32 Bijzondere jaren
In 1988 kwamen wij vanuit de
Kanaalstraat in Amsterdam-West
naar Sloten. Toevallig, want nooit
over nagedacht. Op een mooie
zondagmiddag waren wij op bezoek
bij vrienden aan de Sloterweg die
daar kort tevoren een huis hadden
gekocht. We moesten op de kaart
opzoeken waar het was. Zij vertelden ons dat er nog een huis te koop
stond, de voormalige kapperswinkel
van Aat Snijders. Lang verhaal kort,
wij kochten de kapperswinkel om al
snel te ontdekken dat het toch wel
klein was voor een gezin met twee
kleine kinderen. Gelukkig kwam
snel daarna het huis van Gerrit van
der Puij vrij en konden we dat van
de gemeente overnemen. We stapten
daarmee in een avontuur. Het was
een huis uit 1879 en er moest wel wat
aan gebeuren. Met de nodige hulp
van vrienden hebben we er uiteindelijk een heel leefbaar en gezellig huis
van gemaakt. We hebben tweeëndertig jaar heerlijk gewoond in het
landelijke Sloten.
Vanaf het begin waren we actief
in de Dorpsraad en de werkgroe-
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AGENDA

Foto: Roos van Genderen
pen, schrijven voor de Westerpost,
fotograferen voor de Dorpengids,
de speeltuin, en wat later ook de
molen en het Politiebureautje. Onze
kinderen hebben hier een fantastische jeugd gehad, met veel vrijheid
en buitenspelen. En nu, kinderen al
jaren het huis uit en vijf kleinkinde-

ren verder, is voor ons de tijd aangebroken voor een nieuwe start. Een
leeftijdbestendig appartement in het
oude dorp Amstelveen. Op 15 juni
verlaten we Sloten en gaan we daar
verder. Met pijn in het hart, maar rationeel gezien een verstandige keuze.
Het ga iedereen in Sloten goed.

Zaterdag 6 juni
•	10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Oud Osdorp). Verzamelen:
Tom Schreursweg 102, bij de dierenkliniek.
Zondag 7 juni
•	10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop
gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.

Dorpsplein Sloten weer piekfijn in orde

Welke naam krijgt het insectenhotel bij Natuurpark Vrije Geer?

Het wordt: Vrije logeerkorf
Ja, het was écht zo… De jury vond
het moeilijk een keuze te maken
uit de negen inzendingen voor het
nieuwe insectenhotel, dat vanaf de
Plesmanlaan goed zichtbaar is. Gekozen is uiteindelijk voor een naam
die direct naar Natuurpark Vrije
Geer verwijst.

volop in gebruik bij verschillende
insecten. Het is dan ook een walhalla voor bijen, vlinders, torretjes,
spinnen, pissebedden en alle andere
kruipende en vliegende beestjes. Als
het naambordje klaar is, mag prijswinnaar Bert het onthullen. U blijft
via deze Rubriek op de hoogte.

De naam ’Vrije logeerkorf’ is ingestuurd door Bert Stamkot. De jury
bestond uit parkbeheerders Marina
den Ouden en Ruud Lutterlof en
voorzitter van de beheergroep Tamar
Frankfurther. De keuze viel op deze
naam omdat: “We het belangrijk vinden dat de naam duidelijk verwijst
naar het natuurpark. Deze naam
heeft ook geen verdere uitleg nodig

Andere inzendingen
Een greep uit de andere namensuggesties: ‘Villa Arthropoda’ (omdat
het zo’n sjiek hotel is geworden en
de Latijnse naam verwijst naar ‘geleedpotigen’). “Slotania”, als knipoog
naar het hotel in Slotermeer bij Plein
’40-’45. En verder bijvoorbeeld: ‘Pension Hommel c.s.’ en ‘In den gulden
honingbij’ en de ‘Friemelvilla’.

en dat getuigt van een goede naam.”
Bert vermeldt bij zijn inzending dat
‘korf’ naast de bekende betekenis ook
blijkt te verwijzen naar ‘kerf’. Dat is
in het Oudnederlands het woord voor
‘insect’.
De Vrije logeerkorf is overigens al

Het kostte flink wat energie… maar het resultaat mag er zijn! Het mooie Dorpsplein ziet er weer uit als nieuw: Het onkruid is verwijderd en er is nieuw grind
gestort. Nu kan het hart van het fraaie dorp Sloten weer prima functioneren als
pleisterplaats voor de vele wandelaars en fietsers die even willen pauzeren tijdens
hun fiets- of wandeltocht. Met veel dank aan Ben Meijer, omwonenden (onkruid
wieders) van het Dorpsplein en… de gemeente.
Steentjes niet in de pomp-bak
Nu wacht het dorp alleen nog op het
terugplaatsen van de plantenbak en
is het zaak om het plein niet weer opnieuw te laten verloederen… Nog wél
een kleine kanttekening: Uit ervaring
is bekend dat het grind kinderen uit-

nodigt om de steentjes in de afvoer van
de pomp te gooien… Dat is natuurlijk
geen goede actie, want dan raakt de
pomp verstopt. Daarom het verzoek
aan iedereen: Wijs de kinderen (en hun
ouders) er zo nodig vriendelijk op dat
dit niet de bedoeling is.

