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Natuurspeeltuin Driesprong: uitdagend speelplezier

Film over Weilandje-referendum komt op AT5

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN

Molen van Sloten weer open
De Molen van Sloten gaat per 1 juni weer open voor bezoekers. Onaan-
gekondigd langskomen voor een rondleiding kan helaas nog niet. U moet 
reserveren via de website molenvansloten.nl.
Voorlopig zijn er alleen rondleidingen (voor maximaal vijf personen) om 
10.30 uur, 12.00 uur en 13.30 uur. De molen houdt zich uiteraard aan alle 
corona-voorschriften. Het is dus veilig om te komen. U woont als lezer 
van de Westerpost in Nieuw-West en was vást al járen van plan om toch 
eens een keer de binnenkant van deze prachtige molen te bekijken… 
Maar ja, het kwam er nooit van… Misschien hebt u nu wél tijd. De molen 
kan uw bezoek héél goed gebruiken!

AKERTJE

GESLAAGD VOOR JE EXAMEN?

Op 11 mei opende basisschool De 
Driesprong op Sloten na de coro-
na-stop weer zijn deuren. De natuur-
speelplaats achter de school kon toen 
eindelijk in gebruik worden genomen. 
Het is een fijn speelparadijs geworden. 

Je kunt er lekker klauteren en kinderen 
worden volop uitgedaagd om zelf-
standig te spelen. De waterpomp (die 
grondwater oppompt) met aflopende 
stroom bieden ook leerzaam speelple-
zier.
De school is reuze blij met het resul-
taat. De leerlingen van De Driesprong 
kunnen hier in de pauzes veel leuker 
spelen dan op de vroegere kale stenen 
speelplaats. De speeltuin zal door de 
school ook worden gebruikt voor na-
tuureducatie en andere buitenlessen. 

Buurtkinderen welkom
Op schooldagen is de speeltuin tot 
16.00 uur ook geopend voor (buurt)
kinderen tot en met 12 jaar. Aange-
zien er geen toezicht vanuit de school 
is, mogen kinderen hier alleen onder 

begeleiding komen spelen. Verwacht 
wordt uiteraard dan wel dat de jonge 
gasten zorgvuldig met het materiaal 

omgaan en niets kapot maken. En 
waarschijnlijk ten overvloede: Het is 
een rookvrij speelplein!

AT5 vindt de documentaire ‘De slag 
om het Weilandje Vrije Geer’ dermate 
van belang en bijzonder dat de omroep 
besloot om deze film op zondag 31 mei, 
eerste Pinksterdag, uit te zenden. 

Dat is goed nieuws, omdat zowel 
Sloten en Nieuw-West als het belang 
van ‘groen’ in de stad dan weer eens 
goed en positief onder ieders aandacht 
worden gebracht. Daarnaast biedt deze 
uitzending nu ook echt aan íedereen 
de kans om de film (op groter scherm) 
te bekijken. Daarna blijft de film altijd 
te zien via www.geheugenvanwest.
amsterdam. 

1992 - 2020
De film vertelt het verhaal over het Wei-
landje (nu Natuurpark) Vrije Geer vanaf 
de inspraak begin jaren negentig, via het 
referendum in 1995 tot nu. Het is daarom 
niet zo vreemd dat er véél te vertellen 
valt. Het verhaal is dan ook opgeknipt in 
drie delen van ieder ruim een half uur. 

Carry, Gregor en Dick
Dat AT5 de documentaire nu gaat uit-
zenden zorgt voor een mooi ‘Droste-ef-
fect’. In de film zijn immers veel door 
AT5 zelf gemaakte beelden uit de jaren 

negentig opgenomen. U ziet voormalige 
nieuwslezers (zoals Chazia Mourali, Ton 
van Royen en Yvette Forster) in hun jon-
ge jaren voorbij komen. Aangezien dit 
het allereerste door burgers georgani-

De Slotense Mera (links) en Lena testten de nieuwe speeltuin meteen enthousiast uit!

AT5-uitzendtijden op 31 mei 

- 17.18 uur en 22.15 uur: deel 1
- 17.50 uur en 22.50 uur: deel 2
- 18.20 uur en 23.20 uur: deel 3

Hein van Leeuwen en Jane Lang ontmoetten elkaar vijf jaar geleden in de beheergroep 
op Natuurpark Vrije Geer. Op 17 mei vertelden zij bij Hart van Nederland (SBS6) 
en in het AT5 Nieuws: “Gelukkig werd het referendum gewonnen! Waren wij elkaar 
anders wel tegengekomen?!” Kijk de items terug via de website slotenoudosdorp.nl.

seerde referendum in Nederland betrof, 
haalde het Weilandje ook regelmatig 
het landelijke nieuws. Daarom maken 
bijvoorbeeld ook een jonge Joop van Zijl 
en Gerard Arninkhof van het NOS-jour-
naal hun opwachting. Uiteraard wordt 
ook de andere kant van het verhaal ver-
teld. Dat doen de wethouders van toen 
en burgemeester Schelto Patijn. Carry 
Tefsen, Gregor Frenkel Frank en Dick 
Bruynesteyn verleenden belangeloos hun 

medewerking aan de campagne. Geniet 
van hun grappige commercials waarin 
zij de Amsterdammers (met succes) aan-
moedigen om ONeens te stemmen en het 
Weilandje groen te houden.

Woon je in het landelijk gebied (Oud Osdorp, Sloten en de beide  
Akerwegen) en ben je geslaagd? Dat ‘moet’ in de krant! 
Mail naar: dorpsloten@gmail.com. Stuur deze info op: 
• naam en het adres van de geslaagde;
• opleiding en de naam van de school;
• plannen voor volgend jaar.

Geslaagd 
De vlag hing al aan de vlaggenstok bij de Slotense Jim Boogaard,  
Sloterweg 1213. Jim is geslaagd voor zijn VMBO T-diploma met twee 
extra vakken. Hij volgde zijn opleiding aan het Apollo in Buitenveldert 
en gaat hier na de zomervakantie door met HAVO.


