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AGENDA
Donderdag 10 september
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is, binnen de  

corona-regels, welkom.
Zaterdag 12 september
•  10.00 – 14.00 uur: Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer,  

Sloten. Help gezellig mee! Zelf drinken en brood meenemen. Info: Ruud Lutter-
lof, tel. 06 – 287 41 952.

•  11.00 – 17.00 uur: Monumentenweekend: Politiebureautje is open. Zie hieronder.
Zondag 13 september
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis drank-

je voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  11.00 – 17.00 uur: Monumentenweekend: Politiebureautje is open. Zie hieronder.
Dagelijks
•  Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Koeien van Oud Osdorp grazen lekker op… Sloten!

Monumentenweekend in Politiebureautje

Wist u dat, waar nu stadsdeel 
Nieuw-West ligt, eerst de landbouw-
gemeente Sloten (met vooral weilan-
den en later ook kassen) lag? Sloten 
is bijna 100 jaar geleden, in 1921, 
geannexeerd door Amsterdam. Van 
oudsher waren de nu nog resterende 
stukken landelijk gebied, Sloten, 
Oud Osdorp en Sloterdijk, natuurlijk 
verbonden door landbouwpercelen 
met boerderijen. 

Hoewel tussen de historische dorps-
kernen twee grote nieuwe wijken 
(Osdorp en De Aker) zijn gebouwd, 
zijn Sloten en Oud Osdorp nog sterk 
verbonden. Die eeuwenoude band 
blijft bestaan…

Pleegkind
Boer Henk Worm uit Oud Osdorp 
heeft nog altijd koeien. Trees Kaizer 
maakte een foto van twee kalfjes (ge-
boren eind juli) die bij Henks woning 
op de Osdorperweg lekker staan te 
grazen. Henk: “Die ene met de witte 
kop hoort bij die moederkoe, maar 
dat andere kalf is een pleegkind. Dat 
komt van een andere boer. Normaal 
gesproken zou dat kalf geslacht zijn. 
Maar, de vleesprijzen zijn zo laag, dat 
het kalf niets op zou brengen. Deze 
moederkoe heeft voldoende melk om 
twee kinderen groot te brengen en 
dat doet ze met plezier. Goed voor de 
dieren en voor mij een fijne tijdsbe-
steding om een oogje in het zeil te 
houden.”

17 koeien op Sloten
17 andere koeien van Henk staan 
op Sloten. Henk: “Op dat gebied 
daar tussen de Oude en de Nieuwe 
Haagseweg (A4), bij De Oeverlanden. 
Daar ligt nog een stuk weiland van 
Jaap Veldhuisen van de Sloterweg. 
Op dat stuk weiland staan ook twee 
koeien met vier kalfjes. Voordat 
sportpark Sloten en de A4 er waren, 
liep Jaaps land vanaf zijn boerderij 
‘De Ida Hoeve’ aan de Sloterweg tot 
daar door. Jaap woont nog altijd op 
zijn boerderij en verzorgt de koeien 
en kalfjes graag.”

Inleverpunt vet en frituurolie 
in de Slotense speeltuin
Herkent u dat? Na het frituren (of 
oliebollen bakken) wil je de boel op-
ruimen. Maar hoe? Breng olie en vet 
nu kosteloos naar de speeltuin.

Alexander van Ede van de Tuin van 
Sloten nam het initiatief om de olie 
hier in te zamelen: “Je mag olie en 
vet nooit in het riool gooien. Dan 
loopt de boel bij de waterzuivering 
spaak. Het waterschap moet jaarlijks 
veel belastinggeld uitgeven om aan-
gekoekte vetresten uit de rioolpijpen 
en hun zuiveringsinstallatie te schra-
pen. Dat betalen we met zijn allen 
en dat is zonde. Kom het voortaan in 
de speeltuin leveren. Dan bent u het 
makkelijk kwijt én levert het geld op 
voor de speeltuinvereniging!”

De spelregels
Overdag is de speeltuin Sloten ge-
opend. U kunt uw gesloten fles olie 
dan in de grijze container met oranje 
deksel naast het speeltuingebouw 
plaatsen. Dus niet: ’s avonds op straat 
voor het hek plaatsen! Het is ook 
mogelijk om van tevoren een lege fles 
op te halen in de Tuin van Sloten en 
die fles gevuld in de container achter 
te laten. Hier kunt u ook terecht met 
vragen. Hou het schoon en netjes!

Wat gebeurt ermee?
Als de container vol is, komt een 
bedrijf hem legen. Frituurolie wordt 
verwerkt tot biodiesel. De overige 
vetten worden verwerkt tot ande-
re producten, zoals cosmetica en 
smeermiddel. En – zoals gezegd – van 
de opbrengst kan de speeltuinver-
eniging de speeltuin onderhouden of 
leuke dingen organiseren. Zo snijdt 
het mes aan álle kanten!

Ter ere van de monumentenweekend is het kleinste Politiebureautje van Ne-
derland op 12 en 13 september van 11.00 tot 17.00 uur bij droog weer open. 
Kom langs voor een kijkje in de cel en een ‘uitgebreide’ rondleiding langs de 
mini-VVV, het voormalige kantoortje en keukentje. Alle ansichtkaarten, ook die 
van de Sloterkerk en van de kaart uit 1615 (!) van Sloten en omgeving zijn weer 
voorradig en te koop voor € 1,-. Met grote dank aan Amsterdampromotie.nl voor 
de sponsoring! Alle corona-regels zijn van toepassing. Dorpsplein 1, Sloten.


