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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Koninklijke Erepenning voor 100-jarige Speeltuin Sloten
Sloterwegbewoners: “Help! Die drempels zorgen voor scheuren
in mijn huis.”
Fietsersbond Amsterdam stelt randvoorwaarden aan veilig
fietsen op de Sloterweg
Han Pijnaker overleden
Landelijk gebied in beeld

AGENDA
Iedere zaterdag en zondag
• Politiebureautje Sloten bij droog weer open van 13.00 tot 17.00 uur en

daarnaast op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
Iedere zondag
• 10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. Verzamelen in het
Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk). Contact:
Werkgroep Sloten Schoner.
Iedere vrijdag
• 16.30 – 17.30 uur: Orgelpunt 5 in de Sloterkerk, Osdorperweg 28. In stilte
luisteren naar orgelmuziek (17.00 – 17.15 uur), kaars branden, mediteren.
Gratis toegang. Reserveren niet nodig. Iedereen is welkom.
Dagelijks
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

NIEUWS
Koninklijke Erepenning voor 100-jarige Speeltuin Sloten
Op donderdag 15 april kreeg Ilse Visser als voorzitter van de
speeltuinvereniging Sloten symbolisch de eervolle versierselen voor
de speeltuin uit handen van de commissaris van de Koning van NoordHolland, Arthur van Dijk.
De speeltuin is indertijd op initiatief van Slotense winkeliers en ondernemers
gestart. Door het toegenomen verkeer op de Sloterweg – ahum – wilde men
een veilige speelplek voor kinderen creëren. De Speeltuin Sloten heeft o.a.
WOII, de oprukkende stad rond het dorp en de bouwdrift van de gemeente
Amsterdam doorstaan. De speeltuin met zijn actieve vereniging is nog altijd
het kloppend hart van Sloten. Op naar de volgende honderd jaar!
Lees verder...

In 1921 bestond het speeltuinbestuur louter uit mannen; 100 jaar later alleen
uit vrouwen. V.l.n.r.: Christa Uittenbogaard, Ilse Groot, Ilse Visser (met
oorkonde), commissaris van de Koning van Noord-Holland Arthur van Dijk en
Arie van Genderen toont (als aanvrager) de Erepenning.

Sloterwegbewoners: “Help! Die drempels zorgen voor scheuren in
mijn huis.”
De blijdschap dat de gemeente eindelijk tijdelijke verkeersmaatregelen op de Sloterweg had getroffen was van korte duur.
Bewoners ervoeren na de plaatsing van de drempels meteen trillingen
en zelfs scheuren in hun huizen.
Er is zelfs sprake van verzakkingen van de wallekant en de beschoeiing. Mails
naar de portefeuillehouder en de gemeente worden beperkt en vertraagd
beantwoord. De bewoners voelen zich in de kou gezet. “De Sloterweg ligt op
een oude veendijk. Hoe is het mogelijk dat de gemeente daar geen rekening
mee heeft gehouden? Waarom heeft de gemeente andere drempels geplaatst
dan afgesproken? Waarom zijn niet ook de andere tijdelijke maatregelen
ingevoerd?”
Lees verder…

"Help! Ons huis trilt kapot!"

Fietsersbond Amsterdam stelt randvoorwaarden aan veilig fietsen op
de Sloterweg
Als gezaghebbende gesprekspartner van de gemeente Amsterdam als
het over het fietsbeleid gaat, heeft de Fietsersbond duidelijke
randvoorwaarden gesteld aan een fiets-veilige Sloterweg.
De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam
ervoor moet zorgen dat je daar veilig en comfortabel kunt fietsen. Iedereen is
het erover eens dat het daar met de verkeersveiligheid op dit moment zeer
slecht gesteld is: het is een smalle weg met veel te veel, te snel rijdende
auto's. Dit moet fundamenteel anders.
In de bijlage staan de door de Fietsersbond gestelde voorwaarden aan de
inrichting en het totaal aantal voertuigen die noodzakelijk zijn voor een fietsveilige weg. De Fietsersbond geeft ook duidelijk aan dat een nieuw fietspad
over het sportpark geen alternatief is voor een veilige Sloterweg.
Lees verder...

Sloterweg: Nu nog gevaarlijk fietsen op het Hoofdnet Fiets...

LIEF EN LEED
Han Pijnaker overleden
Op 8 april overleed Han op 94-jarige leeftijd in zijn huis aan de
Osdorperweg op Sloten. Han werd in 1927 geboren als tuinderszoon.
Al jong ontmoette hij Alie, een tuindersdochter die even verderop op
dezelfde weg woonde.
Toen Han 18 werd, mocht het stel eindelijk verkering krijgen. Han en Alie
waren vervolgens 74 jaar samen waarvan 67 jaar getrouwd. Op 17 april werd
Han begraven op het Sint Pancratiuskerkhof, bij zijn Alie.
Lees verder...

AKERTJE
Hang uw (Sloten)vlag uit op Koningsdag
Ook dit jaar mag de Oranjevereniging Sloten op 27 april weer geen
Koningsdag organiseren. Het zal weer kaal zijn zonder het traditionele
ringsteekfestijn, de gezellige rommelmarkt en leuke activiteiten...

Om het toch nog een beetje gezellig te maken is het wel zo leuk als zo veel
mogelijk bewoners van het landelijke gebied de vlag uithangen: de driekleur,
of zo u wilt, de Slotenvlag.

Het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp in beeld
Uw foto's van Sloten en Oud Osdorp blijven welkom. Stuur ze op naar:
dorpsloten@gmail.com

Tot grote blijdschap van álle ooievaarsfans heeft dit nieuwe ooievaars-paar
eindelijk het lef gehad om een nog vrije paalwoning op Natuurpark Vrije Geer
te betrekken. Ze zijn nu druk met de woninginrichting. Hopelijk houden ze
stand en laten zij zich niet verjagen door hun nog altijd bazige buurman. Eén
van deze ooievaars is geringd. Later leest u in deze Nieuwsbrief waar deze
ooievaar geboren is. Over de nestpaal in de Lutkemeerpolder corrigeert Paul
Koene van ooievaars020.nl een vorig bericht dat hier wél al in 2019 en 2020
succesvol is gebroed. Foto: Els Albers.

De Nieuwsbrief-redactie kreeg veel reacties op het stukje over Banksy op 7
april. Belinda Kreugel wist te melden dat de prachtige 'street-art' op
Sloten niet van de hand van Banksy is, maar werd gemaakt door 'Pipsqueak
was here'. Dit tweekoppige kunstenaarscollectief koos voor deze naam, omdat
"we klein, onbeduidend, maar toch luid en aanmatigend zijn en omdat we met
onze kleine stemmen tóch gehoord willen worden. Zo vragen we op onze eigen
eigenaardige manier aandacht voor alle grote en kleine zaken van het leven."
Meer weten? Klik hier.
Jack Jansen meldde dat de betreffende schildering zich bevindt onder het
viaduct van de A4 over de Anderlechtlaan. Hierbij nog een foto van Willem
Kleyn van een 'viaductschildering' met beren (van dezelfde kunstenaars?)
onder een viaduct van de A4. Onder de diverse bruggen en viaducten in deze
omgeving bevinden zich nog meer kunstwerken. Wie weet er meer van?
Reacties aan: nieuwsbrief@slotenoudosdorp.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij
www.slotenoudosdorp.nl.

