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Dorpengids 2019 Sloten-Oud Osdorp
34e 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. 

De Dorpengids 2019 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. We hebben ons uiterste best gedaan 
om alleen met toestemming van de betreffende 
personen gegevens in deze gids op te nemen. 

  

Vrijwilligers en anderen die in een volgende 
uitgave niet meer of anders vermeld willen worden, 
kunnen dit doorgeven via dorpsloten@gmail.com. 
De namen van de fotografen staan vermeld in de 
bijdrage van de werkgroep Publiciteit in deze 
uitgave. De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de 
uitgever aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade als gevolg van geen of onjuiste 
vermelding in deze gids. Zij achten zich slechts 
gehouden aan verbetering in de eerstvolgende 
editie. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt 
door de deelname van adverteerders.

Dorpshuis: Nieuwe Akerweg 14,  
1066 ES Amsterdam-Sloten
Tel. 020 617 45 11
E-mail: de.dorpsraad@kpnmail.nl; 
www.slotenoudosdorp.nl

Foto voorzijde: Aardappelrooidag bij  
Boerderij De Boterbloem, september 2018  
(Foto: Negin Zendegani)

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)

Copyright: Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en Akse Media bv Den Helder, maart 2019
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Voorwoord
Voor u ligt de Dorpengids van de Dorpsraad 
Sloten Oud-Osdorp. De Dorpsraad is 
Tamar Frankfurther veel dank verschuldigd voor 
het wederom samenstellen van deze, niet alleen 
erg mooie, maar ook zeer praktische gids.  
De Dorpengids is tevens het jaarverslag van de 
werkzaamheden van de Dorpsraad en zijn 
werkgroepen in 2018. U zult zien dat er weer 
veel bereikt is. Deze resultaten zijn alleen 
mogelijk doordat zo velen van u als vrijwilliger 
direct dan wel indirect bij de activiteiten van 
(werkgroepen van) de Dorpsraad betrokken zijn. 
In het dorpsraadgebied zijn ook vrijwilligers van 
vele andere organisaties actief,  
waaronder de Speeltuinvereniging Sloten, 

de Oranjevereniging Sloten, Sloten op zijn Kop, 
de Molen van Sloten, de Slotense kerken,  
De Zonnebloem, Vereniging “De Oeverlanden 
blijven!”, Boerderij De Boterbloem, Tour de Boer, 
de vele volkstuinparken en de vrijwilligers van het 
Politiebureautje. Dit is dan nog maar een greep 
uit alle organisaties, die een waardevolle bijdrage 
leveren aan het behoud (van de sociale cohesie) 
van het fraaie landelijk gebied van Amsterdam 
Nieuw-West. Het is bijzonder dat zovelen zich 
actief inzetten voor Sloten en Oud Osdorp in een 
tijd dat iedereen ook met zoveel andere taken en 
verantwoordelijkheden is belast. Veel dank 
daarvoor! De Dorpsraad hoopt ook in 2019 weer 
op u te mogen rekenen. 

Ik wens u allen veel lees- en kijkplezier. 

Sjoerd Jaasma, voorzitter Dorpsraad

Koningsdag op Sloten
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Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

Bestuur Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp: V.l.n.r.: Gerrit Oostendorp, Piet Renooy,  
Sjoerd Jaasma, voorzitter, Irene Hemelaar, Ray Kentie, Liesbeth Berghuis en Wim Verdegaal.

Het Zilveren Bord/Het Wapenbord
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 een op naam 
gesteld bord (t/m 2018: het Zilveren Bord met 
daarop een afbeelding van de banpaal van 
Sloten; m.i.v. 2019: het Wapenbord met daarop 
het wapen van de voormalige gemeente 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
Nico Jansen
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
Johan van Weerdenburg
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
Jennifer Brouwer 
Teun Castelein
Peter de Graaf
Thijs Lenting
Marc Makkes
Ineke Meijer
Wim Verdegaal

Werkgroep Landelijk 
Oud Osdorp
Ray Kentie, voorzitter
Irene Hemelaar
Eric Heine
Marja Kamp
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
Chantal Spil

Werkgroep Publiciteit
Tamar Frankfurther, rubriek 
Sloten-Oud Osdorp
Arie van Genderen
Thera van Homeyer
Erik Swierstra,  
website slotenoudosdorp.nl

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
Teddy Beijersbergen
Ben Bolscher
Jeroen Disch
Dorine Duyster
Kris Geluk
Ben de Graaf
Thea de Graaf
Willem Haas
Annekee de Jager
Juultje Joosten
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
Jasper van Veen 

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

Werkgroep Historie
Erik Swierstra
Tamar Frankfurther

Werkgroep Glasvezel in 
Sloten
Jan Wich
Willem Kleyn

Werkgroep Sloten Schoner
Tamar Frankfurther, coördinator
Ria Egberts
Thea de Graaf
Hella Hendriks
Hans Horwitz
Ben Meijer
Willem Neerincx
Anne Nicolai
Anne van Oudheusden-Stodel
Egbert Tellegen
Loes Wetter

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

BuurtAlert-groepen
Noorderakerweg
Carin Verhoef

Oud Osdorp
Bert Loogman

Ringvaartdijk
Peter Biemans

Sloten: Dorpskern
Miranda van der Maesen

Sloten: Sloterweg buiten 
Dorpskern
Frans Ruijter

Sloten Noord: Vrije Geer/
Osdorperweg/Slimmeweg/
Langsom
Belinda Kreugel

Zuiderakerweg tussen 
Osdorperweg en 
Valutaboulevard 
Rogier Edens

Zwarte Pad
Wendy Snijder
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Jaaroverzicht 2018 Sloten en Oud Osdorp
Een beknopt jaarverslag van de gebeurtenissen in Sloten en Oud Osdorp. Wie meer wil weten, 
kan terecht op de website slotenoudosdorp.nl.

Januari
De Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost 
begint aan zijn 40-ste jaargang en de Dorpsraad 
organiseert bij Tuinpark VAT op Sloten weer zijn 
gezellige nieuwjaarsreceptie.  
Voorzitter Sjoerd Jaasma blikt terug op het  
voorbije jaar: “Wat gebeurt er toch veel in het 
landelijk gebied”. Scheidend stadsdeelvoorzitter 
Achmed Baâdoud haalt herinneringen op uit zijn 
twintigjarige betrokkenheid bij Sloten en Oud Osdorp. 

De gemeente zegt dat de landarbeidershuisjes aan 
de Sloterweg helaas niet behouden kunnen worden 
omdat zij in te slechte staat verkeren: “De 
woningen zijn verzakt, de fundering is slecht, laag 
en dus nat, de woonkwaliteit van de oude panden is 
te laag.” Om toch nog een beetje aan de cultuurhis-
torische waarden tegemoet te komen, maakt de 
gemeente een nieuw bestemmingsplan dat 
voorschrijft dat de nieuwbouw moet lijken op deze 
voormalige arbeiderswoningen. Voorvechter Nico 
Jansen is verantwoordelijk voor deze aanpassing, 
maar blijft zich verzetten tegen deze nep-oplossing: 
“Natuurlijk kunnen die oude huizen best wel 
worden opgeknapt. Waar een wil is, is een weg”.

Op 18 januari veroorzaakt een zware storm flinke 
schade aan bomen, huizen en tuinhuisjes.  
De werkgroep Historie brengt de Engelstalige 
versie van de Slotense wandelfolder uit. Deze is 
voortaan voor twee euro te koop bij de Molen 
van Sloten en het Politiebureautje.

Februari
De gemeente besluit boerderij Welgelegen aan  
de Osdorperweg op Sloten aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. “De boerderij is 
grotendeels nog in originele staat en vormt een 
representatieve, bijzondere en zeldzame illustratie 
van een boerderij gebouwd ten zuiden van het IJ 
gedurende de tweede helft van de negentiende 
eeuw”, aldus de toewijzingscommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit.

Stadsherstel geeft als eigenaar van het Slotense 
Politiebureautje opdracht tot het opknappen van 
dit gemeentelijke monumentje. “Grote ingrepen 
zijn niet nodig. We richten ons op stucwerk en 
houtrot. Natuurlijk wordt de originele celdeur uit 
1866 zorgvuldig in oude glorie hersteld”,  
aldus aannemer Richard Nieuwenhuizen,  
die tijdens het werk aan een jongere de liefde 
voor het restauratievak hoopt over te dragen.  
Vijf lindebomen langs de Sloterweg worden 
geveld om ruimte te maken voor de Westtangent, 
de bus die op vrije banen snel tussen Sloterdijk 
en Schiphol moet gaan rijden. Tijdens inspraak 
spreekt iedereen zijn zorgen uit over de verwachte 
onveiligheid voor fietsers op de nieuwe turbo-
rotonde. In aanloop naar de gemeenteraads- en 
stadsdeelcommissieverkiezingen bezoeken 
50Plus, D66, GroenLinks, PvdA, SP en de VVD 
het dorp Sloten. 
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Slotenaar Harry de Grebber, bekend van de 
tentwinkel aan de Sloterweg tegenover de 
Speeltuin, overlijdt op 24 februari.  
Meta en Ed Dooyeweerd gaan door met de 
verkoop, maar het zal toch kaal zijn zonder de 
praatgrage 89-jarige. Marc Makkes van de 
werkgroep Sloten probeert samen met de 
Bestuurscommissie voor elkaar te krijgen dat de 
lelijke te hoge straatlantaarns op de 
Osdorperweg (ten noorden van de Vrije Geer) 
vervangen worden door Ritterlantaarns:  
“Dat was zo beloofd. Als de bestrating van de 
Osdorperweg zou aansluiten bij de weg aan de 
overkant, zouden we daar ook die passende 
lantaarns krijgen…” De Stopera wil hier vooralsnog 
niets van weten. Dit blijft dus nog op de wensen-
lijst staan. Bij de bespreking van het Handhaving 
Uitvoeringsplan op 14 februari spreekt (bijna) 
dorpsraadlid Irene Hemelaar in bij de Bestuurs-
commissie: “Waarom wordt er op de Osdorperweg 
op Oud Osdorp toch nooit gehandhaafd?”  
Het DB hoopt dat de herinrichting van de weg 
mogelijk voor verbetering gaat zorgen. Ben Meijer, 
die overal op Sloten nieuwe bewoners verblijdt 
met informatieve mappen vol leuke informatie, 
heet de Zwerfkattenopvang op de hoek 
Slimmeweg/Vrije Geer ook welkom. In de plastic 
container voor hun deur is alle (kapotte) textiel 
welkom; de opbrengst gaat naar de katten.

Bij navraag laat de gemeente weten dat er geen 
plannen zijn om op het huidige Xenios-terrein in 
de toekomst (woningen) te gaan bouwen.  
De bestemmingen ‘groen’ en ‘sport’ blijven 
gehandhaafd. Eind 2018 herhaalt de gemeente 
deze visie. 

Maart

Tóch nog even schaatspret rond Natuurpark  
Vrije Geer.

Tijdens NL Doet knappen Ferry van der Laan uit 
Oud Osdorp en medewerkers van ICT-bedrijf 
Cognizant (onder leiding van vrijwilliger en 
tuinier Jos van der Voort) de tuin van de Molen 
van Sloten op. 

Amsterdam stapt over op een ander bestuurlijk 
stelsel. De Bestuurscommissie Nieuw-West,  
die al minder invloed had dan de eerdere 
Stadsdeelraad, houdt op te bestaan. Het landelijk 
gebied zal verder moeten zonder de grote 
betrokkenheid van veel lokale politici, zoals 
Gerard Molewijk van BNW81 en Jeroen Mirck 
(D66), die eind 2018 toch weer terugkeert in de 
lokale politiek. Op Natuurpark Vrije Geer worden 
op de hoge nesten met veilige witte verf 
‘schijtranden’ aangebracht. Nu maar hopen dat 
dit jaar meer nesten gebruikt gaan worden…  
Al snel wordt de noordpaal weer bewoond en net 
als vorig jaar worden belangstellenden voor de 
andere palen bruut verjaagd… Helaas, deze list 
heeft (nog) niet gewerkt! Op 21 maart probeert 
de Dorpsraad een zetel te veroveren in de 
Stadsdeelcommissie Nieuw-West, maar dat lukt 
niet met de behaalde 611 stemmen. Zestien 
procent van de bewoners neemt deel aan de 
Dorpsraadverkiezingen. De zeven kandidaten 
voor de zeven plekken worden allen gekozen. 
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Irene Hemelaar uit Oud Osdorp komt de 
gelederen versterken. “Wanneer start de sloop 
van het vervallen pand van de voormalige garage 
Kuykhoven nu toch?”, is een vaak gehoorde 
vraag op het dorp. Vooruitlopend op de feitelijke 
sloop plaatst projectontwikkelaar Lebo rond de 
eigen grond een hek. Hierdoor vervallen op deze 
plek - tot teleurstelling van sommige Slotenaren - 
parkeerplaatsen. Op 28 maart verzorgt  
Nico Jansen – na ruim vier jaar – zijn laatste 
wekelijkse Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de 
Westerpost. Een paartje ooievaars is druk in de 
weer met het bouwen van een nest op een 
schoorsteen van de Lutkemeerschool op  
Oud Osdorp. Buren Anja en Koos Rol houden 
alles nauwlettend in de gaten.

April
Na een onderbreking van twaalf jaar gaat Tamar 
Frankfurther de Rubriek Sloten-Oud Osdorp in 
de Westerpost weer verzorgen. Zij haalt de 
Agenda en de Akertjes (korte berichtjes) weer uit 
de mottenballen. Op 1 april opent Manege  
Het Molenpaardje het Tour de Boerseizoen op 
Oud Osdorp. Zie verderop in deze gids.  
Bus 195 van Connexxion is voortaan een gelede 
elektrische bus. Een kleine week later leidt  
Rinus Hofs belangstellenden rond door het 
lusthof het Siegerpark aan de Sloterweg. In en 
rond de Pancratiuskerk worden filmopnamen 
voor de kerstfilm All you need is love gemaakt. 
Het dorp wordt hiervoor in sneeuw gehuld,  
want – ondanks de klimaatveranderingen – is dat 
blijkbaar nog altijd hoe het er rond kerst ‘hoort’ 
uit te zien. Als dank voor het ‘lenen’ van het dorp 
(met bijhorende overlast) betaalt de producent 
later die maand de reparatie van de pomp op het 
Dorpsplein. Wie de film in de bioscoop ziet, merkt 
overigens dat álle Slotense opnames eruit geknipt 
zijn! Op 12 april organiseert de gemeente in het 
Dorpshuis een avond over de Nota Parkeer-
maatregelen. Gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland, Jack van der Hoek, DB-lid 
Ronald Mauer van stadsdeel Nieuw-West en 
adjunct-directeur van Stadsherstel Michiel van 
der Burght openen op 19 april het gerestaureerde 
Politiebureautje op Sloten. De openingshandeling: 
het bevrijden van de ‘boeven’ Ben Meijer en  
Tamar Frankfurther, de steunpilaren van de 
succesvolle crowdfunding. Vanaf nu is het: 
gemeentelijke monumentje alle weekenddagen tot 
en met oktober van 13.00 tot 17.00 uur open. Een 
in de loop van het jaar gegroeide groep enthousiaste 
vrijwilligers ontvangt dan belangstellenden.

Vooral de wandelfolders en ansichtkaarten van 
Sloten verkopen goed. De opbrengst komt ten goede 
aan het beheer en toekomstig onderhoud van het 
Politiebureautje. Tijdens de preek fladdert een 
vleermuis (15 cm.) rond in de Sloterkerk.  
Na botsingen tegen de muren zit het diertje duf bij 
te komen op een kerkbank. Een alerte kerkganger 
plaatst een emmer over de vleermuis, die later door 
de Dierenambulance wordt opgehaald.  
De gemeentelijke planning van het Groot 
Onderhoud van de Sloterweg negerend gaat 
Liander Gas op eigen houtje tegenover de speeltuin 
plotseling alle gasleidingen vervangen. Dorpsraadlid 
Irene Hemelaar gaat voortaan nieuws twitteren en 
facebooken onder de naam “dorpsraadsood”.

Mei
De nieuwe dominee van de Sloterkerk  
Martijn van Leerdam spreekt tijdens de 
jaarlijkse Dodenherdenking bij het monument op 
de Osdorperweg op Oud Osdorp. Meer hierover 
staat in het werkgroepenoverzicht verderop in 
deze gids. Op Bevrijdingsdag organiseert de 
Dorpsraad weer een muzikale bevrijdingspicknick 
met de Wester Harmonie op het Slotense 
Dorpsplein. Iedereen nam wat lekkers mee en zo 
ontstond een heerlijk gevarieerde maaltijd!
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Op 7 mei wordt vanaf de Ditlaar gestart met het 
Groot Onderhoud van de Sloterweg in het dorp.  
Het project loopt vooralsnog tot de Slimmeweg en 
gaat ongeveer anderhalf jaar duren. Meer hierover 
bij het werkgroepenoverzicht. Op 11 mei opent de 
uit Oud Osdorp verhuisde brouwerij De 7 Deugden 
haar deuren aan de Akersluis, naast de Molen van 
Sloten. 250 bierliefhebbers komen naar de 
openingsplechtigheid (verzorgd door brouwer 
Garmt Haakma en oud-Slotenaar en oud-
bestuurder Guido Frankfurther), voor een rondlei-
ding, maar vooral om te proeven. Bij de brouwerij 
werken mensen die elders niet of moeilijk aan de 
slag komen. Drie dagen later start de machinale 
sloop van de voormalige garage Kuykhoven. 
Toenmalig eigenaar Herman was nog even bezorgd 
dat iemand zijn zelfgemaakte huisnummerbord had 
gestolen (dat hij graag als herinnering wil 
bewaren), maar al snel bleek dat het unieke bordje 
juist voor hem gered was. De gemeente laat weten 
dat de oude bouwvergunning voor nieuwbouw op de 
locatie Kuykhoven nog niet is verleend. Eerst moet 
een anterieure (voorafgaande) overeenkomst tussen 
projectontwikkelaar Lebo en de gemeente worden 
gesloten en daarna gaat de gemeente weer verder 
met de bouwaanvraag, die dan nog de volledige 
(inspraak)procedure moet doorlopen. Eind 2018 
was deze procedure nog altijd niet gestart. Te 
midden van molenrelaties draagt molenvoorzitter 
en Oud Osdorper Ko Kuiper zijn taken op 18 mei 
over aan Mario van der Sloot. Ko was al sinds de 
allereerste plannen in 1981 om Sloten zijn molen 
terug te geven dé vasthoudende aanjager ‘met een 
gouden tong’, die héél veel voor elkaar heeft 
gekregen. Guido, zoon van mede-initiatiefnemer 
voor de molen P. Hans Frankfurther, spreekt Ko toe. 
Later volgt nog Ko’s afscheidsfeestje met de 
molenvrijwilligers. Eind 2018 maakt Mario bekend 
dat hij toch geen molenvoorzitter wil blijven.

Zowel op Sloten (Vrije Geer) als voor het eerst 
ook op Oud Osdorp (Lutkemeerschool) zijn 
ooievaars geboren!

Juni
Het Groot Onderhoud van de Sloterweg loopt 
niet zoals bedoeld. De gemeente past daarom zijn 
planning aan. De bewoners vanaf de Ditlaar tot 
en met de banpaalsteeg ondervinden hierdoor 
langdurig overlast. Tijdens de bouwvak wordt 
doorgewerkt. Het werk ligt vaak stil en elektra- 
en waterleidingen worden telkens opnieuw per 
ongeluk beschadigd.

In De Oeverlanden en op Sloten zijn razendsnel 
groeiende en alles verdringende exoten een ware 
plaag. Het gaat om de Japanse Duizendknoop op 
het land en de Waternavel in de sloten. Ondanks 
herhaalde meldingen lijkt de gemeente hier, ook 
eind 2018, (nog) niet tegen op te treden. Tijdens de 
sloop van garage Kuykhoven gaan de verschillende 
gebouwen nu écht plat. Op 18 juni gaat de 
gemeente de Vrije Geer tussen Langsom en 
Osdorperweg asfalteren. Tot ieders verbazing 
loopt de officiële auto-omleidingsroute vanaf de 
Sloterbrug dwars door Sloten. Dit zorgt voor chaos 
in het oude dorp. Aanpassing van deze route laat op 
zich wachten. Twee dagen later komt een 85-jarige 
fietser om het leven op de hoek Vrije Geer/Ditlaar. 
Vijf tienerooievaars zijn geringd. Eerst twee van de 
zuidwestelijke schoorsteen van de Lutkemeerschool. 
Toen ringer Engbert van Oort in het bakje van de 
hoogwerker van sponsor Peinemann Amsterdam 
bovenkwam, zag hij dat er niet de verwachte twee 
maar drie jongen op het nest zaten.

Eén was echter nog zo klein dat Engbert 
verwachtte dat hij het niet zou kunnen overleven. 
De poot van deze nakomeling was ook zo klein 
dat een ring er meteen vanaf zou glijden. Vandaar 
dat op Oud Osdorp alleen de twee oudsten een 
ring kregen (nrs. 5E798 en 5E799). Op Natuurpark 
Vrije Geer blijken de jonkies al zo oud (en zwaar: 
3.643 gram!) dat ze al kunnen lopen. Toen de 
ladder tegen het nest werd gezet om ze in een tas 
omlaag te takelen, sprongen twee van de drie 
jongen spontaan naar beneden!



14

Gelukkig hadden ze een zachte landing, omdat ze 
in het hoge riet terecht kwamen. Snelwandelend 
renden ze weg. Toen ze gepakt waren, kregen de 
drie jongen ringnummers 5E850, 5E851 en 
5E852. Meer informatie over het ringen staat op 
geheugenvanwest.nl.

Juli
De Oeverlanden worden betrokken in de plannen-
makerij van de gemeente Amsterdam, omdat het 
gebied onder het ‘Groot Amsterdamse Bos’ valt. 
Alom is er veel bezorgdheid. De Oeverlanden 
liggen in de Ecologische Hoofdgroenstructuur, 
waardoor bebouwing bijvoorbeeld niet is 
toegestaan. Eind 2018 wordt dit project vol vage 
plannen stilgelegd. Tijdens de bouwvakvakantie 
en daarna is de Sloterwegrotonde richting Sloten 
tien weken lang dicht voor auto’s. De nieuwe 
rotonde wordt zéér degelijk aangelegd en krijgt 
twee stroken, zodat de toekomstige 
Westtangent-bus naar Schiphol sneller door kan 
rijden. Op Sloten en bij de woonboten wordt vaak 
ingebroken. Criminelen brengen – ter controle of 
de bewoners op vakantie zijn – dunne strootjes 
aan in sleutelgaten en tussen voordeuren. Dankzij 
de volharding van enkele Slotenaren is het gelukt 
om de wijzers op de toren (in eigendom van de 
gemeente) van de Sloterkerk eindelijk weer de 
correcte tijd te laten aangeven. Door de vele 
stroomonderbrekingen in verband met het Groot 
Onderhoud lopen de wijzers helaas al snel wéér 
verkeerd…Langs de Sloterweg (tussen nummer 
1081 en 1121) verrijzen geleidelijk aan 
(uiteindelijk acht) grote huizen op de zoge-
naamde zelfbouwkavels. Het aanzicht van Sloten 
verandert hier ingrijpend. Projectontwikkelaar 
Lebo bevestigt doeken rond de kavel ‘Kuykhoven’ 
met daarop zijn bouwplannen voor negen 
woningen vanaf 409.000 euro. Lebo doet ten 
onrechte net alsof deze (onuitgewerkte) plannen 
al zijn goedgekeurd. Dit zorgt voor veel onrust op 
Sloten.

Herman Kuykhoven bij de laatste resten van zijn 
garagebedrijf

Tuinpark Eigen Hof gaat een duurzaam (land-
schap herstellend) bomenbeleid invoeren. Bij 
nieuwe aanplant wordt voortaan gekozen voor 
niet al te hoge inheemse en robuuste bomen. 
Deze keuze verbetert de ecologie, flora en fauna. 
Dankzij een grote bijdrage van het Kansfonds, 
krijgt de Speeltuin Sloten een speeltoestel waar 
ook kinderen, die in een rolstoel zitten of die 
moeilijk ter been zijn, kunnen spelen. 

Augustus
Tijdens het Tour de Boer-evenement in de 
Stadstuin op Oud Osdorp wordt de Tuinen van 
West-app voor fietsers en wandelaars gelanceerd. 
Als startsein draagt Hugo Hoes een treffende 
tekst over Oud Osdorp voor. 
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Grote droogte in het hete en verdorde landelijk 
gebied. De laatste regenbui viel op 29 mei en pas 
op 8 augustus regent het voor de eerste keer 
weer flink. Waternet laat de gemalen extra water 
uit de Ringvaart en Sloterplas pompen, zodat de 
waterpeilen niet zakken. De kwetsbare  
veenweides mogen niet verloren gaan. Ook de 
waterkwaliteit wordt gemonitord en is in orde.
Het Pancratius-kerkhof wordt met 1.000 kub zand 
opgehoogd en kan er weer jaren tegen. Ook 
niet-katholieken kunnen hier worden begraven. 

September
Op 1 en 2 september – tijdens een stralend,  
maar niet te warm weekend – is het tijd voor het 
dorpsfeest Sloten op z’n Kop. ’s Avonds op het 
Dorpsplein geniet iedereen van een lekker drankje 
met versgebakken pizza en de BBQ. De volgende 
dag op jacht naar leuke koopjes op de braderie en 
bij de Molen van Sloten. In de Slotense speeltuin 
en het Politiebureautje valt veel te beleven. 

Tijdens het Actieweekend vóór behoud van de 
Lutkemeerpolder op 15 en 16 september zaaien 
maar liefst 600 actievoerders een bedreigde 
akker in. Lees door op de Boterbloempagina, 
verderop in deze gids. Slotenaren en Badhoevedorpers 
vernemen op 19 september in groten getale in 
restaurant Syriana de Sloterbrugplannen van de 
gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam. 

Die plannen blijken nogal megalomaan en verkeers-
aantrekkend. De presentatie van de plannen, die al 
behoorlijk vergevorderd lijken te zijn, roepen dan 
ook felle reacties op bij de aanwezigen: “Meer 
capaciteit leidt tot meer auto’s, meer vervuiling, 
meer overlast en minder veiligheid voor fietsers”.

De werkgroep Sloten lanceert een alternatief 
bouwplan voor de locatie Kuykhoven: “Twee rijen 
lage arbeiderswoningen met een steeg ertussen, 
naar model van het aangrenzende rijtje.  
Die huizen zijn goedkoper en passen beter in het 
Beschermd Dorpsgezicht”. De Gemeenteraad 
besluit tot de sloop van de laatste arbeiders-
woningen aan de Sloterweg 711- 715. Daarmee 
verdwijnt een belangrijk stuk cultuurhistorie. 
Burendag op Oud Osdorp: een gezellige buurt-
borrel op het Over de Randterrein. Naast gezellig 
bijpraten wordt ook bekeken hoe hier een leuke 
speel- en ontmoetingsplek kan komen.  
Meer hierover in het werkgroepenoverzicht.

Oktober
Op 1 oktober geeft de gemeente aan de vele 
projectontwikkelaars, die begerig naar Sloten kijken, 
de kans om hun projecten te presenteren. Sommigen 
doen ten onrechte voorkomen alsof hun plannen al 
zijn goedgekeurd door de gemeente en gesteund 
worden door de Slotenaren. Het resultaat van deze 
bijeenkomst is dan ook dat de onrust op het dorp 
over al die dreigende veranderingen verder groeit. 
Het parkeerterrein bij sportpark Sloten, waar velen 
hun eerste rij-ervaring opdeden, wordt afgesloten. De 
grond wordt bouwrijp gemaakt voor de komst van elf 
grote woningen. Parkeren moet voortaan op het 
sportpark zelf, bij het Velodrome of bij de ingang aan 
de Anderlechtlaan. Nu de nieuwe turbo-rotonde in de 
Sloterweg een tijdje in gebruik is, blijkt de verkeers-
situatie (voor fietsers en wandelaars) inderdaad 
onveilig. Fietsers hebben geen voorrang meer en 
moeten twee brede autorijbanen passeren. “Vanaf de 
A4 komt een constante stroom auto’s op hoge 
snelheid. Daar moet je tussendoor zien te laveren. 
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Als op één strook een auto stopt, is dat fijn, maar je 
ziet dan niet of de auto daarnaast ook zo hoffelijk is. 
Vaak niet dus. Het is wachten op een ernstig 
ongeluk”, aldus bezorgde (ouders van jonge) fietsers. 
De gemeente zegt dat het wel veilig is en dat er in de 
loop van 2019 een evaluatie volgt.

 

Het bestuur van De Oeverlanden meldt dat het 
gelukt is om de mountainbike-route buiten het 
landschapspark en de Hoofdgroenstructuur te 
houden. De bosjes waar de nachtegaal broedt,  
zullen nu niet door de fietsers verstoord worden. 
Mountainbikers zijn straks wel welkom op sportpark 
Sloten. De overlast van luidruchtige feestvierders bij 
de boothelling bij de Riekerweg en Tuinpark  
Ons Buiten was afgelopen zomer weer erg groot.  
De gemeente blijkt over onvoldoende fondsen te 
beschikken voor adequate handhaving en geeft ook 
eerlijk toe dat deze locatie voor hen geen prioriteit 
heeft. Afgesproken wordt te onderzoeken of de 
boothelling verplaatst of aangepast kan worden.  
Op 26 oktober proberen ongeveer 110 verklede 
kinderen de Slotenaren bang te maken tijdens het 
Halloweenfeest. Daarna is het tijd voor een 
griezeldisco in de speeltuin.

De werkgroep Sloten houdt een draagvlakmeting 
onder de bewoners van de dorpskern en dorpsuit-
breiding van Sloten. 54% van de huishoudens 
neemt deel. Lees door bij het werkgroepverslag. 
Basisschool De Driesprong nodigt Slotenaren uit 
om kennis te nemen van hun plannen voor een 

groene en avontuurlijke speelplaats achter de school. 
De plannen krijgen bijval, maar het openbare 
karakter roept weerstand op, omdat deze plek uit 
het zicht ligt en je dan vraagt om overlast. Na de 
aanleg gaat de school testen of het plein op 
schooldagen tot 16.00 uur open kan blijven.

Sinds juli is gewerkt aan de vernieuwing van de 
brug naar de Slotense speeltuin. Na een reeks 
tegenslagen worden eind oktober eindelijk ook de 
leuningen langs en het hek op de brug geplaatst. 
Het resultaat mag er zijn.

November
Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft tijdens de 
Natuurwerkdag op Natuurpark Vrije Geer gezaagd, 
takken versleept en op rillen gelegd. Daarin vinden 
dieren straks beschutting tegen de kou.

Op 7 november pleiten Marc Makkes en  
Teun Castelein van de werkgroep Sloten bij de 
Stadsdeelcommissie voor een veel goedkopere 
autoloze Sloterbrug. Het huidige vernieuwingsplan 
voor de Sloterbrug heeft een sterke verkeersaan-
trekkende werking en is daarom ongewenst. Lees 
door bij het werkgroepverslag. Slechts 18 Slotense 
kinderen trotseren de regen en melden zich zingend 
aan de deuren voor hun St. Maarten-traktatie. 
Onder aanvoering van de Slotense Belinda Kreugel 
schaffen bewoners van de Osdorperweg en de Vrije 
Geer samen met omringende bedrijven een AED 
aan. Die hangt nu bij de Zwerfkattenopvang.
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Op 19 november overlijdt Slotens laatste veldwachter 
Freek Raat op 95-jarige leeftijd. Freek leverde 
vorig jaar nog een waardevolle bijdrage aan de 
crowdfunding van ‘zijn’ Politiebureautje. In de 
koeienstal van de familie Worm op Oud Osdorp 
wordt op 21 november een informatiebijeenkomst 
gehouden over plannen om naast de oude begraaf-
plaats (tegenover Osdorperweg 547) te gaan 
bouwen. Dit bouwplan roept onrust en verzet op bij 
omwonenden en andere Oud Osdorpers. Boerderij 
De Boterbloem vergaart steeds meer steun om te 
overleven, maar het College van B&W blijft 
vooralsnog de (ver)oude(rde) besluiten steunen. 
Lees verder bij het Boterbloemverslag. Het 
voormalige winkel- en later kantoorpand met de 
potsierlijke naam ‘Ditlaarstaete’ wordt gesloopt. 
Daarna kunnen we tijdelijk weer genieten van het 
prachtige zicht op de Pancratiuskerk.

Nog altijd zijn drie Oud Osdorpse ooievaars niet 
naar het Zuiden vertrokken. Ook de Vrije Geer-
ooievaars (de ouders) overwinteren op Sloten. 
Sinterklaas en zijn pieten arriveren bij de Molen 
van Sloten en brengen een bezoek aan de speeltuin.

December
De Molen van Sloten start een crowdfundingscam-
pagne om groot onderhoud aan de molen te kunnen 
bekostigen. Het riet valt uit de kap, waardoor het 
binnen lekt; metaal roest en hout is hier en daar 
rot. De molen hoopt € 48.724 op te halen.

Kees Schelling presenteert zijn nieuwe boek over 
de Sloterpolder, die onder het zand van Nieuw-
West is verdwenen. Hierin staan 14 nieuwe 
geïllustreerde verhalen over het gewone en 
bijzondere leven van de Slotense tuinders in de 
periode 1920-1960. Ruim voor kerst rondt de 
gemeente Fase 4 van het Groot Onderhoud tot 
Sloterweg 1249 af. Helaas komt Liander de eind 
oktober al gemelde storing van de straatlan-
taarns niet verhelpen. Ook de lantaarns die voor 
Fase 4 zijn verwijderd, zijn eind 2018 nog altijd 
niet teruggeplaatst. Zeker nu, in de donkerste tijd 
van het jaar, zorgt dit voor onveilige situaties op 
de Sloterweg tussen Kerkzicht en het Dorpsplein. 
Op 18 december wijst het DB van stadsdeel 
Nieuw-West het machinegebouw en de ontijze-
ringsinrichting gelegen aan de Oude Haagseweg 
58 aan als gemeentelijk monument.

Omdat 23 december erg nat is, wordt de 
jaarlijkse Kerstzang in de sfeervolle Sloterkerk 
gehouden. Ongeveer veertig bewoners uit het 
dorpsraadgebied zingen o.l.v. dirigente Jane Lang 
en het Koperkwartet Sloten uit volle borst 
kerstliedjes mee. De Dorpsraad zorgt voor 
erwtensoep en warme chocolademelk. 

Op naar 2019. De wereld om ons heen is 
turbulent en grillig, maar op Sloten en Oud 
Osdorp zullen wij met veel vrijwilligers ons best 
blijven doen om het leven op dit hele kleine 
stukje aarde aangenamer te maken!
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Jaaroverzicht werkgroepen
Werkgroep Oud Osdorp
Een groeiende groep bewoners zet zich in voor dit 
unieke stukje Amsterdam. Henk Celie heeft de 
Raasdorperweg en daarmee ook de werkgroep na 
vele jaren grote inzet verlaten. De verkeersveiligheid 
op de Osdorperweg vraagt, zoals ieder jaar, helaas 
weer veel aandacht. Door de langdurige afsluiting 
van de N200 neemt de verkeersdruk nóg verder toe. 
De gemeente zorgt slechts mondjesmaat (eind 
2018 met lasergun) voor échte handhaving. Alleen 
het plaatsen van verkeersborden is zinloos. Al jaren 
wordt gesproken over aan- en afsluitmogelijkheden 
van de Tuinen van West/Osdorperweg naar de 
N200/Haarlemmerweg. Er zijn al diverse onder-
zoeken uitgevoerd met wisselende conclusies. Alle 
opties liggen nog open. De werkgroep ziet het liefst 
dat alles zo blijft als het nu is en dat er dus geen 
directe verbinding met de N200 komt. Als er wel 
een verbinding komt, dan moeten bij de Joris van 
den Berghweg en de Tom Schreursweg - ter 
voorkoming van nóg meer sluipverkeer -  
wegafsluitingen komen. Het leek erop dat de 
Osdorperweg (tussen het oude dorp en Halfweg)  
nu eindelijk écht aangepakt zou worden. Niet dus. 
Zelfs de toegezegde maandelijkse informatie-
voorziening is sinds april 2018 gestopt.  
Uiterst frustrerend. De werkgroep hoopt dat op 
korte termijn duidelijk wordt wat de plannen nu 
precies zijn en wanneer de uitvoering start. 

Tussen de koeien van boer Worm heeft de 
RK-Parochie uit Halfweg zijn bouwplannen voor 
het terrein naast de oude begraafplaats aan de 
Osdorperweg toegelicht. Naar aanleiding van 
kritische geluiden wordt gekeken of een alternatief 
plan, dat meer in lijn is met de wensen van de 
direct omwonenden, mogelijk is. Er komt voor 
deze locatie een ‘postzegel-bestemmingsplan’ dat 
strijdig is met het huidige bestemmingsplan. 

De beeldbepalende boerderij van boer Worm aan de 
Osdorperweg 571, die eigendom is van de gemeente, 
verkeert in slechte staat. De gemeente is gevraagd 
om dit achterstallig onderhoud uit te voeren.  
Het kruispunt Ookmeerweg/Osdorperweg is opnieuw 
ingericht. De verkeerssituatie is voor fietsers een 
stuk veiliger geworden doordat zij nu over hun 
eigen stroken rijden. Automobilisten kregen meer 
overzicht bij het voorsorteren. Het is jammer dat de 
gemeente eind 2018 het werk nog altijd niet heeft 
afgerond: De tijdelijke (?) betonblokken zijn nog 
niet verwijderd en de verkeersborden (o.a.: alleen 
bestemmingsverkeer) zijn nog niet teruggeplaatst. 

Wie vanaf de Ookmeerweg de Osdorperweg 
oprijdt, ziet meteen links naast Ton de Jeu twee 
lege kavels. De gemeente is eigenaar van deze 
grond en wil hier beperkte woningbouw toestaan. 
Hiervoor moet het bestemmingsplan worden 
gewijzigd. Op voorwaarde dat doorzicht naar het 
achterland behouden blijft, kunnen hier twee 
woningen worden gebouwd. Daarnaast is het de 
bedoeling dat via deze kavel het achterliggende 
land bereikbaar blijft. Evenementen op de Tuinen 
van West zorgden veelvuldig voor lawaai- 
(basdreunen) en verkeersoverlast. Na overleg 
besloot de gemeente alleen nog vergunning te 
verlenen aan andersoortige evenementen, waar 
bijvoorbeeld alleen akoestische muziek wordt 
gedraaid. Vervolgens bleek dat deze evenementen 
een ander publiek dat op de fiets (en niet met de 
auto) komt aan te trekken. Daarnaast stelt de 
gemeente bij grotere evenementen de inzet van 
verkeersregelaars verplicht. Er is bezwaar 
aangetekend tegen de komst van een naastge-
legen kampeerterrein. Potentieel leidt dit slechts 
tot overlast. Een oud plan om op het Over de 
Rand speel- en recreatieterrein speeltoestellen te 
plaatsen en hier water- en elektra-aansluitingen 
aan te brengen, is weer actueel. 
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Kleine buurtactiviteiten zullen leiden tot een 
sterkere sociale cohesie op Oud Osdorp. Het beheer 
ligt bij de gemeente (i.s.m. vrijwilligers). Uit het 
gehouden draagvlakonderzoek blijkt dat men dit 
initiatief van harte steunt en dat men wil helpen. 
Portefeuillehouder Erik Bobeldijk en medewerkers 
van stadsdeel Nieuw-West hebben positief 
gereageerd op de plannen, die in 2019 samen 
met de omwonenden worden uitgewerkt.

Burendag op het Over de Randterrein

Werkgroep Sloten
Sloten blijft een bijzonder stukje Amsterdam.  
Dit vertaalt zich op veel manieren. In het fysieke, 
hoe het dorp eruit ziet, maar ook in de vele 
activiteiten die op het dorp worden georganiseerd. 
Hieronder een paar hoofdpunten van waar de 
werkgroep druk mee is geweest in 2018.

Bouwprojecten
Na jaren van relatieve rust neemt de druk op het 
dorp Sloten en de lommerrijke Sloterweg fors 
toe. Projectontwikkelaars hebben Sloten ontdekt. 
Naast bouw- en ontwikkelplannen, die al eerder 
bekend waren, werden de Slotenaren onaange-
naam verrast door nieuwe initiatieven. 

Tijdens een informatiebijeenkomst in de Tuinzaal 
van de Molen van Sloten werden maar liefst 
zeven plannen gepresenteerd. De ongerustheid 
onder de bewoners en ondernemers sloeg toen 
om in angst grip te verliezen op hun ontwikke-
lingen op het dorp. Vandaar dat de werkgroep 
besloot een draagvlakonderzoek te houden in de 
dorpskern en de dorpsuitbreiding (Osdorperweg/
Vrije Geer). Hoewel het onderzoek tijdens de 
herfstvakantie werd gehouden, was de opkomst 
hoog (54%). De belangrijkste uitkomsten:

Hoe denkt u over de komst van een hotel en 
meer* shortstay-appartementen naar Sloten? 

Voor Tegen
Hotel 11% / 16 89% / 125

Meer* short-stay 4% / 6 94% / 132

Conclusie: Er is onder de Slotenaren nagenoeg 
geen draagvlak voor de komst van een hotel 
(11%); noch voor de komst van meer shortstay-
appartementen (4%). Onder bewoners uit de 
Dorpskern – die dichterbij wonen – is het 
draagvlak nog lager. *In aanvulling op de  
36 shortstay-appartementen, die in 2019 in 
Sloten aan de Ditlaar gebouwd worden.

Aan wat voor woningen is behoefte in 
Sloten? (Meer antwoorden mogelijk.)

Totaal
Starterswoningen ≤ € 250.000 55% / 78
Eengezinswoningen ≥ € 400.000 9% / 12
Zowel starters als eengezinswoningen 23% / 32
Sociale huurwoningen 11% / 16
Ouderenwoningen 8% / 11

Conclusie: Er is onder de Slotenaren nagenoeg 
geen draagvlak (9%) voor het huidige bouwplan 
van projectontwikkelaar Lebo, die in het hart van 
het dorp negen woningen boven € 400.000 wil 
bouwen. In de Dorpskern is dit draagvlak nóg 
lager. Velen geven ook aan het uiterlijk van het 
Lebo-bouwplan niet passend te vinden binnen het 
Beschermd Dorpsgezicht Sloten. 

Deze onderzoeksresultaten zijn gedeeld met de 
wethouder, de Gemeenteraad, het DB van 
Nieuw-West en de stadsdeelcommissie. De 
wethouder en Gemeenteraad lieten weten dat de 
zorgen van de Slotenaren duidelijk zijn overge-
komen en dat het DB terdege rekening moet 
houden met deze uitslag. Indien nodig wil de 
Gemeenteraad zelf de regie overnemen om Sloten 
te beschermen. 

Ook langs de lommerrijke Sloterweg is in 2018 
veel veranderd. De zelfbouwkavels worden nu 
echt ontwikkeld. Kapitale woningen verrijzen 
langs de weg. De arbeiderswoningen (Sloterweg 
711-715) zullen helaas worden gesloopt, maar in 
een mini-bestemmingsplan wordt wel geregeld 
dat de nieuwe woningen (een beetje) moeten 
lijken op de oude. 
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Zorgen zijn er over een aangekondigd bouwplan 
bij de rotonde, op de locatie van de voormalige 
kwekerij Bakker. De voorlopige plannen zijn 
(weer!) te omvangrijk en passen niet in de 
lintbebouwing van de Sloterweg. 

Sloterbrug
De werkgroep is nauw betrokken bij de 
vernieuwing van de Sloterbrug. Tijdens een 
informatieavond, georganiseerd door de 
gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, bleek 
dat men een te grote nieuwe brug wil bouwen. 
Deze brug zal veel meer verkeer kunnen 
verwerken. Hierdoor zullen, volgens de werkgroep, 
meer automobilisten voor deze route gaan kiezen.

Voorstel van de gemeenten

De werkgroep ziet liever dat er een brug voor 
langzaam verkeer, openbaar vervoer en 
nooddiensten komt en dat het autoverkeer via de 
T106 en de opnieuw opengestelde Oude Haagseweg 
gaat rijden. Een andere mogelijkheid is dat de oude 
brug alleen wordt opgeknapt en dat het in 
Badhoevedorp onmogelijk wordt gemaakt om door 
te rijden naar Schiphol, Hoofddorp en andere 
bestemmingen. Op die manier zou je ervoor zorgen 
dat alleen het échte autobestemmingsverkeer nog 
van de Sloterbrug gebruik gaat maken.  
De werkgroep ijvert voor een verkeerskundig 
onderzoek dat boven tafel krijgt waar het verkeer 
van de Sloterbrug naar toe gaat. Groot Onderhoud 
Sloterweg Sinds de herprofilering van 1991/1992 
is de Sloterweg in de dorpskern hard toe aan een 
opknapbeurt. Vooralsnog wordt – vreemd genoeg 
– alleen het deel van de weg tussen de Ditlaar en 
Slimmeweg opgeknapt. In 2018 is hiermee 
begonnen en gevorderd tot nummer 1249. Het 
project duurt erg lang, maar er worden door 
verschillende partijen wel veel werkzaamheden 
verricht: Ondergronds worden gas- en 
elektraleidingen (laagspanningskabels) verwijderd 
en vervangen. Midden onder de weg wordt een rode 
mantelbuis voor middenspanningskabels gelegd.

Aan weerszijden van de weg worden (nog lege) 
groene mantelbuizen voor glasvezel gelegd.  
De straatkolken in de molgoot worden vernieuwd. 
Het wegprofiel blijft nagenoeg gelijk, maar met 
nieuwe bestrating (gebakken rode stenen). 

Bordjes “Sloten”
De werkgroep heeft zich ingezet om de oude 
bebording “Sloten, Gemeente Amsterdam” weer 
in ere te herstellen. Ons unieke gebied wordt zo 
weer goed gemarkeerd. 

Werkgroep Sloten Schoner

Iedere zondagochtend verzamelen de leden van 
de werkgroep zich in wisselende samenstelling 
om 10.30 uur in de Slotense Speeltuin om een 
uurtje zwerfafval te prikken. Na afloop biedt de 
Dorpsraad een drankje aan. Iedereen is welkom!

Werkgroep Woonschepen Overleg 
Osdorp Sloten (WOOS)
Het jaar 2018 is voor het WOOS-bestuur een 
dynamisch jaar geweest. Door het aanhoudende 
mooie weer was het druk op het water en 
ondervonden bewoners de nodige overlast door te 
hard varen en luide muziek. Omdat boten 
regelmatig veel sneller varen dan in de buurt van 
woonboten wettelijk is toegestaan (6 km/u), heeft 
het WOOS borden “langzaam varen” aangevraagd 
om de overlast het komende jaar onder de aandacht 
van langskomende boten te brengen. 
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Het inbrekersgilde zorgde in de zomer voor een 
ware inbraakgolf in de arken en boten gelegen aan 
de Ringvaartdijk en het Zwarte Pad. Met de 
buurtregisseur is een aantal voorlichtingsavonden 
met bewoners gehouden en er zijn zowel voor de 
Ringvaartdijk- als het Zwarte Pad buurtgroep-apps 
opgestart en borden geplaatst. Bewoners letten 
goed op en geven onregelmatigheden aan elkaar 
door. De voorbereiding voor het vervangen van de 
Sloterbrug is gestart en het bestuur van het WOOS 
neemt deel aan de begeleidingsgroep, die door de 
gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer in het 
leven is geroepen. De aanleg van de nieuwe brug 
heeft grote gevolgen voor twee woonarken, die weg 
zouden moeten door de aanleg van de nieuwe brug.

Het dijkverbeteringsplan aan het Zwarte Pad is nog 
in voorbereiding. Het WOOS-bestuur heeft vragen 
open staan bij de projectgroep over: de inrichting, 
de toegankelijkheid van de woonboten voor de 
bewoners en de bereikbaarheid van de boten voor 
auto’s (laden/lossen, bezorg- en hulpdiensten).  
Ook de vraag over de parkeervoorziening is nog 
niet beantwoord. De projectgroep verwacht dat de 
werkzaamheden volgend jaar zullen aanvangen. De 
gemeente Amsterdam heeft het initiatief genomen 
om een ambtenaar te belasten met het oprichten 
van een stuurgroep voor alle woonboten in 
Amsterdam. Het WOOS is uitgenodigd om zitting 
te nemen in deze stuurgroep. Doel is om tot 
eenduidige regelgeving te komen voor alle 
woonboten en arken in alle stadsdelen. De eerste 
bijeenkomst vond plaats in december. Het WOOS 
bestond in 2018 officieel 20 jaar als vereniging  
en heeft dit feestelijk gevierd met haar leden.  
Het bestuur verzorgde een boottocht met een 
barbecue voor de leden.

Werkgroep Historie
Ook in 2018 werd het archief van de werkgroep 
weer aangevuld. Onder andere met prachtige 
bordjes van de vroegere Bus G en het dorpsraad- 
en werkgroeparchief van Oud Osdorper Henk Celie. 

De werkgroep blijft geïnteresseerd in archief-
materiaal uit het landelijk gebied: “Gooi niets 
zomaar weg, maar neem 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-Oud 
Osdorp-beeldbank op.” De werkgroep heeft in 
2018 twaalf ansichtkaarten van Sloten uitge-
geven (gesponsord door AmsterdamPromotie.nl). 
Ze worden verkocht in het Politiebureautje  
(t.b.v. het beheer/onderhoud). Voorbereidingen 
zijn getroffen voor de nieuwe folder Fietsen door 
Landelijk Osdorp en drie vertalingen (Frans, 
Duits en Italiaans) van de folder Wandelen door 
Sloten, die alle in het voorjaar van 2019 van de 
pers zullen rollen. Filmer Bram de Waard heeft 
in de afgelopen jaren prachtige beeldportretten 
van (voormalige) bewoners van het landelijk 
gebied gemaakt. Hij rondde zijn serie af.  
Bekijk deze serie op: geheugenvanwest.nl.

Werkgroep Culturele Activiteiten
Steeds meer jonge en oudere mensen nemen  
op 4 mei deel aan de Dodenherdenking bij het 
oorlogsmonument op Oud Osdorp, waar de 
welpen van scouting Phoenix ook in 2018 weer 
de erewacht vormden. Dorpsraadlid Ray Kentie 
benadrukte dat we met de herinneringen aan 
WOII als leidraad ook naar het heden moeten 
kijken: “Kijk ik de andere kant op als ik onrecht 
zie, of grijp ik in?” De nieuwe dominee van de 
Sloterkerk, Martijn van Leerdam, sprak voor het 
eerst tijdens deze plechtigheid. 
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Hij memoreerde dat net als in de periode die 
voorafging aan WOII ook nu weer (via sociale 
media) verdeeldheid wordt gezaaid in de 
maatschappij: “We kunnen onze kostbare 
vrijheid laten groeien, door mensen met een 
andere achtergrond te ontmoeten en de vrijheid 
ook met hen te delen”. Jolanda Picavet blies de 
Last Post en tijdens de twee minuten stilte 
genoot iedereen van een prachtig concert 
verzorgd door grutto’s en groene kikkers.  
Daarna werd uit volle borst meegezongen met 
het Wilhelmus. Coby van Middelkoop, Katrien 
Cramer en welp Nathalie Noordik droegen mooie 
gedichten voor over onze kwetsbare vrijheid.

Beheergroep Natuurpark Vrije Geer
De beheergroep heeft op zes zaterdagochtenden 
(inclusief de Natuurwerkdag in november) op het 
park gewerkt. 2018 was droog en heet. Gelukkig 
heeft dit voor het Natuurpark geen blijvende 
negatieve gevolgen gehad. Waternet hield de sloten 
in en rondom en in het park goed op peil, 
waardoor flora en fauna deze periode goed 
doorkwamen. Vogels en kleine zoogdieren  
(bijv. spitsmuis, egel) vonden beschutting tegen 
winterkou en zomerhitte in de houtrillen, die de 
beheergroep van gesnoeide takken had aangelegd. 

Ook dit jaar hebben de schapen weer goed 
gegraasd en zo de grond verder laten verschralen 
Het ‘schapenbruggetje’ is vervangen en er is een 
mooi nieuw hek geplaatst. In het najaar is het 
klaphek helaas al weer vernield. Naar 
verwachting worden de andere bruggen in 2019 
aangepakt. En ook dit jaar hebben ‘onze’ 
ooievaars weer voor nageslacht gezorgd! Meer 
hierover leest u in de maand juni van het 
algemene jaarverslag. 

Mama ooievaar denkt een vette worm aan haar 
baby te voeren… maar het is een postelastiek! 

Werkgroep Publiciteit
Eind 2018 maakte de Rubriek Sloten-Oud 
Osdorp zijn veertigste jaargang vol. Sinds januari 
1979 is de Rubriek nu 1.988 keer verschenen. 
Na ruim vier jaar heeft Nico Jansen zijn 
redacteurschap eind maart beëindigd. Tamar 
Frankfurther, die twaalf jaar eerder was gestopt, 
nam het Rubriekstokje weer over. Oude onder-
delen, zoals de Agenda en de Akertjes (korte 
berichtjes) zijn weer terug. Erik Swierstra 
actualiseert nog altijd wekelijks de website, die in 
de loop van 2019 wordt vernieuwd en verder zal 
gaan onder de naam slotenoudosdorp.nl. Deze 
nieuwe website beoogt een breder platform, een 
bundeling van alle informatie over het landelijk 
gebied te worden. 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, Anja Rol, Arie van Genderen, 
Hetty Worm, Kyra, Alex Moerland, Steven van Eck, 
Dorine Duyster, Maureen Brand Flu,  
Negin Zendegani, Janine Kerste, Theo Durenkamp, 
Jan Wich en Tamar Frankfurther. Wilt u meer 
weten over een foto, neem dan contact op met 
Tamar (zie voor in deze gids).
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Behoud boerderij De Boterbloem!

Gaat het lukken om biologische zorgboerderij  
De Boterbloem (zie voorop deze gids) als 
volwaardig bedrijf te behouden? 
Het Actiecomité doet er in ieder geval álles aan: 
In september werd het Actieweekend Kampeer in 
de Lutkemeer georganiseerd waar meer dan  
600 actievoerders de bedreigde polders 
inzaaiden. Verder werden politici uitgenodigd 
voor een rondleiding, werd er massaal met 
tromgeroffel ingesproken in de Stopera, werd 
Plan Akkerpark als compromis opgesteld en 
ingediend en rolde een informatieve actiekrant 
van de pers. Ondertussen werd ‘gewoon’ gezaaid 
en geoogst. 

De zorgboerderij in de Lutkemeer op Oud Osdorp 
kan alleen bedrijfsmatig overleven met tenminste 
zes hectare landbouwgrond. Eind 2018 stelde 
wethouder Van Doorninck slechts twee hectare 
akker beschikbaar. Wel werd afgesproken dat elk 
stuk groen pas bouwrijp wordt gemaakt als de 
komst van bedrijven zeker is. Vooralsnog weigert 
de wethouder (notabene van GroenLinks) om 
zelfs maar aan tafel te gaan met De Boterbloem 
om andere alternatieven te onderzoeken. Uit 
angst voor claims? Of spelen er andere zaken in 
het corruptiedossier waar we nog geen weet van 
hebben? Het Actiecomité en De Boterbloem 
geven niet op en strijden ook in 2019 door.  
De politieke steun en het draagvlak onder de 
bevolking groeien zienderogen. Juist nu het besef 
van het grote belang van duurzaamheid, groene 
polders en voedselproductie in de stad centraal 
staat, kán het gewoon niet zo zijn dat deze mooie 
en oude polder onder een dikke laag asfalt verdwijnt!
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Tour de Boer op Oud Osdorp

Iedereen kon ook in 2018 weer spelenderwijs 
kennis komen maken met het boerenleven op  
Oud Osdorp, in de Tuinen van West. Er werden  
zes evenementen georganiseerd. 

De aftrap was bij met Pasen bij Manege  
Het Molenpaardje: paaseieren zoeken, ponyrijden, 
knutselen en genieten van de paasbrunch. Op 
Moederdag in mei bood Boer Henk Timmer een 
actief programma aan: de schapen werden 
geschoren, kijken wat je allemaal met de wol kunt 
doen, pasgeboren kalfjes bewonderen, knutselen 
en een ritje op de tractor maken. 

In juni bij Abels & Groenewoud lammetjes 
knuffelen en kennismaken met het boerderij-
leven. In juli op Manege Secret Valley het ‘Wilde 
Westen’ beleven (pony’s verzorgen, ringsteken, 
aardappels poffen, ritje met de tractor of huifkar). 
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In augustus stond MijnStadstuin centraal.  
De Tuinen van West-app werd hier gelanceerd. 
Er was een Farmers’ Market en je kon zelf 
bloemen plukken. 

Landschapsarchitect Pieter Boekschooten 
verzorgde een rondleiding door de Tuinen van 
West op de fiets. Afsluitend pakte Boer Ferry in 
september nog flink uit met Ferry’s Wilde Westen 
XL-editie. Ferry runt al zeventien jaar een eigen 
loon- en grondverzetbedrijf in de Tuinen van West 
en gaf een inkijkje in zijn bedrijf. Hier staan: 
schapen, biologische vleeskoeien, varkens, geiten 
en kippen en allerlei (landbouw)werktuigen.  
In de sfeer van het Wilde Westen kon je o.a. 
rodeorijden op een stier, boogschieten en een ritje 
maken met de huifkar.



26

Koningsdag op Sloten: ‘gewoon’ ouderwets gezellig, kleinschalig, 
niet té druk en veilig voor kinderen. De Oranjevereniging Sloten 
bouwde in 2018 voort op haar succesformule: een steeds grotere 
vrijmarkt (waar veel kinderen verkopen), de mini-kinderboerderij, 
pony-ritjes, gezelligheid in de speeltuin, Coco de clown, suikerspin,  
popcorn en natuurlijk: ringsteken! De dag werd natuurlijk 
afgesloten met muziek en een biertje bij café Kerkzicht. 

Koningsdag op Sloten
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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. 610 93 50.
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.

Acupunctuur
Lingzhi traditioneel Chinese 
behandelwijzen
Pieter Calandlaan 1127, 
1069 SE Amsterdam, 
tel. 785 76 98, 
lingzhi.amsterdam@tele2.nl, 
ww.acupunctuur 
-amsterdam-lingzhi.nl
Advocaten
Jaasma de Winter Advocaten
Pieter Calandlaan 769, 
1069 SC Amsterdam, 
tel. 664 69 30, info@brener.nl, 
www.jaasmadewinter.nl
Osdorp Advocatuur
Tussen Meer 1b3, 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. 06 21 42 93 02, 
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: di, do en vr 09.00-
18.00, ma en wo 09.00-20.00 
en za 10.00-16.00 uur.
Ma t/m vr tussen de middag 
gesloten van 13.00-13.30 uur 
(wel telefonisch bereikbaar).
In de maanden juli en augustus 
gelden er andere openings-
tijden, zie de website.
Avond/weekendapotheek
Poliklinische apotheek (open 24/7: 
dag en nacht). Hal OLVG, 
locatie West: Jan Tooropstraat 
164, 1061 AE Amsterdam, 
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 keuringen
Garage Rene Singer
Melbournestraat 18, 1175 RM 
Lijnden, tel. 449 09 90, 
info@renesinger.nl, 
www.renesinger.nl
Carbon Cleaning.

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

Garmt Haakma (rechts) en oud-bestuurder en oud-Slotenaar 
Guido Frankfurther verrichtten op 11 mei de officiële opening van 
brouwerij De 7 Deugden, naast de Molen van Sloten.
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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 66b, 1161 AK 
Zwanenburg, tel. 497 26 94, 
info@deloosuitvaartverzorging.nl, 
www.deloosuitvaartverzorging.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.slotenoudosdorp.nl

Stichting Eigenwijks
Pieter Calandlaan 258a, 
1069 KW 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

Bloedafname/prikposten
Huisartsen Schiphol e.o.
Gezondheidscentrum 
Badhoevedorp, locatie Atrium: 
Sloterweg 303, 1171 VC 
Badhoevedorp, ook voor spoed: 
tel. 705 45 00, 
info@huisartsenschiphol.nl, 
www.huisartsenschiphol.nl

Bovenop de Lutkemeerschool op Oud Osdorp.
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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)
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. 626 21 21, 
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
Caressa Dierenziekenhuis 
Amsterdam
Leuvenstraat 12, 1066 HC 
Amsterdam, tel. 408 14 08, 
amsterdam@dierenziekenhuizen.nl, 
dierenziekenhuizen.nl/ 
dierenarts-dierenkliniek 
-nieuw-sloten-amsterdam
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@amsterdamsezwerfkatten.nl, 
www.amsterdamsezwerfkatten.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.de_remedie.nl, 
www.zwemuslanker.nl
Diëtist, natuurdiëtist, orthomo-
leculair therapeut, fytotherapie/
homeopathie.

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, 
www.balkebrommobielen.nl
Fa. Van Laar
Pieter Calandlaan 120, 
1068 NP Amsterdam, tel. 619 
98 96, info@firmavanlaar.nl, 
www.firmavanlaar.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, 
www.fruittuinvanwest.nl
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Fysiotherapie/ 
manuele therapie
Fysio en manuele therapie 
Nieuw Sloten
Sjaak Holla (eigenaar), 
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 0 20.
Bureau Gevonden Voorwerpen
Gemeente Amsterdam: 
Korte Leidsedwarsstraat 52, 
1017 RC Amsterdam, maandag 
t/m vrijdag 12.00-16.00 uur: 
tel. 251 02 22.

Gezondheidscentra 
Gezondheidscentrum 
Badhoevedorp
Sloterweg 303a, 1171 VC 
Badhoevedorp, tel. 740 11 00, 
contact@gezondheids 
centrumbadhoevedorp.nl,  
www.gezondheidscentrum 
badhoevedorp.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 10-11, 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. 667 45 37.

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, 
www.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
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, 
www.depatatkraam.nl
IJshoeve Sloten
Sloterweg 1335,  
1066 CM Amsterdam, 
tel. 06 24 67 93 63, 
ijshoevesloten@gmail.com

Op natuurpark Vrije Geer
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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.huisartsenbadhoevedorp.nl

Huisartsen Schiphol e.o.
Gezondheidscentrum 
Badhoevedorp, locatie Atrium: 
Sloterweg 303, 1171 VC 
Badhoevedorp, ook voor spoed: 
tel. 705 45 00, 
info@huisartsenschiphol.nl, 
www.huisartsenschiphol.nl
Huisartsenposten Amsterdam
Spoed: tel. 088 003 06 00, 
www.huisartsenposten 
amsterdam.nl

Nieuwe website nodig?

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

linkedin.com/company/digital4u



39

Huisartspraktijk Heeneman
Houtrijkstraat 31, 1165 LJ 
Halfweg, tel. 497 45 93, 
huisarts.heeneman@ezorg.nl, 
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.

Kleding (diversen)
2e-handskleding
Ceessie’s
Pa Verkuyllaan 19,  
1171 EA Badhoevedorp, 
tel. 06 23 10 07 14, 
pamschonhage@gmail.com

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. 06 54 61 19 41, 
amsterdam@ 
liefdeenambacht.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 - 
Warmtepompinstallaties 
- Lood- en zinkwerken - 
Dakbedekking en reparaties.
Loodgietersbedrijf F. Weijde
Nieuwemeerdijk 343, 1171 NV 
Badhoevedorp, tel. 604 10 80, 
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

Milieu
Geluid en milieu
Melding openbare ruimte - 
Gemeente Amsterdam
Tel. 14  0 20, 
www.meldingen.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
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Nieuwbouw,  
verbouw & onderhoud
Glasbedrijven
Glasservice C. de Boer
Tegenover de Molen: 
Akersluis 27, 1066 ER 
Amsterdam, tel. 612 88 67.

Onderdelen & materialen
Auto-onderdelen
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
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

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. 06 18 25 99 72.

Patiëntenorganisaties
Stichting Esperanza Inloophuis
Badhoevelaan 82, 1171 DE 
Badhoevedorp, tel. 723 05 22, 
info@inloophuisesperanza.nl
Geopend: 1x per maand van 
19.00-21.30 uur, data te zien 
op www.inloophuisesperanza.nl

Pedicure
Schoonheidssalon en 
Pedicure Tijd voor Jezelf
Sloterweg 838,  
1066 CP Amsterdam, 
tel. 06 44 85 08 89, 
info@schoonheids 
salontijdvoorjezelf.nl, 
www.schoonheids 
salontijdvoorjezelf.nl

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

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
Algemeen
Bureau Nieuw West Zuid: 
Meer en Vaart 284, 1068 LE, 
Postbus 2287, 1000 CG 
Amsterdam, www.politie.nl



41

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
Inl.: John van Haeften, 
Dorpshuis: Nieuwe Akerweg 14, 
1066 ES Amsterdam, 
tel. (071) 364 60 65, 
12amstel@oddfellows.nl, 
www.oddfellows.nl
Protestantse Wijkgemeente 
Osdorp-Sloten
De Sloterkerk: 
Osdorperweg 28, 1066 EL 
Amsterdam, Scriba A. Klene: 
tel. 449 11 55, 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: 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.

 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, 
www.scoutnet.nl/~phoenix

Sport
American Football
Amsterdam Panthers, 
American Football
Spark United: Bok de  
Korverweg 20, 1067 HR 
Amsterdam, 
www.amsterdampanthers.nl

Beachvolleybal
Beachvolleybal BeeVeeStrand
Tom Schreursweg 10, 
1067 MC Amsterdam, 
info@beeveestrand.nl, 
www.beeveestrand.nl

Biljarten
Senioren Biljart Vereniging 
Osdorp
De Halve Maen: Sloterweg 1345, 
1066 CM Amsterdam,  
Gerry Kruithof: tel. 610 03 70, 
www.seniorenbiljart.com

Fitness
EMS Health Studio
Langsom 28, 1066 EW 
Amsterdam, 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
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Gym
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

Handbal
Handbalvereniging Aristos
Tom Schreursweg 10, 
1067 MC Amsterdam, 
tel. 611 46 10, secretaris@ 
aristosamsterdam.nl, 
www.aristosamsterdam.nl

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

Kaatsen 
Kaatsclub Amsterdam
Jan Evertsenstraat 19lll, 
1057 BL Amsterdam, 
info@kaatsclubamsterdam.nl, 
www.kaatsclubamsterdam.nl

Rugby
AAC Rugby
Bok de Korverweg 6, 1067 HR 
Amsterdam, tel. 611 07 19, 
info@aacrugby.com, 
www.aacrugby.com

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@ 
amsterdamwindsurfing.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.

Tennis
Tennisvereniging Geuzenveld
Tom Schreursweg 12, 
1067 MC Amsterdam, 
tel. 613 92 65, bestuur@ 
tvgeuzenveld.nl, tvgeuzenveld.nl

Voetbal
Atletico Club Amsterdam
Bok de Korverweg 12, 
1067 HR Amsterdam, 
tel. 613 18 29.
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
Germaan/De Eland asv
Bok de Korverweg 8, 1067 HR 
Amsterdam, tel. 613 73 23, 
germaan.eland@gmail.com, 
asvdegermaan.bekijknu.nl

RKSV Pancratius
Lindberghstraat 50, 1171 GC 
Badhoevedorp, tel. 659 35 07, 
info@pancratius.com, 
www.pancratius.com
SC Eendracht’ 82
Bok de Korverweg 12, 
1067 HR Amsterdam, 
tel. 613 18 29, 
sceendracht82@outlook.com
SV Nieuw Sloten
Sloterweg 1043h, 1066 CD 
Amsterdam, tel. 408 13 18, 
www.nieuw-sloten.nl
SV Nieuw-West United
Bok de Korverweg 14, 
1067 HR Amsterdam, 
tel. 611 17 12, info@svnwu.nl, 
svnwu.nl
SV Parkstad
Bok de Korverweg 16, 
1067 HR Amsterdam, 
tel. 611 44 00.
Urban Talent Academy
Bok de Korverweg 4, 1067 HR 
Amsterdam, Mira Mellema: 
tel. 06 21 50 28 14, 
mira@urbanvoetbalschool.nl, 
www.urbantalentacademy.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
Swammerdamstraat 20, 
1171 XJ 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
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 vr 09.00-
16.30 uur: tel. 410 77 00, 
kaartverkoop@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
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
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, 
siertuinen@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
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
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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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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

Vastgoed
Makelaars
ABECO Vastgoedadvies
Sloterweg 796, 1066 CN 
Amsterdam, tel. 661 38 11, 
info@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
Nieuw West Makelaardij
Pieter Calandlaan 310, 
1060 TS Amsterdam, 
tel. 419 30 09, 
info@nieuwwestmakelaardij.nl, 
www.nieuwwestmakelaardij.nl

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

Verenigingen
Oranje Vereniging Sloten
www.slotenoudosdorp.nl/ 
oranjeverenigingsloten
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.clienten 
belangamsterdam.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 Nieuw-West
Pieter Calandlaan 258a, 
1069 KW Amsterdam, 
tel. 408 10 77, tel. 408 10 40, 
nieuwwest@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

Vloeren
B&J Projecten V.O.F.
Nieuwemeerdijk 38, 1171 NB 
Badhoevedorp, 
tel. 06 57 59 53 34, Jan: 
tel. 06 22 95 02 12, 
bjprojectenvof@hotmail.com, 
www.bjprojectenvof.com
www.barryenjan.nl

Zorginstellingen
Zorgboerderijen
Ecologische Zorgboerderij 
De Boterbloem
Lutkemeerweg 262, 1067 TH 
Amsterdam, tel. 610 08 21, 
deboterbloem@kpnplanet.nl, 
www.deboterbloem 
amsterdam.nl
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Adverteerdersindex
Acupunctuur
Lingzhi traditioneel Chinese behandelwijzen ..... 2

Activiteiten en evenementen
Brouwerij De 7 Deugden ............................... 46

Administratiekantoren
Administratie en Adviesbureau van der Veldt
.................................................................... 54

Advocatenkantoren
Jaasma de Winter Advocaten ........................ 38
Osdorp Advocatuur ....................................... 30

Allergie
Diëtistenpraktijk Géa Fegel ........................... 34

Ambachtelijk ijs
IJshoeve Sloten ...........binnenzijde achteromslag

APK
Garage Rene Singer ........................................ 4

APK keuringen
Autobedrijf Sloten, APK Keuring Station ....... 30

Apotheken
Apotheek Caleidoscoop ................................... 4

Arbeidsrecht
Osdorp Advocatuur ....................................... 30

Auto onderdelen
Rooie Ben Autodemontage ............................ 38

Autobanden
D & S Bandenservice ...................................... 2

Autobedrijven
Autobedrijf Sloten, APK Keuring Station ....... 30
Automobielbedrijf E.M. v.d. Laan & Zn.......... 32

Autoruiten
Hulsebos Autoschade ......... binnenzijde vooromslag

Autoschade
Hulsebos Autoschade ......... binnenzijde vooromslag

Autosloperijen
Rooie Ben Autodemontage ............................ 38

Autoverhuur
Kapper HBakker Autoverhuur ....... achteromslag

Bandenservice
D & S Bandenservice ...................................... 2

Begrafenisverzorging
De Loos uitvaartverzorging
......................................binnenzijde vooromslag
Uitvaartverzorging A. de Jong ....................... 32

Belastingadvies
Administratie en Adviesbureau van der Veldt
.................................................................... 54

Beveiliging
Stuffers Bewaking ........................................ 46

Bewaking
Stuffers Bewaking ........................................ 46

Bierspecialist
Brouwerij De 7 Deugden ............................... 46

Bloed prikken
Check Gezondheid BV
................ binnenzijde vooromslag, achteromslag

Bloemist
Bloemenspeciaalzaak de Roos ....................... 34

Brouwerijen
Brouwerij De 7 Deugden ............................... 46

Busverhuur
Kapper HBakker Autoverhuur ....... achteromslag

Cafetaria’s
De Patatza(a)k ............................................. 36

Chinese geneeswijzen
Lingzhi traditioneel Chinese behandelwijzen ..... 2

Chinese kruiden
Lingzhi traditioneel Chinese behandelwijzen ..... 2

Computerhulp
Meerschap BV .............................................. 52

Crematieverzorging
De Loos uitvaartverzorging
......................................binnenzijde vooromslag
Uitvaartverzorging A. de Jong ....................... 32

CV installaties
Loodgietersbedrijf Ebbers BV ....................... 54
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Dakbedekkingen
Loodgietersbedrijf Ebbers BV ....................... 54

Dames- en herenkapsalons
Sem’s Hairstyling ......................................... 40

Dameskleding tweedehands
Ceessie’s ...................................................... 36

Darmklachten
Diëtistenpraktijk Géa Fegel ........................... 34

Dierenklinieken
Stad & Land Dierenklinieken Badhoevedorp... 34

Diëtistenpraktijken
Diëtistenpraktijk Géa Fegel ........................... 34

Druk- en printwerk
www.smartdruk.nl

Echtscheidingen
Osdorp Advocatuur ....................................... 30

Eetgelegenheden
De Patatza(a)k ............................................. 36

Fysiotherapie
Fysio en manuele therapie Nieuw Sloten ........ 36

Garage
Automobielbedrijf E.M. v.d. Laan & Zn.......... 32
D & S Bandenservice ...................................... 2
Garage Rene Singer ........................................ 4

Geneesmiddelen
Apotheek Caleidoscoop ................................... 4

Gezondheidscentra
Check Gezondheid BV
................ binnenzijde vooromslag, achteromslag

Gezondheidszorg
Apotheek Caleidoscoop ................................... 4

Glazenwassers
M. v.d. Woude Glazenwasserij & 
Schoonmaakbedrijf ......................................... 4

Grafstenen
Lavertu Steenhouwers .................................. 32

Haarspecialisten
Sem’s Hairstyling ......................................... 40

Hairstylist
Carin’s Coiffures ............................................. 2

Hobby’s
Verduyn Lunel .............................................. 52

Hospitality services 
Stuffers Bewaking ........................................ 46

Houthandel
Houthandel Hoogendam ................................ 38

Huisartsen
Check Gezondheid BV
................ binnenzijde vooromslag, achteromslag

Huisstijlontwikkelingen
www.aksemedia.nl

Hypotheken
Albers Advies ................................................. 4

ICT
Meerschap BV .............................................. 52

IJskar
IJshoeve Sloten ...........binnenzijde achteromslag

IJssalon
IJshoeve Sloten ...........binnenzijde achteromslag

Inbraakpreventie
Castelijn Timmerwerken ................................ 44

Inloophuis
Stichting Esperanza Inloophuis
...................................binnenzijde achteromslag

Interieur
Verduyn Lunel .............................................. 52

Kappers
Carin’s Coiffures ............................................. 2

Kapsalons
Carin’s Coiffures ............................................. 2
Sem’s Hairstyling ......................................... 40

Kastwandsystemen
GP Interieur Idee ......................................... 52

Keukens
GP Interieur Idee ......................................... 52

Kinderfeestjes
Stichting Het Molenpaardje .......................... 42
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Kunstgebitten
Tandartspraktijk M. Parunovac ..................... 44
Tandprothetische praktijk Vonk ..................... 44

Loodgietersbedrijven
Loodgietersbedrijf Ebbers BV ....................... 54

Maatwerk
GP Interieur Idee ......................................... 52

Machinale houtbewerking
Houthandel Hoogendam ................................ 38

Maneges
Stichting Het Molenpaardje .......................... 42

Manuele therapie
Fysio en manuele therapie Nieuw Sloten ........ 36

Massages
Fysio en manuele therapie Nieuw Sloten ........ 36

Mondgezondheid klachten 
Tandartspraktijk J.A.J.M. de Groot ............... 52

Mondzorg
Tandarts J. Pannekoek .................................. 53
Tandartspraktijk J.A.J.M. de Groot ............... 52
Tandartspraktijk M. Parunovac ..................... 44
Tandprothetische praktijk Vonk ..................... 44

Natuursteen
Lavertu Steenhouwers .................................. 32

Nazorg (bij kanker)
Stichting Esperanza Inloophuis
...................................binnenzijde achteromslag

Occasions
Automobielbedrijf E.M. v.d. Laan & Zn.......... 32
Rooie Ben Autodemontage ............................ 38

Oncologie
Stichting Esperanza Inloophuis
...................................binnenzijde achteromslag

Outlet
Online - Witgoedoutlet.nl............................... 46

Overlijden
Lavertu Steenhouwers .................................. 32

Pensioen aanvullingen
Albers Advies ................................................. 4

Pony en paardrijden
Stichting Het Molenpaardje .......................... 42

Ramen, deuren en kozijnen
Houthandel Hoogendam ................................ 38

Relatiegeschenken
Bloemenspeciaalzaak de Roos ....................... 34

Renovatie, verbouwing en onderhoud
Castelijn Timmerwerken ................................ 44

Reparatie en onderhoud
Autobedrijf Sloten, APK Keuring Station ....... 30

Reparaties
Fa van Laar.................................................... 2

Rouwbloemen
Bloemenspeciaalzaak de Roos ....................... 34

Schadeherstel
Garage Rene Singer ........................................ 4

Schadeherstelbedrijven
Hulsebos Autoschade ......... binnenzijde vooromslag

Schoonmaakbedrijven
M. v.d. Woude Glazenwasserij & 
Schoonmaakbedrijf ......................................... 4

Scooters
Fa van Laar.................................................... 2

Secondhand
Ceessie’s ...................................................... 36

Sieraden
Verduyn Lunel .............................................. 52

Snackbars
De Patatza(a)k ............................................. 36

Stressreductie
De Yogajuf ................................................... 42

Tandartsen
Tandprothetische praktijk Vonk ..................... 44

Tandartspraktijken
Tandarts J. Pannekoek .................................. 53
Tandartspraktijk J.A.J.M. de Groot ............... 52
Tandartspraktijk M. Parunovac ..................... 44

Timmerwerken
Castelijn Timmerwerken ................................ 44
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Trimsalons
Stad & Land Dierenklinieken Badhoevedorp... 34

Tweedehands dameskleding
Ceessie’s ...................................................... 36

Uitvaartverzorging
De Loos uitvaartverzorging
......................................binnenzijde vooromslag
Uitvaartverzorging A. de Jong ....................... 32

Verhuiswagen
Kapper HBakker Autoverhuur ....... achteromslag

Verzekeringen
Albers Advies ................................................. 4

Vespa
Fa van Laar.................................................... 2

Videoproducties
www.aksemedia.nl

Vloeren
B&J Projecten V.O.F. .................................... 34

Wasmachines
Online - Witgoedoutlet.nl............................... 46

Websites en webhosting
www.aksemedia.nl
www.digital4u.nl

Witgoed
Online - Witgoedoutlet.nl............................... 46

Woninginrichting
B&J Projecten V.O.F. .................................... 34

Yoga
De Yogajuf ................................................... 42

Zakelijke dienstverlening
Meerschap BV .............................................. 52

Zinkwerken
Loodgietersbedrijf Ebbers BV ....................... 54

Zwangerschapsyoga
De Yogajuf ................................................... 42

ZZP dienstverlening
Administratie en Adviesbureau van der Veldt
.................................................................... 54

Deze kaarten van Sloten zijn van april t/m oktober iedere weekendmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur 
te koop in het Politiebureautje bij het Dorpsplein.
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W
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Deze bon in een gefrankeerde envelop sturen naar:

  Akse Media bv 
  T.a.v. gids Sloten-Oud Osdorp
  Postbus 6033
  1780 KA Den Helder

Tour de Boer op Oud Osdorp.






