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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Extra consultatie over verkeerssituatie op Sloten en Nieuw-

Sloten

Deel uw speeltuin-herinneringen met ons

De voormalige gemeente Sloten in de krant

Ooievaarsnieuws

AGENDA

Zaterdag 1 mei

• 10.00 – 12.00 ︎︎uur: Zw ︎erfvu︎︎il v︎erzamelen in en rondom nat︎︎uurgebied De

Roerdomp. Start op de parkeerplaats bij dierenkliniek Stad & Land aan de Tom

Schreu︎rsw ︎eg 102 ( ︎vlakbij Half︎weg). Denk aan de corana-regels en hou︎d
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afstand ︎van elkaar. Meer informatie op: www ︎︎︎.roerdomp-amsterdam.nl.

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

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XVII

Extra consultatie over de verkeerssituatie op Sloten en Nieuw-Sloten

Afgelopen donderdag was een belangrijke dag voor het project ‘Sloten

en Nieuw-Sloten Autoluw’. Op die dag was in de avonduren niet alleen

de start van de extra gemeentelijke consultatie over het verkeer op de

Sloterweg en omgeving, maar de middag ervoor stond het onderwerp

ook op de agenda van de gemeenteraad.

Bij de digitale consultatie in de avond bleek gelukkig al snel dat het niet, zoals

van tevoren aangekondigd, 'alleen maar' over het westelijke deel van de

Sloterweg, tussen de dorpskern en rotonde, ging. Ook de wijde omgeving én

de reeds bestaande oplossingsvarianten lagen weer op tafel. Ook de
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gemeenteraad lijkt doordrongen van de ernst van de situatie op de Sloterweg:

"De veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers moet hier zo snel mogelijk

structureel worden aangepakt!".

Lees verder…

Deel uw speeltuin-herinneringen met ons

Vorige week gaf het bestuur van de Speeltuinvereniging Sloten het

feestelijke en koninklijke startsein voor de viering van hun honderdste

verjaardag.

Helaas ging er iets mis met de link naar dit artikel. Bij deze de link

alsnog: Koninklijke Erepenning voor 100-jarige Speeltuin Sloten.

De werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp vraagt iedereen zijn

speeltuinherinneringen, -foto's en -verhalen te delen.

Lees verder....
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Tamar en Guido Frankfurther (in de zomer van 1970) bij het klimrek van Aldo
van Eyck tijdens de Vliegende Brigade in de speeltuin Sloten.

Foto: Irene Frankfurther.

De voormalige gemeente Sloten in de krant

De voormalige gemeente Sloten werd ruim een eeuw geleden, op 1

januari 1921, door Amsterdam geannexeerd, tegelijk met nog vijf

andere gemeenten rond de stad.

In april 2021 werd in twee artikelen in de landelijke pers aandacht besteed aan

de vroegere gemeente Sloten en de groeiende stad Amsterdam.

Op 13 april verscheen in het Parool het artikel 'Onder het tapijt'. Zie: Hoe het

ooit zo levendige Sloten werd opgeslokt door grote buurman Amsterdam - Het

Parool; 13 april 2021.

Op 15 april verscheen in de NRC-Handelsblad het artikel 'De implosie van

Amsterdam'. Zie: De implosie van Amsterdam - NRC-Handelsblad; 15 april

2021.

Lees verder...
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De kerk van Sloten in de winter (op het ijs kolfspelers en schaatsers).
Schilderij van Jan Abrahamsz. Beerstraten; omstreeks 1650.

AKERTJES

Vlaggen op 4 en 5 mei

Helaas is het ook dit jaar weer niet mogelijk om samen stil te staan bij

de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de viering van de

bevrijding.

Dus ook geen herdenking van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp bij het

monument op de Osdorperweg in Oud Osdorp. We kunnen wél onze

betrokkenheid tonen door juist nu massaal de driekleur uit te hangen.

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
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Er wordt druk gebroed op Natuurpark Vrije Geer op Sloten. Het is nog onzeker
of de nieuwe buren door kunnen gaan met de woninginrichting of dat het

nieuwe ooievaarspaar tóch weer verjaagd wordt door de bazige man (staande
op de bovenste foto). Hans Moolhuizen zag later vijf ooievaars cirkelen boven

het natuurpark en legde nog een dapper verliefd paartje vast.


