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Doe mee met de schilderwedstrijd
Op 1 januari 1921 annexeerde de
gemeente Amsterdam het grote Slotense grondgebied: vanaf de Schinkel
tot aan de Haarlemmermeer. Op de
huidige plattegrond van Amsterdam
gaat het om het grondgebied van
heel stadsdeel Nieuw-West plus nog
een stuk van West.
Nu, honderd jaar later, organiseert
de werkgroep Historie Sloten-Oud
Osdorp in samenwerking met Ons
Amsterdam een schilderwedstrijd.
Deelnemers worden uitgenodigd te
verbeelden hoe Sloten er vroeger uitzag, hoe het huidige grondgebied er
uitziet of hoe u verwacht (of vreest)
dat het er in de toekomst uit zal zien.
In schilderijen is álles mogelijk: Ook
een combinatie van verleden, heden
en toekomst is mogelijk.
Mooie prijzen
Op deze manier wil de werkgroep
Historie aandacht vragen voor een
stukje recente geschiedenis van
Amsterdam en het behoud van de
cultuurhistorie uit de voormalige
gemeente Sloten. Alle (amateur)
schilders van alle leeftijden mogen
deelnemen aan deze wedstrijd, die
ook een leuke vrijetijdsbesteding
(in coronatijd) wil bieden. Er zijn
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AKERTJES
Sloterkerkbier?
Het schilderij ‘Blik op Sloterdijk’ van Dirk Johannes van Haaren (1878 1953) laat zien hoe dit stuk van de gemeente Sloten er honderd jaar geleden
uitzag. Er is daar sindsdien heel wat veranderd…
geen kosten verboden aan deelname.
Een professionele jury voorgezeten
door een oud-docent van de Rietveld
academie zal een keuze maken uit de
inzendingen. De winnaars ontvangen een cheque van 500 euro, 250
euro en een duo-cadeaubon voor een
workshop. Deze wedstrijd wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor
Nieuw-West.
Annexaties1921.com
Van twintig genomineerde schilderijen zal een tentoonstelling worden

gemaakt. Aan alle inzenders wordt
gevraagd bij de inzending bondig te
omschrijven wat er te zien is op het
schilderij. Alle inzendingen zullen
met deze teksten worden opgenomen
op de website geheugenvanwest.
amsterdam. Als de kunstenaar daar
toestemming voor geeft, dan zal het
Amsterdam Museum bekijken of een
of meer inzendingen in hun collectie passen. Schilderijen kunnen tot
en met 15 juni ingestuurd worden.
Meer informatie staat op de website
annexaties1921.com.

42 jaargangen vol ‘recente’ Slotense historie

Dit is alweer de laatste Rubriek Sloten-Oud Osdorp van dit jaar. Met deze
2085e editie maken we de 42e jaargang vol. Op zich geen jubileum-getal,
maar wél het vermelden waard. Het is toch uniek dat vrijwilligers al 42 jaar
lang week-in-week-uit het wel en wee van het landelijk gebied met alle bewoners van Nieuw-West, Badhoevedorp en Halfweg delen? Al deze Rubrieken
vormen samen inmiddels een prachtig naslagwerk. Het gebrek aan veiligheid
op de Osdorperweg en Sloterweg is in al die jaren het vaakst terugkerende
onderwerp. Zo stond bijvoorbeeld in Rubriek-nummer 220 dat de politie op
14 april 1983 tussen 7.00 en 9.00 uur snelheidscontroles had gehouden op de
Sloterweg: “39 automobilisten werden geverbaliseerd met een snelheid van
boven de 65 km”. Een paar maanden later staat in de Rubriek (nr. 232) van 14
juli 1983 dat “de verkeerspolitie een adviesrapport heeft opgesteld aangaande
verkeersbeperkende maatregelen in Sloten”. Kortom, het is hoog tijd dat de
Sloterweg ein-de-lijk veiliger word!

Dominee Martijn van Leerdam
van de Sloterkerk en Lex Bronder zijn van plan om – samen met
Garmt Haakma van de Slotense
brouwerij De 7 Deugden – kerkbier te gaan ontwikkelen. Een pils
en een witbier. Straks uiteraard
te proeven en te koop in het dorp.
Denkt u mee over de namen?
Misschien iets in relatie tot Sloten,
Rembrandt (die hier schilderde),
de protestantse wijkgemeente,
Nieuw-West of natuurlijk: de Sloterkerk? Kijk ter inspiratie vooral
naar de al bestaande namen van
andere De 7 Deugden-bieren op
hun website. Stuur uw inzendingen vóór 7 januari 2021 naar
Martijn van Leerdam, dominee@
osdorpsloten.nl. Als de namen zijn
bedacht, volgt ook nog een oproep
om te helpen bij het ontwerpen
van de etiketten. Wordt dus vervolgd.

Ongezonde rook

Winter, warmte, gezelligheid met
een knisperend vuurtje in de houtkachel… Het lijkt zo onschuldig,
maar het Longfonds en velen met
astma en andere longaandoeningen slaan alarm. Waarom? Omdat
houtstook heel slecht is voor
ieders gezondheid; zeker ook voor
kinderen. Longpatiënten worden
benauwd en krijgen hoestbuien.

Zelfs de moderne ‘veilige’ houtkachels stoten nog altijd schadelijke
fijnstof uit. Het dorp Sloten is
een hotspot van houtstook. Hier
is de lucht nu maandenlang zo
erg vervuild dat longpatiënten
na 16.00 uur eigenlijk niet meer
verantwoord naar buiten kunnen.
Omdat de oude huizen niet goed
geïsoleerd kunnen worden, dringt
de fijnstof onverbiddelijk ook
woon- en slaapkamers binnen.
Daarom het dringende verzoek:
Stook zo min mogelijk en alléén
bij windkracht 4 en hoger.

Bezorging Westerpost

Slotenaar Ben Meijer bezorgt al
vele jaren trouw de Westerpost
in heel Sloten. Dat is nogal een
intensieve krantenwijk. Ben heeft
om gezondheidsredenen moeten
besluiten om met ingang van
het nieuwe jaar niet langer te
bezorgen op de Sloterweg tussen
de dorpskern en de manege. Het
gaat ongeveer om ongeveer 120
adressen. Is er iemand die dit
stuk van Sloten voortaan voor
zijn rekening wil nemen? Vragen?
Mail even naar: dorpsloten@gmail.
com. Overigens, als corona straks
geluwd is, komt Ben nog wel even
zijn hele rondje maken met de
bekende kaartjes om u dan alsnog
een heel gelukkig en gezond 2021
te wensen…

