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AGENDA
OVERAL GELDEN DE CORONA-REGELS
Donderdag 1 oktober
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zaterdag 3 oktober
•  10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Oud Osdorp). Tom Schreursweg 

102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt Fruittuin van West koffie aan. ??
•  13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Zondag 4 oktober
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  10.30 – 13.00 uur: Imkersoos: lezing over ‘Bijen houden in Oeganda’. Anne-

mieke Timmerman vertelt over haar ervaringen. Nieuwe Bijenpark, Baron 
Schimmelpennick van der Oyeweg 4, Oud Osdorp. Gratis toegang; aanmel-
den verplicht via: astrup.voogd@hotmail.nl. Doe een dikke trui aan i.v.m. 
ventileren. Meer info: bijenpark.nl.

Dagelijks
•  Schooldagen: 08.45 – 16.00 uur: Inleveren van elektrische (kapotte) appa-

raten (met stekker of op batterijen) kleiner dan 76 cm bij De Driesprong, 
Sloterweg 1192 in container bij het witte hek. Lever uiterlijk 2 oktober in! 
Voor u: lekker oude rommel opruimen. Voor de leerlingen: hopelijk een uitje 
naar Nemo.

•  Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

LIEF EN LEED

Ten zuiden van Sloten en de Slo-
terweg ligt de Riekerpolder, die aan 
de zuid(oost)kant begrensd wordt 
door het Jaagpad langs de Schinkel 
en Nieuwe Meer. Over wat er in dit 
gebied te zien is en over de geschie-
denis daarvan is veel te vertellen 
en er zijn ook veel foto’s te bekij-
ken. Recent zijn er op de website 
slotenoudosdorp.nl enkele artikelen 
hierover gepubliceerd door de Werk-
groep Historie Sloten-Oud Osdorp.
 
De gekanaliseerde rivier de Schinkel 
loopt vanaf de Overtoomse Sluis 
naar het zuiden en gaat bij de Nieu-
we Meersluizen over in de Nieuwe 
Meer, dit loopt verder in zuidweste-
lijke richting naar de Ringvaart van 
de Haarlemmermeer. Oorspronkelijk 
was de Nieuwe Meer een uitloper 
van de Haarlemmermeer, waarvan 
een gedeelte ook wel Oude Meer 
werd genoemd.
Wilt u meer lezen en zien over de 
(geschiedenis van) de Riekerpolder 

en het Jaagpad langs de Schinkel en 
Nieuwe Meer? Na lezing van de vol-
gende artikelen weet u álles over dit 
bijzondere stukje van (tegenwoordig) 
Amsterdam, dat tot 1921 de zuid-

Sloten Gezelllig: Herfstknutselen

Leuk voor in de herfstvakantie: Ben je tussen de 4 en een jaar of 10? 
Heb je ook zin om iets leuk te maken van kastanjes? Een spin (in een 
web), of een ander beestje of wezentje? Kom dan op dinsdag 13 ok-
tober tussen 14.00 en 16.00 uur naar ons eigen Slotense Dorpshuis. 
Wat je mee moet nemen? Een goed humeur. Geen geld, want het kost 
niets. Als je 4 of 5 jaar jong bent, heb je waarschijnlijk wat hulp 
nodig. Neem in dat geval vooral je vader, moeder, oma, opa of oppas 
mee. Er is in het Dorpshuis voldoende ruimte voor volwassenen om 
afstand te houden van de anderen. Daar houden we rekening mee. 
Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Overleden
Op 14 september overleed Slote-
naar Frans Schönhage onverwacht. 
Frans is 74 jaar geworden. Frans 
werd als zoon van een tuinders-
knecht geboren op de Osdorper-
weg 62 en woonde daarna op 
verschillende adressen – áltijd  
op Sloten. Frans ging naar de  
St. Jozefschool en werkte vanaf 
zijn 18e als chauffeur, vooral op de 

vrachtwagen en op de bus. Eigen-
lijk had hij banketbakker willen 
worden. Samen met Gerrit van der 
Puij organiseerde Frans kinderac-
tiviteiten in de Slotense speeltuin. 
Hij zat 18 jaar in het  bestuur van 
de Oranjevereniging Sloten en 
deed graag mee aan ringsteken 
met paard en wagen. Een man 
van ‘eenvoud’, die er altijd was 
voor zijn (klein)kinderen. Het zal 

vreemd zijn om hem niet meer in 
het voorbij gaan van zijn huis aan 
de Sloterweg even te begroeten of 
een praatje met hem te maken op 
straat of in zijn deuropening. Frans 
is na een besloten bijeenkomst 
op 24 september gecremeerd. Op 
geheugenvanwest.amsterdam ziet 
u een interview uit 2016 waarin 
Frans – als altijd – ‘heel gewoon en 
rustig’ over zijn leven vertelt. 

Het Jaagpad langs de Schinkel en Nieuwe Meer

Het Jaagpad langs de Nieuwe Meer. (Foto: Erik Swierstra)

westelijke grens van de gemeente 
Sloten vormde:
*  Het Jaagpad langs de Schinkel en 

Nieuwe Meer;
*  Herinneringen aan Jaagpad nr. 200 

bij de Nieuwe Meer;
*  Herinneringen aan het witte huisje 

aan Jaagpad nr. 220;
*  Wat er nog rest van de Riekerpol-

der;
* Het Jaagpad, Café Opoe;
*  Sloten en de verbinding van Am-

sterdam naar Den Haag. 
 
Erik Swierstra


