Tinie Worm krijgt een brug!
Als íemand het verdient om een brug
naar zich vernoemd te krijgen, dan is
het Tinie! Het is daarom terecht dat
het DB van stadsdeel Nieuw-West op
2 juni besloot om de naamloze brug
776 in de Joris van den Berghweg bij
de Osdorperweg op Oud Osdorp naar
haar te vernoemen.
Deze brug ligt in de buurt van haar
(ouderlijk) huis en pal naast het
‘Over de Rand-speelterrein’ waarvoor
zij zelf één van de initiatiefnemers
was. Tinie overleed vlak voor haar
72ste verjaardag, op 23 februari
2015. Aangezien je pas vijf jaar na je
overlijden een brug mag ‘krijgen’, was
dit de snelst mogelijke termijn voor
de Tinie-brug. Henk en hun dochters
wisten van niets en waren afgelopen
week blij verrast en geëmotioneerd
met dit bijzondere nieuws en vinden
het een heel mooi gebaar!
Lief en leed
Het idee om een brug naar Tinie
Worm-de Boer te noemen, kwam van
Tamar Frankfurther. In de voordracht staat: “Tinie Worm was een

zeer gewaardeerd Oud Osdorpse.
Ze was een tuindersdochter en is
geboren op de Lutkemeerweg. Later
trouwde ze met Henk Worm, die
samen met zijn broer de boerderij
had op de Osdorperweg, waar zij tot
haar overlijden heeft gewoond. Tinie
heeft zich in haar leven altijd ingezet
voor de medemens en voor het sociaal-maatschappelijk leven om haar
heen. Ze was een echte bruggenbouwer, een echte verbinder.
Zo was zij samen met haar maatje
Mia Kooter actief als medeoprichter
van de Stichting ‘Over de Rand’ en
jarenlang de organisator van het
jaarlijkse feestweekend. Ook was
ze lid van de werkgroep Lief- en
Leed van de Dorpsraad Sloten-Oud
Osdorp en stond ze altijd klaar met
een bloemetje, troostend woord of
een felicitatie.”
In ‘haar’ Oud Osdorp
“Tinie organiseerde samen met Mia
ook de Dodenherdenking op 4 mei
bij het oorlogsmonument aan de
Osdorperweg. Verder was ze nauw
betrokken bij de organisatie van de

Doe mee! Lever oude elektronische
apparaten in bij De Driesprong
Echt zoiets wat je uitstelt… Het
opruimen van elektrische spullen,
die je alláng niet meer gebruikt.
Nú kunt u alles wat op batterijen
werkt, een snoer heeft en kleiner
is dan 76 cm gratis inleveren bij
basisschool De Driesprong midden
op het dorp Sloten (Sloterweg
1192). Dat kan op schooldagen
tussen 8.45 en 16.00 uur in de
container bij het witte hek bij de
ingang. De actie loopt tot en met 2
oktober.
“Wie meedoet helpt het milieu”,
zo vertellen Jessie en Anissia van
Groep 8 (Planeet) van de Slotense
school voor bijzonder basisonder-

wijs. “We moeten zo veel mogelijk
grondstoffen hergebruiken. Wist
je dat er 75 kilo aan grondstoffen
(vaak onder vervuilende, slechte
en onveilige omstandigheden)
gedolven moeten worden om
één mobiele telefoon te maken?
Veel oude spullen belanden op de
vuilstort en in zee. Dat is zonde,
want dan gaan al die herbruikbare
grondstoffen verloren!” Er zijn
in Amsterdam tien scholen die
meedoen aan deze E-Waste Race.
De winnaar mag een hele dag naar
NEMO. Help mee: Voor u een opgeruimde kast en prettig duurzaam
gevoel en voor de kinderen een
prachtuitje…
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dorpsraadverkiezingen: Ze regelde
alles van tevoren en op de dag zelf
zat ze op het Oud Osdorpse stembureau.
Een échte kracht achter en voor de
schermen, die veel te jong is gestorven, maar het verdient om in naam
op ‘haar’ Oud Osdorp voor altijd herinnerd te worden. Na haar overlijden
is er een film gemaakt over Henk en
Tinie Worm, die te zien is op de website geheugenvanwest.amsterdam.
Hoewel Tinie daar niet meer bij kon
zijn, is ze in deze film wel prominent
aanwezig.”
Het is op dit moment nog niet
bekend wanneer Tinie’s naambordje
op de brug onthuld gaat worden.
Uiteraard leest u dat tijdig in deze
Rubriek.

AGENDA
OVERAL GELDEN DE CORONA-REGELS
Donderdag 17 september
•	10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zaterdag 19 september
•	13.00 – 18.00 uur: Project Space/2: Expositie en optredens (in de loop van
de middag) bij Nieuw en Meer. Voorterrein en in keet Nieuw en Meer, Oude
Haagseweg 51, Amsterdam
Zondag 20 september
•	10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•	11.00 – 15.00 uur: Wandeltocht (12 km.) ‘Rondje Nieuwe Meer’ voor geoefende wandelaars met Nico Jansen (en oversteek met veerpont Ome Piet).
Verzamelen NME-centrum ‘De Waterkant’, depot van De Oeverlanden,
Anton Schleperspad. Deelname voor kinderen gratis, volwassenen: € 2,50.
Aanmelden verplicht: bestuur@oeverlanden.nl.
•	13.00 – 18.00 uur: Project Space/2: Zie hierboven. Optredens vandaag om
16 en 17 uur.
Dagelijks
•	Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Het geheim van de Lutkemeerpolder
Op 7 september begonnen de voorbereidende bouwwerkzaamheden in de Lutkemeerpolder. Ruim 70
mensen blokkeerden de toegang en protesteerden ’s
avonds met lawaai in de Stopera. Behoud Lutkemeer
zet haar acties voort. Belangrijkste vragen nu zijn:
“Wie is de geheime partij die hier wil gaan bouwen?
En: wat gaat er dan komen? Het antwoord hierop
is van groot belang, omdat de gemeenteraad heeft
toegezegd dat er pas gestart wordt met de bouw als
de gemeente een overeenkomst met de bouwer heeft
gesloten. De gemeente weigert hierover informatie te
verschaffen. Dit wekt wantrouwen. Waarom houdt de
gemeente dit geheim? Is er wel een partij?”
(Foto: Behoud Lutkemeer)

