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Dorpengids 2020 Sloten-Oud Osdorp
35e 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 2020 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: 2.320 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 onze 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 aansprakelijk-
heid 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. 020-6174511
E-mail: de.dorpsraad@kpnmail.nl; 
www.slotenoudosdorp.nl

Foto’s voorzijde: Verkeersdrukte door 
sluipverkeer op de Sloterweg en Osdorperweg. 
Amsterdam Autoluw? Begin aan de stadsranden 
en ontlast deze smalle landelijke polderwegen. 
Dan kan iedereen hier veilig fietsen!

   

Copyright: Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en Akse Media bv Den Helder, januari 2020
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Voorwoord
Alweer de 35e jaargang van de Dorpengids van de 
Dorpsraad Sloten Oud-Osdorp. Een mooie 
traditie die voortgezet moet worden. De gids 
staat weer vol met verhalen over activiteiten  
van de diverse werkgroepen en andere actieve 
vrijwilligers. Wat is het toch mooi dat zoveel 
mensen zich inzetten voor hun omgeving,  
hun buren en hun straat. Sloten stond weer op 
zijn kop en koningsdag en de Tour de Boer-
evenementen waren een geweldig succes. 
Bijzondere dank voor de organisatoren van deze 
activiteiten. Het leven in ons gebied staat verre 
van stil. Overal ontstaan nieuwe bouwwerken en 
er zijn ook nog veel nieuwe plannen. Komt er een 
hotel in plaats van restaurant Syriana; komt er 
een appartementencomplex op de plaats van 
voormalig tuincentrum Bakker? Hopelijk niet.  
En wat gaat er gebeuren op het Sloterpleintje 
tegenover de Molen van Sloten? Dit is nog maar 
een greep uit de vele bouwplannen waar de 
Dorpsraad en haar werkgroepen zich intensief mee 
bezighouden. In de tussentijd heeft de verkeersdruk 
een onaanvaardbaar niveau bereikt. 

De Sloterweg is op- en afrit van de A10 en A4 
geworden. De brugplannen worden door ons zeer 
kritisch gevolgd en wij vinden dat deze plannen 
in een breder perspectief gezien moeten worden. 
Op de Osdorperweg in Oud Osdorp wordt nog 
altijd niet gehandhaafd op bestemmingsverkeer 
en snelheid. Daardoor is de weg zwaar overbelast. 
De subsidie van de Dorpsraad staat weer eens op 
de tocht. Amsterdam heeft een nieuw subsidie-
beleid ingevoerd en momenteel wordt onderzocht 
of wij daaronder kunnen vallen en zo ja voor 
welke activiteiten. We slaan ons er wel doorheen, 
denk ik zo. 2019 was een druk jaar. De mensen 
van de werkgroepen hebben erg veel werk verzet 
waarvoor hulde en dank op zijn plaats zijn.  
Wij hopen ook in 2020 weer op hen te kunnen 
rekenen. 

Veel leesplezier en bijzondere dank ook aan alle 
sponsoren/adverteerders die dit nummer weer 
mogelijk gemaakt hebben.

Sjoerd Jaasma, voorzitter Dorpsraad

Vrijheidsmaaltijd in het Dorpshuis.



7

Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

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

Het Zilveren Bord/Het Wapenbord
Sinds de oprichting van de Dorpsraad Sloten-Oud 
Osdorp is de volgende vrijwilligers, die zich op 
één of andere wijze verdienstelijk hebben 
gemaakt voor het gebied en zijn inwoners, een 
onderscheiding 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
Jaap Tolk
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
Werkgroep Sloten
Jan Brockhoff, voorzitter
Wilma Adriaanse
Jennifer Brouwer 
Teun Castelein
Peter de Graaf
Willem Kleyn
Marc Makkes
Ineke Meijer
Piet Renooy

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

Klankbordgroep 
Oud Osdorp
Hans de Waal
Marja Kamp
Fia van der Veldt

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

Woonschepen Overleg 
Osdorp Slotervaart 
(WOOS)
Chantal Spil, voorzitter
Marijke Sibie, secretaris
Wendy Snijder, penningmeester

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
Ruud Lutterlof, beheerder
Marina den Ouden, beheerder
Els Albers, fotograaf
Simone Beerthuizen
Bart van den Berg van Saparoea
Teddy Beijersbergen
Pea Boeistra
Ben Bolscher
Jeroen Disch
Dorine Duyster
Abla elBahrawy
Kris Geluk
Ben de Graaf
Thea de Graaf
Willem Haas
Annekee de Jager
Juultje Joosten
Corrie Keessen
Piet Kooij
Belinda Kreugel
Bonita Kroes
Jane Lang
Hein van Leeuwen
Herman Oolbekkink
Jantien van Oord
Simone Plantinga
Bert Stamkot
Jos van Streepen
Jaap Tolk
Arno Valenkamp
Eleni Varonos
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 2019 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 
maakt zijn veertigste jaargang vol en verschijnt 
voor de 1989-ste keer. Op 6 januari ontvangt  
Oud Osdorper Ko Kuiper uit handen van DB-lid van 
Nieuw-West Ronald Mauer een hoge Amsterdamse 
onderscheiding: de Andreaspenning. Ko heeft eerst 
als voorzitter van de Dorpsraad en later als 
voorzitter van de Molen van Sloten veel voor 
elkaar gekregen. 

Veel Oud Osdorpers zijn niet blij met het 
voorliggende woningbouwplan bij de Oude 
Begraafplaats aan de Osdorperweg. In de Molen 
van Sloten gaat het nieuwe koor Sloten vol noten 
van start. Op 11 januari houdt de Dorpsraad zijn 
nieuwjaarsreceptie weer bij Tuinpark VAT op 
Sloten. Twee vrijwilligers ontvangen het nieuwe 
Wapenbord. Dit bord vervangt de Zilveren 
Borden en is gemaakt door Slotenaar  
Ronald Verschuren van ZuLa Ceramics.  
Johan van Weerdenburg (links op de foto)  
krijgt eerst zijn welverdiende bord voor decennia 
lang grote inzet voor de Pancratiuskerk. 

Nico Jansen krijgt een bord voor zijn vierjarige 
redacteurschap voor de Rubriek in de Westerpost, 
zijn inzet voor De Oeverlanden en voor het 
behoud van de laatste arbeiderswoningen aan de 
Sloterweg. Onder leiding van de Slotense Belinda 
Kreugel wordt een crowdfund gestart voor een 
tweede AED op Sloten. Slotenaar Bert Stilma 
overhandigt zijn nieuwe boekje over de 
Sloterkerk aan dominee Martijn van Leerdam.

De Sloterkerk distantieert zich van anti-homo-
verklaringen van orthodoxe protestanten en 
hangt de regenboogvlag uit. Eind januari vriest 
het. Slotenaar Jaap Tolk houdt – daar waar niet 
geschaatst wordt – een wak open voor de 
IJsvogels op Natuurpark Vrije Geer. Een vos 
wandelt op 23 januari even na zeven uur  
‘s morgens over de Slotense Nieuwe Akerweg via 
de Osdorperweg naar Natuurpark Vrije Geer.

Februari

Boerderij ‘De Boterbloem’ in de Lutkemeerpolder 
blijft onverminderd strijdbaar om te overleven: 
“Hoe is het toch mogelijk dat (juridisch) erkend 
wordt dat er bij de verwerving van de grond 
(voor bedrijventerreinen) in de Lutkemeerpolder 
sprake was van ernstige fraude en corruptie, en 
dat de gemeente, notabene GroenLinks, dit niet 
wil rechtzetten? De nieuwe Klankbordgroep Oud 
Osdorp laat van zich horen: “De Osdorperweg is 
levensgevaarlijk. Er móet nu eindelijk eens worden 
gehandhaafd!” (Zie: jaaroverzicht werkgroepen). 
De bouw van het shortstay hotel aan de Ditlaar 
is begonnen: op 25 februari wordt er geheid. 
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Op 26 februari krijgt het Slotense complex 
‘arbeiderswoningen’ (gebouwd in 1902) aan de 
Osdorperweg 32 – 66 de status van ‘gemeentelijk 
monument’. 

Op 20 februari wordt Oud Osdorp opgeschrikt 
door een grote uitslaande brand bij Holla aan het 
Onderweggetje van de Osdorperweg. Gelukkig bieden 
de sloten voldoende bluswater en zijn er geen 
gewonden. De Slotense Jennifer Brouwer neemt 
het buurtinitiatief voor een Buurtbieb bij 
Osdorperweg 103. Iedereen mag boeken brengen 
en halen. De Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ 
en Tuinpark ‘Ons Buiten’ verzetten zich tegen de 
kaalslag op de strook langs de A4 die de 
aannemer als werkterrein wil gebruiken. 
“Waarom kunnen die bouwketen niet op het 
parkeerterrein staan? Zo sparen we het groen!

Maart

Op 15 maart onthult de Commissaris van de 
Koning van de provincie Noord-Holland, 
Badhoevedorper Arthur van Dijk, twee nieuwe 
informatieve borden bij de Molen van Sloten. 

Wethouder Monumenten en Nieuw-West Touria 
Meliani ontvangt tijdens een werkbezoek aan de 
Molen van Sloten uit handen van dorpsraad-
voorzitter Sjoerd Jaasma het eerste exemplaar 
van de Dorpengids. Voor het eerst worden hierin 
ook contactpersonen van acht BuurtAlertgroepen 
in het landelijk gebied vermeld. In de tweede 
helft van maart is het groot onderhoud van de 
Sloterweg in de dorpskern tot nummer 1263 
eindelijk afgerond. De ergernissen onder de 
Slotenaren rijzen inmiddels de pan uit, mede 
doordat er voor (kleine) zaken helaas nog altijd 
geen spreekuur is ingesteld. Aangezien er 
middenspanningskabels van 10 kilowattvolt naar 
het transformatorhuisje op de Osdorperweg 
(tegenover nummer 12) gelegd moeten worden, 
gaat ook dat stuk van de Osdorperweg open. 

Deze situatie levert vooral op de hoek Osdorperweg/
Nieuwe Akerweg levensgevaarlijke situaties op. 

Alle populieren in het landelijk gebied (en elders 
in Amsterdam) zijn onderworpen aan een APK. 
Onveilige risicobomen (rood), vooral op 
Sportpark Sloten, De Oeverlanden en bij de 
Slibveldenweg en Joris van den Berghweg, 
worden voor half april gekapt. Bomen met de 
code ‘oranje’ worden fors gesnoeid volgens een 
per boom opgesteld snoeiplan. Bomen met code 
‘geel’ zijn goedgekeurd. Elke boom krijgt jaarlijks 
een APK. 

Op 30 maart openen de ‘Tuinen van de Lutkemeer’. 
Op deze locatie zou het bedrijventerrein moeten 
komen, maar kan iedereen nu nog zijn eigen 
duurzame groenten telen. Op deze manier wordt 
benadrukt dat de spaarzaam resterende 
vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam 
gekoesterd moet worden. 120 belangstellenden 
nemen deel aan de protestbijeenkomsten. Later 
dit jaar wordt bekend dat de rechter bepaalt dat 
deze ‘Tuinen’ voor 1 september ontruimd moeten 
worden. Nu iedereen mailt en appt, verwijdert 
PostNL de brievenbus op de hoek Sloterweg/
Slimmeweg. In het gebied blijven de brieven-
bussen op het Dorpsplein, bij Zuiderakerweg 108 
en op de hoek Osdorperweg/Lutkemeerweg staan. 
In het kader van het Rembrandtjaar organiseert 
de Molen van Sloten tot het eind van 2019 elke 
twee weken een speciale Rembrandtrondleiding 
door de molen. In De Oeverlanden komt een groot 
insectenhotel. Op 27 maart verschijnt – na ruim 
veertig jaar – de 2.000-ste Rubriek Sloten- 
Oud Osdorp in de Westerpost. Zowel op de 
Lutkemeerschool op Oud Osdorp als op 
Natuurpark Vrije Geer op Sloten hebben de 
ooievaars hun paalwoningen weer betrokken.  
Het is paartijd! Zie ook pagina 31.
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Je kunt van de elf chique zelfbouwkavels (locatie 
B), die verhoogd worden gebouwd, vinden wat je 
wilt, maar het is mooi dat langs de Sloterweg bij 
het voormalige parkeerterrein bij Sportpark 
Sloten een sloot gegraven is.  
Op 30 maart overlijdt dorpsraadlid Wim Verdegaal 
op 81-jarige leeftijd. Wim zat maar liefst 21 jaar 
in de Dorpsraad en werd begraven op het 
Sint-Pancratiuskerkhof.

April

Tot en met eind oktober is het Slotense 
Politiebureautje weer op alle zaterdag- en zondag- 
middagen van 13.00 tot 17.00 uur geopend. 
Diverse vrijwilligers vervullen ‘diensten’, maar 
Ben Meijer is de dragende kracht van dit leuke 
project. De nieuwe website slotenoudosdorp.nl 
gaat online en vervangt de website  
dorpsraadslotenoudosdorp.nl. Deze site geeft een 
actueel beeld van wat er in het landelijk gebied 
van Nieuw-West zoal gebeurt: nieuws, agenda, 
historie, linken naar 16 non-profitorganisaties en 
onderwerpen die spelen, vacatures en informatie 
over de dorpsraadorganisatie (werkgroepen). 
Erik Swierstra en Tamar Frankfurther hebben de 
structuur, inhoud en uitstraling van de site samen 
met Chiel Creative Communicatie (uit Nieuw Sloten) 
en i-match webdesign gemaakt. Zie ook pagina 45.

Voortaan is de folder Wandelen door Sloten in 
vijf talen voor € 2,- verkrijgbaar bij de Molen 
van Sloten en het Politiebureautje: Nederlands, 
Engels, Frans, Duits en Italiaans. Op 10 april is 
het Liander ein-de-lijk gelukt om alle lantaarn-
palen in de Slotense dorpskern weer te laten 
branden. Sinds eind oktober was het opgebroken 
dorp in donkerte gehuld. Een dag later meldt de 
Technische Adviescommissie Hoofdgroen-
structuur aan de Commissie van de Amsterdamse 
Gemeenteraad geen (verstorende) mountainbike-
route door De Oeverlanden te willen.  
De Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ ziet haar 
lange strijd beloond. Ook de eerder gesuggereerde 
komst van een tracé door Sportpark Sloten is 
van de baan. 
Asociaal gedrag van weggebruikers veroorzaken 
in het opgebroken dorp Sloten veel gevaarlijke 
situaties, die uitmonden in straatruzies. 
Stroomstoringen, de waterleiding die telkens 
springt, de Slotenaren ‘genieten’ intensief van het 
opknappen van de weg. Het werk ligt om 
onduidelijke redenen telkens lang stil.  
De driejarige Isha-Aevy van der Bij (links) en 
Norah Hilbrink (6) vinden met Pasen in de 
speeltuin de meeste eieren. Er worden ook 
overheerlijke koekjes gebakken (van geschonken 
deeg van bakkerij Van Toor uit De Aker). 

Op 27 april organiseert de Oranjevereniging het 
Koningsfeest op Sloten (zie pagina 25).  
Oud Osdorpers proberen er achter te komen 
waarom sommige bewoners wél en anderen  
níet aan Waternet hoeven te betalen voor de 
rioolwaterpompjes op hun laag gelegen percelen. 
Om het Groot Onderhoud van de Molen van Sloten te 
kunnen betalen, worden allerlei acties georgani-
seerd. Zo zamelt groep 5 van de Burgemeester 
Amersfoortschool statiegeldflessen in. 
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Zowel de werkgroep Sloten als de Klankbordgroep 
Oud Osdorp zijn druk met (voorbereidende) acties 
om sluipverkeer op de Vrije Geer, Ditlaar, Sloterweg 
en Osdorperweg tegen te gaan. Aan beide kanten 
van het landelijk gebied dreigen plannen om de 
“doorstroming te verbeteren”, zoals de gemeente 
het noemt. Feitelijk wil de gemeente zo nóg meer 
verkeer over de smalle dijkwegen laten rijden, 
terwijl het nu al zo gevaarlijk is voor fietsers en 
voetgangers. (Meer hierover: pagina 19-21).  
De stadsdeelcommissie van Nieuw-West bespreekt 
op 23 april het gemeentelijke Kantorenplan 
2019-2026. Tot ongenoegen van veel raadsleden 
staat hierin: “Langs de corridor tussen Zuidas en 
Schiphol liggen kansen voor ontwikkeling van een 
hoog stedelijk gebied, waar groen, economie en 
wonen elkaar versterken.” Ook wordt gesproken 
over het via De Oeverlanden doortrekken van de 
Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Alle raadsleden zijn 
van mening dat stedelijke ontwikkeling langs de 
noordelijke oevers van de Nieuwe Meer ongewenst is.

Mei

Ook dit jaar organiseert de werkgroep Culturele 
Activiteiten een Dodenherdenking op de 
Osdorperweg. Lees door in het werkgroepen-
overzicht. Op zondag 5 mei organiseert de Dorpsraad 
een bevrijdingspicknick in het dorpshuis. Iedereen 
neemt zelf wat lekkers mee en de Dorpsraad bakt 
poffertjes. Wegens slecht weer speelt de 
WesterHarmonie voorafgaand daaraan een 
gevarieerd programma in de Sloterkerk.

Een dag later worden de ooievaars op 
Natuurpark Vrije Geer en twee dagen daarna op 
Oud Osdorp geboren. Hoe je dat weet? Dan zie je 
de ouder die terugkomt op de hoge paal een 
prooi uitkotsen als voer voor zijn jong.

De Groengroep maakt het ‘Over de Rand-pleintje’ 
netjes. Dan kunnen hier (en in de omgeving) leuke 
activiteiten voor en door bewoners georganiseerd 
worden.

Eerder al waren in de rijksmonumentale 
Sint-Pancratiuskerk muurscheuren en los pleister-
werk uitgehakt, daarna werd opnieuw gepleisterd, 
geschilderd en kreeg de kerk een grote schoon-
maakbeurt. Nu het werk klaar is, staan de banken 
en hangen de kruiswegstaties weer op hun plek. 
Later in het jaar volgt nog meer onderhoud.

Op 12 mei in de monumentale boomgaard van 
Boerderij De Boterbloem: genieten van een 
spetterend optreden van de Fanfare van de 
Eerste Liefdesnacht.

Nog altijd staat overal de allesvernietigende 
Japanse Duizendknoop in het gebied. Wanneer 
komt de gemeente met een écht bestrijdingsplan? 
Bij mooi weer opent Jennifer op maandag en 
dinsdag het Snoephuisje weer in de Speeltuin 
Sloten. De gemeente presenteert op 16 mei het 
ontwerp voor de renovatie (verbetering van de 
doorstroming) van de Osdorperweg (Oud Osdorp). 
Lees door bij het werkgroepenoverzicht.  
Tijdens het eggen op boerderij De Boterbloem 
worden vier kievitseieren ontdekt! Uiteraard 
wordt nestrust respecteert. Rond Natuurpark 
Vrije Geer legt de gemeente nieuwe wandelpaden 
aan. Op het park worden de bruggen vernieuwd. 

Dieven stelen het kostbare hout. Slotenaren 
proberen de dieven in de kraag te vatten. 
Ondertussen broeden op het park blauwborsten 
en komen lepelaars er een kijkje nemen.  
Nu er twee AED’s op Sloten zijn, worden in het 
dorpshuis AED-reanimatiecursussen georganiseerd. 
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Iedereen haalde zijn diploma. Boerderij  
De Boterbloem, de Dorpsraad, IVN, Milieudefensie 
en Behoud Lutkemeer starten een procedure in 
de hoop de bestemming van de Lutkemeerpolder 
te veranderen van ‘bedrijventerrein’ naar ‘agrarisch’. 
Hoewel de rechter vaststelt dat er sprake was 
van corruptie, wordt dit verzoek afgewezen. 

Juni

Op 1 juni krijgt Tuinpark Lissabon Het Landelijk 
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met een waardering 
van drie stippen. De werkgroep Historie  
presenteert de rijk-geïllustreerde 16 pagina’s 
tellende folder ‘Fietsen door Landelijk Osdorp’. 
Deze is voor € 2,- te koop bij boerderij  
De Boterbloem, de Molen van Sloten en het 
Politiebureautje. Het lukt Oud Osdorper  
Theo Durenkamp om de gemeente 25 ontbrekende 
straatnaamborden in het gebied te laten plaatsen. 
Helaas zijn de gebiedsaanduidingen nog niet 
allemaal correct, maar ook dit wordt hersteld. 
Tijdens de inspraakbijeenkomst op 25 juni over  
de ‘concept-Nota van Uitgangspunten vervanging 
Sloterbrug’ blijkt dat er groot en breed verzet is 
tegen de voorliggende plannen. Als die doorgaan, 
komt er nóg meer verkeer en wordt het nóg 
onveiliger voor fietsers en voetgangers (ook rond 
de brug). Teun Castelein van de werkgroep Sloten 
neemt namens allen (gepassioneerd) het woord.

Op 14 en 21 juni worden op Sloten en Oud 
Osdorp zes tienerooievaars aan hun linker poot 
geringd. De jonkies verkeren in prima gezondheid. 
De ooievaars geboren op Natuurpark Vrije Geer 
krijgen ringen met de nummers: 5E981, 5E982 
en 5E983; de Lutkemeerschool-jonkies: 5E995, 
5E996 en 5E997 (Zie ook pag. 31). Nu ze zijn 
geringd, kunnen we ze blijven volgen,  
zie: www.ooievaars020.nl. 

De drie Vrije Geer ooievaarsjongen (één overleed) 
worden geringd. Cleo (7), met ooievaarsknuffel!, 
volgt het wel en wee van het ooievaarsgezin ook 
vanuit haar slaapkamer aan de Osdorperweg.

Boerderij De Boterbloem doet zijn uiterste best 
om in gesprek te komen met wethouder  
Van Doorninck, die helaas alles afhoudt. 
Beheerders van Natuurpark Vrije Geer  
Marina den Ouden en Ruud Lutterlof leggen een 
houtwal aan rond het afvalpunt bij de hoek 
Osdorperweg/Vrije Geer. Het hout van tijdens de 
mei-storm gesneuvelde bomen krijgt hier een 
tweede leven. Goed voor insecten, vogels en muizen 
en hopelijk voorkomt dit initiatief ook vervuiling. 

Juli

De gemeente Amsterdam en Hoogheemraadschap 
Rijnland besluiten samen de kosten te dragen 
voor een nieuwe blauwalginstallatie in de Nieuwe 
Meer. Marc Makkes van de werkgroep Sloten 
zorgt ervoor dat de gemeente ‘Slotenaartjes’ op 
de gevaarlijke hoek Vrije Geer/Slimmeweg 
plaatst. Uitzicht beperkend parkeren kan nu niet 
meer. Op 17 juli bevestigt André Berrevoets de 
gezamenlijk aangeschafte AED naast het 
Politiebureautje. 

Op deze dag blijkt ook dat vandalen onherstelbare 
schade hebben aangebracht in het Siegerpark, bij 
Sloterweg 705: Hedera waar beschermde vogels 
en vleermuizen in broeden is uit bomen  
verwijderd en er zijn elzen en iepen zomaar 
gezaagd. Aangezien de Natuurbeschermingswet 
is overtreden, begint de politie een onderzoek.  
Nu de N200 wordt opgeknapt is de Osdorperweg 
bij filevorming op de A9 weer een ‘fijne’ sluip-
route. Tijdens de hittegolf geldt op Oud Osdorp 
(net als elders) een smogalarm. Hier mogen de 
omwonenden daarbovenop echter ook ‘genieten’ 
van de uitlaatgassen van de stilstaande en 
optrekkende auto’s. 
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Nog altijd geen handhaving op de Osdorperweg.

Op 16 juli laat wethouder van Doorninck aan  
De Boterbloem weten dat ze haar eerdere  
aanbod niet wijzigt: Ze stelt slechts twee hectare 
landbouwgrond (en één hectare voor de  
monumentale boomgaard) in de Lutkemeerpolder 
beschikbaar voor een zorgboerderij met stadsland-
bouw. Alies Fernhout van De Boterbloem zegt dat 
ze nog in beraad gaat over een reactie, maar dat dit 
te weinig grond is voor een levensvatbaar bedrijf: 
“Hoe kan het dat deze GroenLinks-wethouder geen 
enkele moeite doet om duurzame voedselproductie 
in de stad te behouden? Marc Makkes van de 
werkgroep Sloten overhandigt op 23 juli namens de 
omwonenden 87 handgeschreven bezwaarschriften 
aan de projectleider Vernieuwing Sloterbrug.  
Met gevaar voor eigen leven filmt Marc hoe eng het 
voor fietsers is om over de Ditlaar en Sloterweg te 
rijden. Het bezwaar opgesteld door de werkgroep 
Sloten en het filmpje zijn te zien op  
slotenoudosdorp.nl/sloterbrug. 

Augustus

Het is een droge hete zomer. Tot ergernis van 
velen maait de gemeente Amsterdam een groot 
deel van de bermen kaal. Bloeiende wilde planten 
in de Hoofdgroenstructuur De Groene AS, die 
veel vlinders en libellen aantrokken, zijn 
plotseling verdwenen vóórdat ze zaad hebben 
kunnen zetten. Gevolg: harde gele kale droge 
bermen. In het weekend van 24 en 25 augustus 
wordt het dorpsfeest Sloten op z’n Kop gehouden. 
Zie het fotoverslag op pagina 26.

Het Snoephuisje in de Slotense speeltuin is bij 
mooi weer op maan- en dinsdagen geopend.

Op 31 augustus organiseert Behoud Lutkemeer 
een feestelijke en strijdbare actiedag in de Tuinen 
van de Lutkemeer: “De projectontwikkelaar wil 
morgen beginnen met het bouwrijp maken van de 
Lutkemeerpolder, maar wij willen deze kostbare 
landbouwgrond redden!” Zie pagina 27.

Populieren snoeien aan Vrije Geer.

September

Meteen op 2 september staat de politie klaar om 
de Tuinen van de Lutkemeer te ontruimen. Vijftig 
buurtbewoners en sympathisanten hebben de 
nacht in tenten op het terrein doorgebracht. Met 
hun pompoenen, rode bieten en zonnebloemen als 
verzetswapen vormden zij geen serieus verzet 
voor de politiemacht. Met een tractor en 
kraanwagen rijden medewerkers van de project-
ontwikkelaar het terrein op. Kleurige volkstuinen 
worden weggevaagd. De weide is kaal. De vogels 
zijn stil. Zes mensen zijn opgepakt, van wie vier 
er langer worden vastgehouden. Trijntje 
Hoogendam wordt gemaand dat zij niet langer 
mag overnachten in haar boerderij De 
Boterbloem, omdat hier geen vergunning voor is. 
De gemeente ligt op ramkoers. De werkgroep 
Sloten organiseert op 5 september een eigen 
voorlichtingsbijeenkomst over de verkeerssituatie 
in en rond Sloten en over de gemeentelijke 
plannen voor een nieuwe Sloterbrug. 
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Meer hierover: verderop in deze gids. Een dag 
later wordt de vernieuwde brug tussen het 
Zwarte Pad, waar woonbootbewoners wonen,  
en de Escudolaan in De Aker feestelijk geopend. 

Tijdens 24H Nieuw-West op 14 september kan 
iedereen deelnemen aan leuke activiteiten op 
Sloten, Oud Osdorp en bij de Nieuwe Meer.  
Met ingang van 18 september bekeuren  
handhavers van de gemeente bij de Langsom 
foutparkeerders en automobilisten (meestal 
ouders) die gevaarlijke situaties veroorzaken.  
Dit doen zij op verzoek van de school  
Het Bovenland en de werkgroep Sloten. Na een 
feestweek vol activiteiten organiseert het 
Slotense Tuinpark V.A.T. op 21 september een 
receptie en feest. Wethouder Marieke van 
Doorninck spelt voorzitter Co Plooy een lintje op. 
Het park ontvangt de Jubileumpenning van de 
gemeente Amsterdam.

Een dag later is het aardappelrooidag bij 
boerderij De Boterbloem op Oud Osdorp.  
Het weer is stralend, maar de hemel lijkt toch 
pikzwart: Even verderop in de Lutkemeerpolder is 
het gevolg van de gestarte grondwerkzaamheden 
voor het bedrijventerrein al goed zichtbaar.

De bijeenkomst staat in het teken van ‘ontmoeting’. 
Om de nood-WhatsAppgroep niet langer te 
belasten met minder urgente berichten,  
start Belinda Kreugel de Facebook-groep 
“Buurtbabbel Sloten”. 

Meteen melden zich al 35 mensen aan.  
Later volgt met dit doel ook de WhatsApp-groep 
‘Sloten#durftevragen’. Op 29 september houdt 
de Dorpsraad zijn jaarlijksevrijwilligersdag in de 
Tuin de van Sloten.

Oktober

De stadsdeelcommmissie bespreekt op 1 oktober 
een ongevraagd advies (van GroenLinks, VVD, 
PvdA, de Dorpsraad en de klankbordgroep Oud 
Osdorp) over de verkeerssituatie op de Osdorperweg. 
Een meerderheid van de commissie wil dat 
onderzocht wordt of de Osdorperweg een fietsstraat 
kan worden en dat er snelheidscamera’s op 
strategische plekken worden geplaatst. Het is nog 
onduidelijk wat er met dit advies gedaan wordt. 
De bewoners willen een veiliger Osdorperweg met 
adequate handhaving. De hoop is dat dit breed 
gedragen advies aan het dagelijks bestuur daartoe 
leidt. De gemeente plaatst op de drukke Sloterweg 
zinloze nieuwe borden tegen te hoge snelheden. 
Op de lange termijn overweegt men échte maat-
regelen te nemen. Bewoners van de Ringvaartdijk 
zijn blij dat de gemeente zorgt voor beplanting 
en paaltjes tegen bermparkeren. Op 12 oktober 
planten 350 sympathisanten, in de hoop de 
komst van de bedrijventerreinen nog te kunnen 
afwenden, knoflook in de Lutkemeerpolder. De brug 
van de zandauto’s wordt onklaar gemaakt. 

De polder is vernield, maar kan nog hersteld worden.
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Tijdens een spontane verkeersstremming op de 
Sloterweg op 15 oktober loopt het verkeer 
compleet vast. Die avond spreekt de werkgroep 
Sloten in bij het stadsdeel over het beleid 
‘Amsterdam Autoluw’. Lees verderop door.  
Op het Slotense shortstay hotel ‘Greenstay 
Ditlaar’ zijn 1.003 zonnepanelen aangebracht. 
Het hotel wordt straks met aardwarmte 
verwarmd. Daarvoor zijn naast het pand pijpen 
130 meter diep de grond in geboord. Omdat er 
nog een procedure voor behoud van de 
Lutkemeerpolder loopt, moeten de gemeente en 
de projectontwikkelaar (voorlopig) stoppen met 
verdere werkzaamheden in de polder. Op  
27 oktober worden de arbeiderswoningen aan  
de Sloterweg 711-715 gekraakt. 

Voorvechter Nico Jansen blijft voorzichtig 
optimistisch dat deze huisjes, als stille getuigen 
van het agrarische verleden, behouden kunnen 
blijven. Later blijkt dit ijdele hoop. Na vier weken 
eensgezind klagen, geeft PostNL toe dat hun 
(extern ingehuurde) bezorger de post stiekem in 
zijn auto achterhield. Sloten krijgt dus weer post.

November

Op 2 november is het Natuurwerkdag en gaat een 
enthousiaste groep vrijwilligers, na heftige 
regenbuien, aan de slag op Natuurpark Vrije 
Geer en in De Oeverlanden. De Sint-
Pancratiuskerk viert Allerzielen met een 
stemmige druk bezochte requiemmis.  
Op 4 november tonen vijf projectontwikkelaars 
hun ideeën voor ontwikkelingen op het dorp Sloten. 
Zo wordt, vóórdat zij hun plannen indienen bij de 
gemeente, duidelijk of er draagvlak voor is. 

Het Groot Onderhoud (Fase 1 vanaf de Ditlaar 
tot de Slimmeweg) aan de Sloterweg wordt na 
ruim anderhalf jaar afgerond. Het dorp is er 
zeker van opgeknapt, maar de molgoot in het 
midden is te diep aangelegd. Fietsers rijden in het 
‘spoor’ waardoor valpartijen ontstaan. De 
gemeente verwacht dat de bestrating nog gaat 
“nazakken” en dat dit euvel zichzelf verhelpt.  
Zo niet, dan zal uiterlijk over negen maanden 
worden ingegrepen.  
Op 10 november overlijdt de Slotense Conny 
Königsmann-Brouwer op bijna 94-jarige leeftijd. 
Velen kochten vroeger eieren bij haar en kenden 
Conny als imker. Op die dag organiseert de 
Sloterkerk voor de 150e keer een matinee 
concert. Op 11 november komen, ondanks het 
natte en gure weer, 33 goed ingepakte kinderen 
Sinte Maartensnoep vergaren op Sloten.

De gemeente richt de botenhelling bij  
De Oeverlanden opnieuw in. Hopelijk komt 
hiermee een eind aan jarenlange overlast van 
geluid, hangjeugd, zwerfafval en schade aan de 
natuur. Er wordt ook een strikt parkeerregime 
ingevoerd.  
Uit onderzoek blijkt tachtig procent van de  
Oud Osdorpers tegen de herinrichting van de 
Osdorperweg. Meer hierover verderop in deze gids.  
Ook op Sloten speelt inmiddels de ongewenste 
‘verkamering’. 
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In één van de kapitale nieuwe zelfbouwpanden 
aan de Sloterweg wil de eigenaar 11 aparte 
kamers met douche gaan verhuren. “Dit is 
ongewenst”, aldus de Dorpsraad en het DB van 
Nieuw-West. Op 23 november komt Sint aan op 
Sloten. 

Een dag later presenteren vier vrienden het Boek 
Rond de Sloterbrug met daarin verhalen uit 
Sloten, Badhoevedorp en Oud Osdorp in de 
naoorlogse jaren. 

Op 14 oktober sloopt de gemeente eerst de 
binnenkant van de oude, voor Oud Osdorp 
gezichtsbepalende, hoeve Worm aan de 
Osdorperweg, boerderij ‘Nooit Gedacht’.  
Eind november wordt ook de buitenkant 
gesloopt. De hoeve, die sinds 1895 wordt 
bewoond door de familie Worm, bestond uit een 
woonhuis, wagenschuur en een koeienstal.  
De gemeente heeft de oude hoeve laten  
verkommeren. Om spontaan instorten te 
voorkomen, was sloop helaas noodzakelijk. 
Hetzelfde lot wacht de oude hooiberg naast de 
hoeve. Al met al een verdrietige wond in het 
landelijk gebied van Oud Osdorp. De familie 
Worm wil nu zo snel mogelijk iets moois gaan 
terugbouwen.

December

Op 2 december kondigt het DB van Nieuw-West 
verkeersremmende maatregelen voor de 
Sloterweg aan. Het brede verzet leidt ook tot 
stillegging van het project ‘Vernieuwing 
Sloterbrug’. Eerst worden de verkeersstromen 
naar de snelwegen onderzocht. Lees verderop door. 

Tegen de afspraken in wil de gemeente op de 
Polderheuvel in Tuinen van West jaarlijks veel 
meer grote en lawaaiige evenementen gaan 
organiseren. Oud Osdorpers zien dat niet zitten: 
“Te veel en te hard kabaal en nóg meer verkeer” 
Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst 
op 2 december presenteren Frances de Waal, 
namens samenwerkingsverband ‘GEEN N1’ en 
Oud Osdorper en geluidsdeskundige Chris Nierop 
het lijvige goed onderbouwde manifest Van 
muziekfestival naar buurtfestival. De gemeente 
besluit twee weken later tóch dat hier dancefesti-
vals blijven. Lees door op slotenoudosdorp.nl.

Op 14 en 15 december wordt voor het eerst een 
gezellige Winterfair georganiseerd op het 
Sloterpleintje, tegenover de Molen van Sloten. 
Het hele pleintje staat vol en lijkt hiervoor 
gemaakt. Bij 20 kramen zijn sfeerkoopjes 
verkrijgbaar en ook de inwendige mens wordt 
niet vergeten!

Dirigent Jane Lang en vier blazers begeleiden de 
sfeervolle kerst sing-a-long, die wegens slecht 
weer in de Sloterkerk wordt gehouden. 
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Jaaroverzicht Werkgroepen
Werkgroep/Klankbordgroep Oud Osdorp
Naast de gebruikelijke onderwerpen hield de 
werkgroep Oud Osdorp zich in 2019 o.a. bezig met:
- De geluids- en verkeersoverlast die festivals in 

de Tuinen van West veroorzaken. De norm van 85 
decibel is nergens op gestoeld en is veel te hard. 

- Het initiatief om op het terrein van ‘Over de 
Rand’ bewonersontmoetingen te laten 
plaatsvinden. Na positieve reacties en 
aankondigingen dat de gemeente dit ging 
ondersteunen, heeft het DB van Nieuw-West 
“uit geldgebrek” nu plotseling de handen van 
dit project afgetrokken. Daar is het laatste 
woord nog niet over gezegd.

- De verkeerssituatie op de Osdorperweg.

Upgrade Osdorperweg
De gemeente wil de helft van de Osdorperweg 
“upgraden”, zoals dat genoemd wordt. Hun 
voorstel is erg rigoureus: Op het stuk van de weg 
tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg 
wordt de sloot verlegd waardoor aan één kant 
een twee-richtingenfietspad kan komen. Dat zou 
veilig zijn voor fietsers, omdat hier zo hard wordt 
gereden. Maar, op de andere helft van de weg, 
tussen de Ookmeerweg en de Joris van den 
Berghweg blijft de oude situatie bestaan. Alleen al 
omdat hier geen ruimte is voor een vergelijkbare 
“upgrade”. Geldt de fietsveiligheid daar dan niet? 

Waarom wordt er nog altijd niet gehandhaafd op 
te snel en te zwaar sluipverkeer dat hier helemaal 
niet mag rijden? Als dat zou gebeuren, dan is die 
dure “upgrade” helemaal niet nodig.

Omdat bewoners langs de Osdorperweg de hele 
situatie rond het ontbreken van handhaving en 
het voorstel van de herinrichting van de Osdorperweg 
helemaal zat waren, hebben zij zich verenigd in 
de zeer actieve Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO). 

Petitie
In juni lanceerde de KOO een petitie op petities.nl, 
die eind 2019 door 290 mensen was ondertekend. 
Strekking van de petitie: “De erg dure  
(3,3 miljoen euro kostende) herinrichting van de 
helft van de OsDORPerweg moet van tafel.  
Het ontwerp werkt verkeersaantrekkend, terwijl 
de weg en het dorp nu al bezwijken onder te snel 
rijdend sluipverkeer. Er wordt niet gehandhaafd 
op het geldende inrijverbod tijdens de spits 
(uitgezonderd bestemmingsverkeer) en op het 
dag en nacht racen. Handhaving is de oplossing 
voor de verkeersproblemen en niet deze dure 
vernielende herinrichting.” Het verleggen van de 
sloot zorgt er bovendien voor dat het eeuwenoude 
cultuurlandschap van Oud Osdorp vernield wordt. 
Het begin van het einde tot behoud van de 
cultuurhistorie van het laatste stukje landelijk 
buitengebied van Nieuw-West.

Onveiliger voor fietsers
De gemeente geeft toe dat de “stroomlijnende” 
maatregelen meer en sneller rijdend verkeer 
aantrekken. Men geeft geen antwoord op de 
vraag “hoe het dan zit met de veiligheid van 
fietsers op het andere deel van de weg, daar waar 
geen vrij liggend fietspad kán komen”. 
Ondernemers zien graag dat, als de plannen 
worden uitgevoerd, voortaan ál het zware verkeer 
weer over de Osdorperweg mag gaan rijden. 

Handhaving
Toen Ajax op 15 mei een belangrijke kampioens-
wedstrijd speelde en het doodstil was op straat, 
werd er (wonderlijk genoeg) wél even gehandhaafd. 
Tijdens de afsluiting van de N200 (Haarlemmerweg) 
in juli probeerden verkeersregelaars sluip- 
automobilisten van de Osdorperweg te weren.  
De handhavers werden onheus bejegend,  
waarna de gemeente besloot af te zien van 
verdere handhaving. Als er even vertraging is op 
de A9, staat de Osdorperweg meteen vast.

Draagvlakonderzoek
Uit een zorgvuldig en controleerbaar in oktober 
door de KOO gehouden draagvlakonderzoek 
blijkt dat 80% van de Oud Osdorpers tegen de 
herinrichtingsplannen van de Osdorperweg is. 
Van degenen die aan het her te herinrichten stuk 
Osdorperweg wonen, is 88% tegen de plannen 
van de gemeente. 
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Resultaat draagvlakonderzoek Herinrichting 
Osdorperweg:

Retour % Bewoners

Totaal 80 24,9 215

Voor 8 10,0 21 9,8

Tegen 65 81,3 172 80,0

GM* 7 8,8 22 10,2

* “GM” = Geen Mening.

Alle uitslagen en meer informatie treft u op de site 
slotenoudosdorp.nl. Ook nu zeggen de bewoners weer 
massaal: “Gemeente, ga nou eerst eens handhaven!”. 

De KOO heeft diverse keren hierover ingesproken 
in de stadsdeelcommissie en bij de gemeenteraad 
Commissie Verkeer. Steeds meer raadsleden zijn 
van mening dat de gemeente niet rücksichtslos de 
dure herinrichting moet doordrukken. Aan het 
eind van het verslagjaar is de strijd echter nog 
niet beslist. Ook de ingediende vragen zijn nog 
niet beantwoord. Wordt zeker vervolgd!

Werkgroep Sloten
Verkeer
Sloten is verworden tot oprit én afrit van de A4; 
beschermd dorpsgezicht en natuurgebied  
Vrije Geer ten spijt. De smalle dijkwegen,  
zonder fietspaden, verwerken ruim 15.000 
voertuigen per etmaal! Over het vier tot zeven 
keer zo brede Hoofdnet Auto (Plesmanlaan, 
Huizingalaan en Oude Haagseweg) rijden er 
daarentegen slechts 5.000 tot 13.000. In de 
spits is Sloten onbereikbaar voor hulpdiensten!

Rijden via de Plesmanlaan is minder snel en 
aantrekkelijk. Dit zorgt voor een onaanvaardbare 
onveiligheid voor langzaam verkeer en leidt tot 
hoge fijnstof- en roetuitstoot. Onderzoek van RIVM 
bewees daarvan de negatieve gezondheidseffecten. 

Gevaarlijk om hier linksaf te slaan.

De Sloterweg is onderdeel van het Amsterdamse 
Hoofdnet Fiets! De gemeente Amsterdam is zich 
blijkbaar wel bewust van het gevaar en stelde 
voor om voor de Xenios-hockey-jeugd een nieuw 
fietspad naar Sportpark Sloten aan te leggen. 
“De Sloterweg is te gevaarlijk voor de jonge 
fietsers”, aldus de gemeente.  “En andere fietsers 
dan, hebben die geen recht op veiligheid? 
Bovendien creëer je andere gevaarlijke situaties”, 
reageerde de werkgroep. Het plan lijkt nu van tafel.

Nieuwe Sloterbrug 
Ondertussen willen Haarlemmermeer en 
Amsterdam de Sloterbrug gaan vernieuwen en de 
capaciteit vergroten om de doorstroming te 
verbeteren. Dat leidt dus tot nóg meer sluipverkeer. 
Een paar minuten tijdwinst leidt er toe dat vrijwel 
alle bestemmingen, afgezien van b.v. Haarlem, 
vanuit Badhoevedorp sneller te bereiken zijn over 
de Sloterbrug dan over de A9. Omgekeerd is ook 
Badhoevedorp vanuit bijna geheel Amsterdam het 
snelst bereikbaar dóór Sloten. Vreemd genoeg ziet 
de gemeente het verband tussen extra verkeer op 
de brug en de Sloterweg niet. Die is minstens  
7 duizend auto’s, bovenop de 11 duizend. 

In het najaar startte de inspraak over ‘Amsterdam 
Autoluw’. “Hoe kan de gemeente meer verkeer 
naar de stad stimuleren en tegelijk de stad 
autoluw maken?”, vroeg de werkgroep bij de 
inspraak bij stadsdeel Nieuw-West en de Centrale 
stad. “Doorgaand verkeer naar het Hoofd- en 
Plusnet Auto’s en alleen bestemmingsverkeer en 
langzaam verkeer door Sloten is het parool.”  
De werkgroep wil dat eerst naar de hele verkeers-
situatie rond Sloten wordt gekeken, dus naar álle 
ontsluitingen in de omgeving. Ontsluitingen 
moeten elders worden verbeterd, zoals vanuit 
Badhoevedorp en De Aker naar A9, A4 en A10. 
De verkeersdruk op de Sloterbrug neemt daardoor 
waarschijnlijk zo sterk af, dat een kleinere 
Sloterbrug volstaat. Om het draagvlak te 
verbreden en dit te bereiken, werkt de werkgroep 
samen met verkeersgroepen uit Badhoevedorp en 
Nieuw Sloten. Lees door op slotenoudosdorp.nl. 
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Elektronische knip
Op 15 oktober was de maat vol en plaatste de 
werkgroep de wegversmalling op de Sloterweg 
even terug in de ochtendspits. De gemeente had 
deze na meer dan 25 jaar, zonder overleg, 
verwijderd. Meteen stond het verkeer vanaf 
Sloterbrug, De Aker en A4 vast. Werkgroepleden 
telden in een klein uur ca. duizend voertuigen, 
waarvan bijna driekwart uit De Aker en de rest 
vanaf de Sloterbrug naar de A4. Automobilisten 
kiezen liever niet voor de route met verkeers-
lichten over het Hoofdnet Auto. Dat scheelt  
4 á 5 minuten. Bovendien heeft de gemeente de 
Hoofdnet Auto-route versmald.

Een elektronische ‘knip’ in de Sloterweg is de 
enige échte oplossing tegen dit sluipverkeer.  
Op basis van kentekenregistratie is Sloten dan 
voor alle Slotenaren naar alle kanten ‘ontsloten’ 
en blijft het bereikbaar voor bestemmingsverkeer. 
Aan het eind van 2019 hebben meer dan 
200 Slotenaren en tientallen mensen uit 
Badhoevedorp en Nieuw Sloten de petitie 
‘Sloterbrug’ ondertekend.

Bouwdruk op Sloten
Nog altijd zijn er projectontwikkelaars met 
plannen voor Sloten. De werkgroep heeft zich 
begin 2019 verzet tegen het bouwplan van de 
woningen op de locatie van de voormalige garage 
Kuykhoven. Dit plan paste niet in het Beschermd 
Dorpsgezicht en bovendien zijn deze woningen te 
duur. De Slotenaren hebben in overgrote 
meerderheid (bij het draagvlakonderzoek) 
aangegeven dat er behoefte is aan goedkopere 
woningen voor starters en ouderen. Hetzelfde 
speelt bij een recenter bouwplan voor woningen 
in de Gerrit van der Puijstraat. Het is de vraag of 
er, ondanks de gemeentelijke hotel-bouwstop,  
een hotel mag komen naast de Molen van Sloten. 
De werkgroep betwijfelt of het voorliggende 
concept-plan met groot bouwvolume passend is 
op die locatie. 

De bouw van kapitale woningen op de  
zelfbouwkavels langs de Sloterweg is gaande. 
Het voorlopige appartementen-bouwplan bij de 
rotonde blijft een vreemde eend in de bijt voor 
Sloten. Een dergelijk bouwplan zou in een 
nieuwbouwwijk niet misstaan. In 2020 zullen al 
deze en andere zaken aandacht blijven vragen 
van de werkgroep. 

Werkgroep Woonschepen Overleg 
Osdorp Sloten (WOOS)
2019 was voor het WOOS-bestuur een goed en 
druk jaar. Het bestuur is van samenstelling 
veranderd en behartigt de belangen van de leden 
zo goed mogelijk.

Zwarte Pad
Inmiddels ligt een nieuw plan voor de herinrichting 
van de dijk (het Zwarte Pad) ter inzage.  
Het WOOS-bestuur heeft een werkgroep 
geformeerd om uit te pluizen of de belangen van 
de woonarkbewoners goed vertegenwoordigd 
worden. Een derde (vooralsnog inventariserende) 
bijeenkomst met de gemeente is aanstaande.

Sloterbrug
Als buren van de Sloterbrug neemt het WOOS 
ook deel aan de inspraak over de vervanging van 
de Sloterbrug. Het WOOS richt zich alleen op het 
uiterlijk van de nieuwe brug, een zo veilig 
mogelijke inrichting van de infrastructuur en op 
een zo soepel mogelijke doorstroming van het 
verkeer. Ook de aanvoerwegen richting de brug 
worden besproken; met name of op andere 
locaties nieuwe knelpunten ontstaan. Het project 
is eind december tot nader order stilgelegd.  
Eerst wordt omgevingsonderzoek uitgevoerd. 
Later moeten ook de gemeenteraden van 
Amsterdam en de Haarlemmermeer zich hier nog 
over buigen.
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Beleid Amsterdam
De gemeente Amsterdam wil alle woonarken en 
-schepen onder één noemer laten vallen. Dit staat 
in een nota over wonen op het water, die 
besproken wordt in vergaderingen van de 
‘Klankbordgroep woonboten Amsterdam’.  
Het WOOS neemt hieraan deel.

Toegang Xenios
De toegankelijkheid van Xenios is een belangrijk 
aandachtspunt voor de komende tijd. Er is een 
voorkeursontwerp gemaakt om de toegang van 
het sportpark (en de wielerbaan) via de 
Ringvaartdijk te ontsluiten. Namens de 
Ringvaartdijkbewoners heeft het WOOS (samen 
met de Dorpsraad) een zienswijze bij het DB van 
stadsdeel Nieuw-West (de heer Bobeldijk) 
ingediend. Hierin staan de knelpunten vermeld. 
De gemeente heeft gereageerd dat er verder 
overleg plaatsvindt. Het WOOS verzorgt elk jaar 
voor haar leden een bijeenkomst. Dit jaar was 
het weer heel gezellig in De Akermolen met een 
Indonesische rijsttafel!

Werkgroep Sloten Schoner
Iedere zondagochtend om 10.30 uur verzamelen 
de leden van de werkgroep zich in wisselende 
samenstelling in de Slotense Speeltuin om een 
uurtje zwerfafval te prikken. Het is onvoorstel-
baar dat er wekelijks zoveel nieuw zwerfafval op 
straat ligt. Wie doet dat toch? Na afloop krijgt 
iedere ‘prikker’ een drankje. Iedereen is welkom!

Werkgroep Historie
Na het Engels, zijn er nu ook vertaling van de 
folder ‘Wandelen door het dorp Sloten’ in het 
Frans, Duits en Italiaans beschikbaar. Deze zijn 
voor 2 euro te koop bij de Molen van Sloten en 
het Politiebureautje bij het Dorpsplein. In juni 
rolde de folder ‘Fietsen door Oud Osdorp’ van de 
pers. Twee intensieve trajecten zijn hiermee 
afgesloten. 

De werkgroep heeft ook veel energie gestoken in 
de vernieuwing van de website slotenoudosdorp.
nl. Hier staat sinds de zomer o.a. een interessant 
artikel over de huisnummering in de voormalige 
gemeente Sloten, waar alle ‘wijken’ met een 
letter werden aangeduid. Via de website ontvangt 
de werkgroep regelmatig vragen van  
belangstellenden en (familie van) oud-bewoners.  
Deze worden zo goed mogelijk beantwoord.  
De werkgroep verrichtte bij het Stadsarchief 
Amsterdam veelvuldig onderzoek ter  
voorbereiding van de in 2020 uit te brengen film 
De slag om het Weilandje Vrije Geer. 

Werkgroep Culturele Activiteiten
Tussen dreigende luchten door vroeg organisator 
Mia Kooter een kring te vormen rond het 
monument op de Osdorperweg. Vervolgens bleef 
het op 4 mei tijdens de Dodenherdenking tóch 
nog bijna droog. Ray Kentie sprak namens de 
Dorpsraad en dominee Martijn van Leerdam 
namens de Sloterkerk. Zoals ieder jaar waren er 
veel jongeren aanwezig: de welpen van Scouting 
Phoenix vormden traditiegetrouw weer de 
erewacht.

Toen Jolanda Picavet de Last Post blies, kwamen 
de koeien op het aangrenzende weiland nieuws-
gierig kijken wat er aan de hand was. Tijdens de 
twee minuten bleven de viervoeters respectvol op 
een rijtje staan kijken en lieten de weidevogels en 
ganzen flink van zich horen. Daarna werd uit 
volle borst meegezongen met het Wilhelmus. 
Mooie gedichten over de kwetsbaarheid van onze 
vrijheid werden voorgedragen.

Beheergroep Natuurpark Vrije Geer
Het gaat goed met de beheergroep. Een groeiende 
groep vrijwilligers kwam op een of meer van de 
zeven zaterdagochtenden (inclusief de 
Natuurwerkdag in november) de handen uit de 
mouwen steken. 
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Op 18 mei maakte de Beheergroep een vaartocht 
door het Ilperveld, dwars door het leefgebied van 
héél veel weidevogels. Bij deze gelegenheid werd 
afscheid genomen van beheerder Henk Damen en 
werden Marina den Ouden en Ruud Lutterlof als 
zijn opvolgers verwelkomd. 

Er is gezaagd, gesnoeid en gemaaid in het 
openbaar toegankelijke deel van het park. Om een 
zo groot mogelijke variatie van plantensoorten in 
het gebied te behouden, is het nodig om regelmatig 
te maaien. Riet en ruigte nemen anders de 
overhand. Op het land achter het hek mogen de 
twaalf schapen van Boer Ton genieten van hun oude 
dag. Hun begrazing zorgt ervoor dat het karakter 
van de vegetatie gevarieerd blijft. De bruggen op 
het park waren gevaarlijk en zijn in 2019 gelukkig 
vervangen. Er zijn ook nieuwe naamborden voor op 
de nieuwe toegangshekken gemaakt. 

De Natuurwerkdag vindt op de dag af precíes 25 
jaar na het raadsbesluit om het Weilandje vol te 
bouwen plaats. Dus: op de foto met het actie-
spandoek uit 1994. Wijlandje wordt bewust met 
een ij gespeld, om te laten zien dat het een parkje 
voor iedereen moest worden. Nou, dat is gelukt!

De beheergroep is onder leiding van Trees Kaizer 
begonnen met het bijhouden (monitoren)  
welke vlindersoorten op het natuurpark en de 
aangrenzende Slenk voorkomen. In 2020 hoopt 
de beheergroep met hulp van Hanneke Waller 
ook de flora te gaan monitoren. Het gaat goed 
met de vogels op het park: Er werden in 2019 
drie ooievaars op het park geboren en geringd. 
Daarnaast zijn de watersnip, groene specht en 
vele andere vogels waargenomen. 

De dwergmuis heeft zijn intrek op het park 
genomen en er is bewijs dat de blauwborst op het 
park gebroed heeft. Lees door op de website 
slotenoudosdorp.nl.

Werkgroep Publiciteit
Op 27 maart verscheen in jaargang 41 de 2000e 
Rubriek Sloten-Oud Osdorp in De Westerpost. 
Wekelijks verzorgd door Tamar Frankfurther. In 
juni ging de nieuwe website slotenoudosdorp.nl 
live (zie pag. 12 en 45). De werkgroep heeft de 
structuur en opzet hiervoor ontwikkeld.  
Een bureau heeft deze plannen verwezenlijkt, 
waarna de werkgroep de site inhoudelijk gevuld 
heeft. De website biedt veel actuele en historische 
informatie over het landelijk gebied van  
Nieuw-West. Naast een agenda, nieuwspagina, 
informatie van de werkgroepen, de folders van 
Sloten en Oud Osdorp, is er ook een overzichts-
pagina met daarop verenigingen, tuinparken en 
kerken. Erik Swierstra zorgt er nog altijd voor 
dat de site actueel blijft.

De (eind)redactie en coördinatie van deze 
Dorpengids is verzorgd door Tamar Frankfurther. 
Met dank aan Ben en Ineke Meijer. Werkgroepen 
van de Dorpsraad en besturen van stichtingen en 
verenigingen in het gebied leverden informatie 
aan voor deze gids. De foto’s zijn gemaakt door: 
Erik Swierstra, Arie van Genderen, Petra Worm, 
Alexander Moerland, Rogier van ’t Slot, Schuim/
Parool (onthulling molenbord), Trees Kaizer,  
Anja Rol, Peter Lampe, Ruud Lutterlof, Paul Koene, 
Boris Rawie, Hans de Waal, Marja Kamp,  
Piet Renooy, Gerrit Oostendorp, Bob Oudejans, 
Daan Nackaerts 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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Tour de Boer op Oud Osdorp

In 2019 werden er vijf evenementen op Oud Osdorp 
georganiseerd. In april werd gestart bij Manege 
Het Molenpaardje. Daarna was iedereen welkom 
in de Fruittuin van West, MijnStadstuin, bij  
Ferry van der Laan en bij de Stadsboerderij Osdorp. 

Het programma was weer gevarieerd: trekker 
rijden, dieren voeren, creatieve activiteiten, 
huifkartochtje maken, vogels spotten etc. etc. 
Een beeldverslag.
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Koningsdag op Sloten

Het ‘geheim’ van Koningsdag op Sloten is dat het 
voorspelbaar ouderwets gezellig, kleinschalig, 
niet té druk en veilig is voor kinderen. Steeds 
meer bewoners uit Nieuw-West hebben het dorp 
ontdekt en verkopen hun waren op de steeds 
omvangrijkere vrijmarkt. 

De Oranjevereniging Sloten had alles weer 
perfect georganiseerd en alles liep als een trein. 
Tot en met het afsluitende biertje bij café 
Kerkzicht. 
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Dorpsfeest ‘Sloten op z’n Kop’

Traditiegetrouw werd het Slotense dorpsfeest in 
het laatste weekend voor de start van de basis-
scholen gehouden. Tijdens de gezellige pizza-BBQ 
met (live) muziek op het Dorpsplein genoot iedereen 
van de warme zomeravond. De organisatie heeft 
aansluitend tot diep in de nacht het plein opgeruimd 
en brandschoon opgeleverd. Op de dag erna,  
op 25 augustus, was het tropisch heet met 
brandende zon. 

Op de braderie en bij de molen was het daardoor 
minder druk dan gebruikelijk.



28

Behoud Lutkemeerpolder
In 2019 zijn door de actiegroep Behoud Lutkemeer diverse evenementen georganiseerd in de hoop 
het stadsbestuur ervan te overtuigen de bijzondere landbouwgrond met de biologische boerderij  
De Boterbloem te sparen. Dat is (nog) niet gelukt.

Het College van Burgemeester en Wethouders is 
bang voor claims en verlies aan grondinkomsten 
als gekozen wordt voor een duurzame invulling 
van de polder. Daarom blijft de politiek  
vasthouden aan twintig jaar oude plannen,  
die stammen uit een tijd toen klimaatverandering 
nog geen issue was.

Steeds meer Amsterdammers kiezen voor nu 
voor duurzaamheid boven winstbejag.  
Het asfalteren van de laatste landbouwgrond van 
Amsterdam om hier een bedrijventerrein aan te 
leggen staat haaks op het verder wél duurzame 
beleid van de gemeente Amsterdam.

Eind 2019 waren er ook nog altijd geen 
belangstellende ondernemers voor een kavel  
op de Lutkemeerpolder. Logisch, omdat in de 
(directe) omgeving nog volop (goedkopere) 
ruimte beschikbaar is.

Biologische voedselproductie dicht bij huis,  
het behoud van deze groene Scheg (met alle 
voordelen van dien) en verhoging van de 
biodiversiteit zijn essentieel. De strijd wordt in 
2020 zeker vervolgd.
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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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Ooievaars op Sloten en Oud Osdorp
Op Sloten (Natuurpark Vrije Geer) en Oud Osdorp (Lutkemeerschool) zijn in juni 2019 zes kleuter-
ooievaars geringd. Op Sloten heeft één van de vier jongen het niet overleefd. In de loop van het najaar 
besloten beide ouderparen hier te blijven overwinteren.
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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
Bouwbedrijf Gebr. Koenen BV
Sloterweg 1221, 1066 CG 
Amsterdam, tel. 617 84 49, 
info@gebrkoenenbv.nl, 
www.gebrkoenenbv.nl

Acupunctuur
Lingzhi traditioneel Chinese 
behandelwijzen
Pieter Calandlaan 1127, 
1069 SE Amsterdam, 
tel. 785 76 98, 
lingzhi.amsterdam@tele2.nl, 
www.acupunctuur 
-amsterdam-lingzhi.nl

Acupunctuur, Cupping, Kruiden, 
Medische massage, Moxi.
Ma-Za vanaf 08.00 uur. Za tot 
13.00 uur. Vergoeding uit de 
aanvullende zorgverzekering.

Advocaten
Jaasma de Winter Advocaten
Baden Powellweg 305b, 
1069 LH Amsterdam, 
tel. 303 38 93, 
info@jaasmadewinter.nl, 
www.jaasmadewinter.nl
Osdorp Advocatuur
Tussen Meer 1b, 1068 EX 
Amsterdam, tel. 676 47 14, 
klo@osdorpadvocatuur.nl, 
www.osdorpadvocatuur.nl

Algemene dienstverlening
Adm.- & boekhoudkantoren
Administratie en 
Adviesbureau van der Veldt
Hermina Maria Dijklaan 6, 
1171 TV Badhoevedorp, 
tel. 06 12 70 87 59, 
tomvanderveldt@gmail.com
Balke Administraties
Zuiderakerweg 22b,  
1069 MH Amsterdam, 
tel. 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
Bok de Korverweg 20, 
1067 HR Amsterdam, 
tuinenvanwest@outlook.com, 
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)
Autoschade
Hulsebos Autoschade
Langsom 6-8, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 615 39 09, 
hulsebosautoschade@planet.nl, 
www.hulsebos-autoschade.nl
Sinds 1953. Eurogarantbedrijf. 
Lid A.A.S.

Auto-onderdelen
Hans Auto-onderdelen
Osdorperweg 703, 1067 SV 
Amsterdam, tel. 610 36 78, 
info@hans-autoonderdelen.nl, 
www.hans-autoonderdelen.nl
Merci Automaterialen 
Amsterdam Sloten
Langsom 3, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 617 69 23, 
info@merciparts.nl, 
www.merciparts.nl

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

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

Beheerders Marina en Ruud van Natuurpark Vrije Geer maakten 
rond het afvalpunt bij de Osdorperweg houtwallen van bomen die 
in de voorjaarsstorm gesneuveld waren. Goed voor de biodiversiteit.
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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.directie@ 
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@deloos 
uitvaartverzorging.nl, 
www.deloos 
uitvaartverzorging.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
de.dorpsraad@kpnmail.nl, 
www.slotenoudosdorp.nl

Stichting Eigenwijks
Hoofdlocatie: 
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. 523 01 20, 
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

Gedurende een groot deel van 2019 bleef de Sloterweg in de 
dorpskern ’s nachts onverlicht.



37

www.aksemedia.nl

een bedrijfsfilm
lanceren?

wij regelen het
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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
Weekblad de Westerpost
Kruisweg 647, 2132 NC 
Hoofddorp, tel. 619 60 00, 
redactie@westerpost.nl, 
www.westerpost.nl

Dieren (diversen)
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 
Amsterdam
Tom Schreursweg 102, 
1067 MC Amsterdam, 
tel. 585 40 70, 
info@dierenklinieken.net, 
www.dierenklinieken.net
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. 740 22 22, 
info@doamsterdam.nl, 
www.doamsterdam.nl
Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten
Vrije Geer 2, 1066 EG 
Amsterdam, tel. 619 03 57, 
info@amsterdamse 
zwerfkatten.nl, 
www.amsterdamse 
zwerfkatten.nl

Electronica
Sat-PC Electronic
Pieter Calandlaan 79a, 
1065 KK Amsterdam, 
tel. 06 24 55 46 21, 
info@satpc.nl, www.satpc.nl

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

Fysiotherapie/ 
manuele therapie
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, 
informatie@meeaz.nl, 
www.meeaz.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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Gemeente Amsterdam
Contactpersonen
Gebiedsmakelaar De Aker
Elif Türkmen, 
tel. 06 12 64 24 32, 
e.turkmen@amsterdam.nl
Gebiedsmakelaar Oud Osdorp
Nikki Weeling: 
tel. 06 13 79 90 96, 
n.weeling@amsterdam.nl
Gebiedsmakelaar Sloten/ 
De Oeverlanden
Mustapha El Houari, 
tel. 06 30 50 03 35, 
m.el.houari@amsterdam.nl

Algemene informatie
Tel. 14 020.
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@gezondheidscentrum 
badhoevedorp.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, 
info@speeltuinsloten.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 B.V
Jolijn Kohne, 
Joris van den Berghweg 109, 
1067 HP Amsterdam, 
evenementenlocatie: 
tel. 497 75 06, 
info@hetrijkvandekeizer.nl, 
www.hetrijkvandekeizer.nl
Restaurant De Halve Maen
Sloterweg 1345, 1066 CM 
Amsterdam, tel. 615 38 21, 
info@dehalvemaen.com, 
www.dehalvemaen.com

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

Houthandel
Houthandel Hoogendam
Lutkemeerweg 262, 1067 TH 
Amsterdam, tel. 619 41 73, 
info@houthandelhoogendam.nl, 
www.houthandelhoogendam.nl

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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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
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

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

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

Workshops
Glasfusion RiGo
Zuiderakerweg 133, 1069 MG 
Amsterdam, tel. 06 21 91 73 70, 
glasfusion-rigo@gmail.com, 
www.glasfusion-rigo.com

Levensmiddelen
Kaas & zuivel
Kaasboerderij Sloten
Akersluis 6, 1066 EZ 
Amsterdam, tel. 06 39 68 56 66, 
amsterdam@liefdeenambacht.nl, 
www.liefdeenambacht.nl

Vishandel
Arie Haring
Hoek Langsom-Sloterweg, 
tel. 06 26 66 20 86.

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

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

Milieu
Geluid en milieu
Melding openbare ruimte - 
Gemeente Amsterdam
Tel. 14 020, of via internet: 
meldingen.amsterdam.nl/
incident/beschrijf
Meld bij de gemeente: als een 
auto verkeerd geparkeerd staat 
of als u op straat of in een park 
iets tegenkomt waarvan u denkt 
dat het hersteld of opgeruimd 
moet worden.

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

Eerste prijs bij de fotoprijsvraag t.g.v. 100 jaar 
V.A.T. van Daan Nackaerts.
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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

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@schoonheidssalon 
tijdvoorjezelf.nl, 
www.schoonheidssalon 
tijdvoorjezelf.nl

Persoonlijke verzorging
Haarverzorging
Carin’s Coiffures
Noorderakerweg 17,  
1069 LW Amsterdam, 
tel. 06 26 11 06 64, 
ca_schreurs@hotmail.com
Hans Beers Hair Stage
Sloterweg 1254, 1066 CW 
Amsterdam, tel. 617 16 14, 
info@hansbeers.com, 
www.hansbeers.com

Sabina Coiffoere 
International
Osdorpplein 742, 1068 TC 
Amsterdam, tel. 610 12 24, 
kapsalonsabina@live.nl, 
coiffeursabina.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

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
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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 de  
week 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, 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, 
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, secretaris@ 
seniorenbiljartosdorp.com, 
www.seniorenbiljartosdorp.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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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

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
P/a: Dusseldorperweg 17, 
1906 AH Limmen, 
info@kaatsclubamsterdam.nl, 
www.kaatsclubamsterdam.nl

Pilates
Studio M Pilates
Jan van Gentstraat 120d, 
1171 GN Badhoevedorp, 
tel. 06 14 18 67 25, 
info@studiom-pilates.nl, 
www.studiom-pilates.nl

Rugby
AAC Rugby
Sportpark De Eendracht: 
Bok de Korverweg 6a, 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
tel. 06 25 18 92 10 of 
tel. 06 14 87 67 24.

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 Amsterdam,  
clubhuis: tel. 617 19 44, 
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 Amsterdam
Sportpark de Eendracht: 
Bok de Korverweg 8, 1067 HR 
Amsterdam, tel. 613 73 23, 
germaandeeland.nl
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, 
info@nieuw-sloten.nl, 
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, 
tel. 06 21 50 28 14, 
mira@urbanvoetbalschool.nl, 
www.urbantalentacademy.nl
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Watersporten
WSV Onklaar Anker
Riekerweg 36, 1066 BT 
Amsterdam, tel. 06 81 21 16 95, 
onklaaranker@xs4all.nl, 
www.onklaaranker.nl

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

Yoga
Fabulous Yoga
Langsom 28, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 06 15 46 58 54, 
info@fabulousyoga.nl, 
www.fabulousyoga.nl
YARAYOGA
Sloterweg 1192, 1066 CV 
Amsterdam, tel. 06 47 15 83 98, 
info@yarayoga.nl, www.yarayoga.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
Wibautstraat 172, 1091 GR 
Amsterdam, tel. 723 53 53, 
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
Gespecialiseerd in het 
aanmeten en vervaardigen van 
uitneembare kunstgebitten.

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

Neem vooral een kijkje op de vernieuwde website slotenoudosdorp.nl. De site bevat veel actuele en 
historische informatie en vormt een ‘portal’ naar allerlei organisaties van het landelijk gebied. 



47

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

Greenstay Ditlaar
Ditlaar 7, 1066 EE Amsterdam, 
info@wfapartments.nl,  
www.worldfashion 
apartments.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
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



48

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
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, 
tel. 617 85 14, 
vat@vat-sloten.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
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.clientenbelang 
amsterdam.nl

Wegenbouw
Schoutenwegenbouw BV
Slimmeweg 14, 1066 EV 
Amsterdam, tel. 615 54 30, 
info@schoutenwegenbouw.nl, 
www.schoutenwegenbouw.nl

Welzijnswerk
Vrijwilligerswerk
De Regenboog Groep Informele 
Zorg Amsterdamse Vrienden
Oranje Nassaulaan 51-ii, 
1075 AK Amsterdam, 
tel. 531 76 00, 
info@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

Zorginstellingen
Zorgboerderijen
Ecologische Zorgboerderij 
De Boterbloem
Lutkemeerweg 262b, 1067 TH 
Amsterdam, tel. 610 08 21, 
deboterbloem@kpnplanet.nl, 
www.ecoboterbloem.nl
Winkel open: ma t/m za 
09.00-18.00, zo 13.00- 
17.00 uur, dinsdag gesloten.
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van idee tot eindproduct
wij regelen het

www.aksemedia.nl
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Adverteerdersindex
Acupunctuur
Lingzhi traditioneel Chinese behandelwijzen .....2

Administratiekantoren
Administratie en Adviesbureau van der Veldt ....4

Advocaten
Jaasma de Winter Advocaten ........................32

APK keuringen
Autobedrijf Sloten, APK Keuring Station .......36

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

Auto onderdelen
Rooie Ben Autodemontage ............................32

Autobedrijven
Autobedrijf Sloten, APK Keuring Station .......36
Automobielbedrijf E.M. v.d. Laan & Zn..........34

Autoruiten
Hulsebos Autoschade ..... binnenzijde vooromslag

Autoschade
Hulsebos Autoschade ..... binnenzijde vooromslag

Autosloperijen
Rooie Ben Autodemontage ............................32

Beauty
Sabina Coiffure Artistique ............................42

Begrafenisverzorging
De Loos Uitvaartverzorging
..................................... binnenzijde vooromslag
Uitvaartverzorging A. de Jong .......................34

Belastingadvies
Administratie en Adviesbureau van der Veldt ....4

Beveiliging
Stuffers Bewaking ........................................36

Bewaking
Stuffers Bewaking ........................................36

Bloemist
Bloemenspeciaalzaak de Roos .......................36

Cafetaria’s
De Patatza(a)k ...............................................2

Chinese geneeswijze
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 .......................34

Dierenklinieken
Stad & Land Dierenklinieken Badhoevedorp...36

Druk- en printwerk
smartdruk.nl

Echtscheidingen
Jaasma de Winter Advocaten ........................32

Eetgelegenheden
De Patatza(a)k ...............................................2

Garage
Automobielbedrijf E.M. v.d. Laan & Zn..........34

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

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

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

Grafstenen
Lavertu Steenhouwers ..................................34

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

Hospitality services 
Stuffers Bewaking ........................................36
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Hotels
Greenstay Ditlaar .........................................40

Houding
Studio M Pilates ..........................................38

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

Huisstijlontwikkelingen
aksemedia.nl

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

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

Inbraakpreventie
Castelijn Timmerwerken ................................46

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

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

Kapsalons
Carin’s Coiffures .............................................2
Sabina Coiffoere International ......................42

Kastwandsystemen
GP Interieur Idee ...........................................3

Keukens
GP Interieur Idee ...........................................3

Kinderfeestjes
Stichting Het Molenpaardje ..........................38

Kunstgebitten
Tandprothetische praktijk Vonk .....................52

Lasers
Sabina Coiffure Artistique ............................42

Letselschades
Jaasma de Winter Advocaten ........................32

Lichaam en geest
Studio M Pilates ..........................................38

Maatwerk
GP Interieur Idee ...........................................3

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

Maneges
Stichting Het Molenpaardje ..........................38

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

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

Natuursteen
Lavertu Steenhouwers ..................................34

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

Occasions
Automobielbedrijf E.M. v.d. Laan & Zn..........34
Rooie Ben Autodemontage ............................32

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

Ontharen
Sabina Coiffure Artistique ............................42

Overlijden
Lavertu Steenhouwers ..................................34

Overnachten
Greenstay Ditlaar .........................................40

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

Pilates
Studio M Pilates ..........................................38

Pony en paardrijden
Stichting Het Molenpaardje ..........................38

Ramen, deuren en kozijnen
Houthandel Hoogendam ................................38
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Relatiegeschenken
Bloemenspeciaalzaak de Roos .......................36

Renovatie, verbouwing en onderhoud
Castelijn Timmerwerken ................................46

Reparatie en onderhoud
Autobedrijf Sloten, APK Keuring Station .......36

Reparaties
Firma van Laar ..............................................2

Rouwbloemen
Bloemenspeciaalzaak de Roos .......................36

Schadeherstelbedrijven
Hulsebos Autoschade ..... binnenzijde vooromslag

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

Scooters
Firma van Laar ..............................................2

Short stay hotels
Greenstay Ditlaar .........................................40

Snackbars
De Patatza(a)k ...............................................2

Tandartsen
Tandartspraktijk J.A.J.M. de Groot ...............52
Tandprothetische praktijk Vonk .....................52

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

Timmerwerken
Castelijn Timmerwerken ................................46

Trimsalons
Stad & Land Dierenklinieken Badhoevedorp...36

Uitvaartverzorging
De Loos Uitvaartverzorging
..................................... binnenzijde vooromslag
Uitvaartverzorging A. de Jong .......................34

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

Vespa
Firma van Laar ..............................................2

Videoproducties
aksemedia.nl

Websites en webhosting
aksemedia.nl
digital4u .nl

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

ZZP dienstverlening
Administratie en Adviesbureau van der Veldt ....4

Nieuwe borden op de nieuwe hekken van Natuurpark Vrije Geer zijn gemaakt door  
Erik Winkel (links) en beheerder Ruud Lutterlof. Jaap Tolk beitste de hekken en borden.
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250 visitekaart jesbij afname van 500 offertemappen

HUISSTIJL

STICKERSPROMOTIE

HORECAPRESENTATIE

BUITENRECLAME

CATEGORIEËN

MEER INFO:  SMARTDRUK@AKSEMEDIA.NL  |  SMARTDRUK.NL  |  0223 67 30 34
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Adverteerdersindex ............. 49
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Algemene dienstverlening .... 32
American Football .............. 43
Apotheken .......................... 33
Architecten ........................ 33
Autobanden ........................ 33
Autoberging ........................ 33
Auto (diversen) ................... 33
Automobielbedrijven ........... 33
Auto-onderdelen ................. 33
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Autosloperijen .................... 33

B
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Begrafenis .......................... 35
Belangenorganisaties .......... 47
Belangenverenigingen .......... 35
Beroepsonderwijs ................ 35
Beveiliging en bewaking ...... 32
Biljarten ............................ 43
Bloedafname ...................... 35
Bloemen ............................. 37
Boekhoudkantoren .............. 32

Bouwbedrijven .................... 37
Bromfietsen ........................ 37
Brouwerij ........................... 39
BuurtAlert-groepen .............. 7

C
Cafetaria ............................ 39
Caravancentrum ................. 37
Coaching/counseling ............ 37
Contactpersonen ................. 39
Crematie ............................ 35

D
Dagbladen .......................... 37
Dealers .............................. 33
De Gouden Speld .................. 6

Dierenambulance ................ 37
Dierenasiel ......................... 37
Dierenbescherming .............. 37
Dieren (diversen) ................ 37
Dierenhulp ......................... 37
Dierenkliniek ...................... 37
Dieren (onderdak) .............. 37
Dorpsraad ............................ 5

E
Educatie ............................ 35
Electronica ........................ 37

F
Fietsen ............................... 37
Financieel .......................... 37

Januari 2019: Oud Osdorp onder een dun laagje sneeuw.
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Fitness ............................... 43
Fruitteelt ............................ 37
Fysiotherapie/ 
manuele therapie ................ 37

G
Gehandicaptenorganisaties .. 37
Geluid ................................ 41
Geluidshinder ..................... 41
Gemeente Amsterdam ......... 39
Gezondheidscentra .............. 39
Glazenwasserij.................... 41
Golf ................................... 43
Grondwerken ...................... 39
Groothandel ....................... 39

H
Haarverzorging ................... 42
Handbal ............................. 44
Heiwerken .......................... 39
Het Wapenbord .................... 6
Het Zilveren Bord ................. 6
Hockey ............................... 44
Honkbal ............................. 44
Horeca (diversen) ............... 39
Hotels ................................ 46
Houthandel ........................ 39
Hoveniersbedrijf ................. 46
Huisartsen ......................... 41
Huisvesting (diversen) ......... 41

I
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J
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K
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L
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M
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Makelaars .......................... 47

Manuele therapie ................ 37
Massage ............................. 41
Medisch ............................. 39
Milieu ................................ 41
Musea ................................ 41
Mutaties ............................ 55
Muziek en zang .................. 42
Muzieklessen ...................... 42

N
Natuur ............................... 42
Natuurgebieden .................. 42
Natuursteen ....................... 35

O
Ondernemersvereniging ....... 33
Onroerend goed .................. 47
Openbaar vervoer................ 42
Ouderen ............................. 42

P
Patiëntenorganisaties .......... 42
Pedicure ............................. 42
Pensions ............................. 46
Persoonlijke verzorging ....... 42
Pilates ............................... 44
Planten .............................. 37
Plattegronden .................... 30
Politie ................................ 42
Postkantoor/postbedrijf ...... 33
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R
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Religie en levensbeschouwing .. 43
Restaurants ........................ 39
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Ruitersport ........................ 44

S
Scholen .............................. 35
Scouting ............................ 43
Snackbar ........................... 39
Snooker ............................. 44
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Sporthal ............................ 44
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Surfen ................................ 44

T
Tandartsen ......................... 45
Tandzorg ............................ 45
Tankstations ....................... 33
Tennis ................................ 44
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Thuiszorg ........................... 46
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Transportbedrijven .............. 46
Tuin (aanleg & onderhoud) .. 46
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TV ..................................... 42

U
Uitvaartverzorging .............. 35

V
Vastgoed ............................ 47
Verenigingen ....................... 47
Verzekeringen ..................... 37
Vishandel ........................... 41
Voetbal .............................. 44
Voorlichting........................ 47
Vrijwilligerswerk................. 47

W
Watersporten ..................... 45
Weekbladen ........................ 37
Wegenbouw ........................ 47
Welzijnswerk ...................... 47
Werkgroepen ........................ 7
Wielersport ........................ 45
Woninginrichting ................ 47
Workshops ......................... 41

Y
Yoga .................................. 45

Z
Zorgboerderijen .................. 47
Zorginstellingen .................. 47
Zuivel ................................ 41
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Opname of wijziging in deze gids
Ik verzoek u de navolgende wijziging/opname aan te brengen:

Naam organistatie: .................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats: .............................................................................................................

Telefoon: ................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

Website: .................................................................................................................................

Contactpersoon: dhr./mw. ........................................................................................................

Aanpassing: ............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

N.B. Indien u reeds in deze gids bent opgenomen, graag hier het paginanummer vermelden

 Pagina ...........

 U kunt ook gebruik maken van het mutatieformulier op sloten-oudosdorp.SmartMap.nl

Informatie over advertentiemogelijkheden  
in deze gids
Hierbij verzoek ik u mij te informeren over de advertentiemogelijkheden.

Naam organisatie: ...................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats: ..............................................................................................................

Telefoon: .................................................................................................................................

E-mail:  ...................................................................................................................................

Website: ..................................................................................................................................

Contactpersoon: dhr./mw. .........................................................................................................

Kijk voor meer informatie op www.aksemedia.nl
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Deze bon in een gefrankeerde envelop sturen naar:

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

Deze bon in een gefrankeerde envelop sturen naar:

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


