-breakfast 
-amsterdam-houseboat.com, 
www.bed-and-breakfast 
-amsterdam-houseboat.com

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

Tuin (aanleg & onderhoud)
Hoveniersbedrijf
Hovenier Jos van der Voort
Tel. 06 24 62 69 35, 
josvandervoort@icloud.com
Hoveniersbedrijf Richard
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
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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

Tuinparken 
Het Oude Bijenpark
Sloterweg 787,  
1066 CA Amsterdam, 
bijenvereniging@bijenpark.nl, 
www.bijenpark.nl

Stichting Bijenpark 
Amsterdam
Baron Schimmelpenninck  
van der Oyeweg 4,  
1067 HV Amsterdam, 
siertuinen@bijenpark.nl, 
www.bijenpark.nl
Tuinpark Lissabon
Ingang: Sloterweg 865, 
1066 CB Amsterdam, 
tuinparklissabon@gmail.com, 
www.tuinparklissabon.nl
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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@tuingroep 
osdorp.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

Verenigingen
Oranje Vereniging Sloten
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

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

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

Woninginrichting
Transvorm
Langsom 20,  
1066 EW Amsterdam, 
tel. 468 88 86, 
transvorm@transvorm.nl, 
www.transvorm.nl
 
Meubelstoffering
Meubelstoffeerderij  
Ariën Gehrels
Sloterweg 178a,  
1171 CW Badhoevedorp, 
tel. 659 36 93, 
info@ariengehrels.nl, 
www.ariengehrels.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
Brederodestraat 100,  
1054 VG Amsterdam, 
tel. 06 20 97 84 87, 
hartvoorgeboorte@gmail.com, 
hartvoorgeboorte.nl

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