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AGENDA
OVERAL GELDEN DE CORONA-REGELS
Zondag 25 oktober
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop 

gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in het Dorpshuis Sloten, 
Nieuwe Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk).

Maandag 26 oktober
•  20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de 

orde stellen? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Dagelijks
•  Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Kent u ‘om de hoek vanaf Nieuw-West’ 
landelijk Oud Osdorp al? Hier vindt u 
heerlijke verse etenswaren. Om te ko-
pen of te oogsten van uw ‘eigen’ land. 
Dit gebied wordt daarom ook wel aan-
geduid als de ‘Tuinen van West’. Een 
leuk, veilig en lekker corona-uitje… 
bijvoorbeeld naar biologische boerderij 
De Boterbloem.

Mogelijk kent u de ‘Fruittuin van West’, 
aan de Tom Schreursweg 48. Hier plukt 
u zelf biologische appels en peren en 
kunt u winkelen in de biologische win-
kel. En in ‘Mijn Stadstuin’ aan de Nico 
Broekhuysenweg 16 kweekt u komend 
voorjaar zelf uw eigen groenten en 
bloemen. Om een beetje rode biet of 
courgette uit de grond te krijgen, heb 
je tegenwoordig geen groene vingers 
meer nodig. “Verbouw je eigen groente, 
wij helpen je” is het motto van de 
Tuinbutler op Mijn Stadstuin. Hier kan 
iedereen, met of zonder gewassenken-
nis en met of zonder veel tijd, uit eigen 
tuin groente kweken. Kortom, ook een 
optie voor druk bezette mensen. De 
verschillende hobby-boeren hebben 
ook regelmatig een overschot, dat zij 
graag voor een redelijk bedrag met 
anderen delen.
 
Lekker en duurzaam
Kortom, Oud Osdorp biedt veel lekkers 

en moois! Het voedsel dat je hier 
koopt is bovendien natuurvriendelijk 
gekweekt.. Dat  is wel wat anders 
dan het geval is bij avocado’s uit de 
supermarkt, die gekweekt zijn in het 
Spaanse Andalusië. Wist u dat er per 
avocado 700 liter kostbaar water nodig 

is om deze te kweken?! Dit gaat ten 
koste van het toch al steeds schaarsere 
drinkwater in Zuid Europa. Blijkbaar 
is het financieel erg aantrekkelijk voor 
boeren. Er worden namelijk (ook in Eu-
ropa) nog altijd bossen gekapt om hier 
avocadobomen te kunnen planten…

Op fietsafstand: Milieuvriendelijk gekweekte groenten en fruit

Op fietsafstand van heel Nieuw-West: We houden ons hart vast voor wat er ver-
derop in de Lutkemeerpolder gaat gebeuren... Maar, Trijntje Hoogendam verkoopt 
dagelijks tussen 9.00 en 18.00 uur (en op zondagen tussen 13.00 en 17.00 uur / 
dinsdagen gesloten) biologische producten op haar boerderij De Boterbloem. 
Adres: Lutkemeerweg 262B (achter Westgaarde). Uiteraard is er ook tijd voor 
een gezellig praatje en straks ook weer voor een glas lekkere biologische thee of 
vruchtensap.

De bouw van de nieuwe bruggen bij de zelfbouwkavels aan de Sloterweg 
vordert gestaag. Volgens afspraak bouwt de gemeente hier bruggen met 
grote openingen. Dat is goed voor de doorstroming van het water en 
voorkomt dat naast de bruggen zwerfafval blijft hangen. Veel beter dus 
dan een smallere (dichtslibbende) pijp in een duikerbrug. Nog even en de 
sloot is hier weer hersteld.

Schilderwedstrijd over 100 jaar annexatie Sloten
WIE O WIE KOMT HELPEN?
Volgend jaar is het 100 jaar geleden 
dat de gemeente Sloten door Amster-
dam werd geannexeerd. Deze gemeente 
besloeg grofweg het grote gebied ten 
westen van de Schinkel: Héél Nieuw-
West! De werkgroep Historie Sloten-Oud 
Osdorp organiseert in dit kader een 
schilderwedstrijd. Iedereen (amateurs en 
professionals) kan meedoen.

Bij de organisatie van deze wedstrijd kan 
de kleine werkgroep hulp gebruiken. De 
werkgroep is op zoek naar een vrijwil-
liger die handig is met de computer 
en het leuk vindt om de contacten met 
de inzenders te onderhouden en alle 
inzendingen netjes te administreren. 

Het gaat dus om praktische hulp bij de 
organisatie van dit evenement. Zodat het 
geen zooitje wordt… De taken kunnen 
van huis uit – op momenten dat het u 
schikt – worden uitgevoerd. Het gaat om 
een project dat in 2021 afloopt. Hebt u 
vragen en/of ziet u het zitten om te ko-
men helpen? Mail dan naar: dorpsloten@
gmail.com. 
In de loop van het najaar volgt via deze 
Rubriek meer informatie over deze schil-
derwedstrijd, maar als u schildert, dan 
kunt u misschien vast gaan nadenken of 
inspiratie opdoen via internet (bijvoor-
beeld op: slotenoudosdorp.nl en: archief.
amsterdam). De ingezonden schilderijen 
laten zien hoe het grondgebied van de 

toenmalige gemeente Sloten er vroeger 
uitzag, er nu uitziet of in de toekomst 
(volgens u) uit gaat zien. Of, dat is het 
mooie van een schilderij, een combinatie 
hiervan. Zo kunt u bijvoorbeeld in de 
toenmalige weilanden met boerderijen 
en koeien ook het huidige Osdorp of 
Slotervaart schilderen… 
Later meer hierover. De werkgroep 
Historie gaat overigens ook andere 
activiteiten organiseren in dit jubile-
umjaar. Er wordt hard gewerkt aan een 
fietsfolder, die langs plekken voert waar 
nog herinneringen aan de toenmalige ge-
meente Sloten te zien zijn. Als corona het 
toelaat, zullen er ook allerlei lezingen 
georganiseerd worden. Wordt vervolgd.


