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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Tuinen van Lutkemeer weer geopend

Bescheiden herdenking bij het monument op de Osdorperweg

Oproep: 100 jaar speeltuin

Gezocht: nieuwe marktmeester

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
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Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk). Contact:

Werkgroep Sloten Schoner.

• Vanaf 12.00 uur: Kom ook tuinieren in de Tuinen van de Lutkemeer.

Etnastraat, voorbij Lutkemeerweg. Info: info@behoudlutkemeer.nl.

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

Tuinen van Lutkemeer weer geopend

Ondanks het natte en gure weer zijn 250 actievoerders op zaterdag 8

mei naar de Lutkemeerpolder gekomen om de ‘Tuinen van Lutkemeer’

opnieuw te beplanten.

Ook de letters SOS (Save Our Soils) zijn ingeplant. Iedereen is vanaf nu weer

iedere zondagmiddag vanaf 12 uur welkom om hier gezellig te komen

tuinieren. In de hoop dat van uitstel afstel komt en deze kostbare

landbouwgrond in Amsterdam behouden blijft...

Lees verder…
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Foto: Behoud Lutkemeer.

Toch bescheiden herdenking bij het monument op de Osdorperweg

Anders dan vorig jaar mocht de Dorpsraad dit jaar wél een heel

beperkte Dodenherdenking bij het monument op de Osdorperweg

houden.

In heel klein gezelschap. Geen welpen van scouting Phoenix als

erewacht. Geen Taptoe. Geen Wilhelmus. Geen toespraken. Slechts de

gierende wind die raasde over het verstilde landelijke gebied.

Lees verder...
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Naast een anoniem bloemstuk ook bloemen van de bewoners van het landelijk
gebied Sloten-Oud Osdorp, gelegd door de Dorpsraad, van alle bewoners van

Nieuw-West door het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel en van het
Wellantcollege Sloten, namens de leerlingen, die het monument verzorgen.

Foto: Esther Kentie.

Oproep: 100 jaar speeltuin

In het kader van de oproep naar verhalen over de geschiedenis van de

Speeltuin Sloten kregen we een vraag over de Schaakclub ODI, die

actief was in het speeltuingebouw.

We weten dat de Schaakclub ODI, Ontspanning door Inspanning, in 1935

opgericht is nadat Max Euwe wereldkampioen werd. Omdat de club van

oorsprong Slotens is, vragen we om informatie over die beginjaren: wie waren

de initiatiefnemers, waar werd gespeeld, hoe ging het na 1945 verder?

In ieder geval werd er in het speeltuingebouw wekelijks geschaakt, tot

ongeveer 1960-1965, dus kan daar nog wel informatie over zijn.



Wie heeft er meer informatie, kan er meer over vertellen?

Reacties graag aan: dorpsloten@gmail.com

Leesclub Speeltuin Sloten in de jaren vijftig. Foto: archief Speeltuin Sloten.

Gezocht: nieuwe marktmeester

We blijven optimistisch en hopen dat we eind augustus ‘gewoon’ weer

het dorpsfeest ‘Sloten op z’n Kop’ kunnen organiseren. Met

gezelligheid in de Molen van Sloten, de speeltuin, op het Dorpsplein in

het Politiebureautje en… op de Sloterweg.

De verbindende braderie maakt het immers ieder jaar extra gezellig. Mensen

uit de wijde omgeving weten de monumentale Slotense dorpskern dan te

vinden. Na jarenlange inzet heeft Alexander van Ede, van de Tuin van Sloten,

aangegeven dat de speeltuinvereniging op zoek moet naar een andere

vrijwilliger om marktmeester te zijn.

Lees verder...
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Zonder nieuwe 'marktmeester' komt er geen braderie meer bij het dorpsfeest.
Wie pakt dit project op?

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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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Toen Joost van Hilten door Natuurpark Vrije Geer wandelde, zag hij voor het
eerst een rietzanger en legde hem meteen vast op de foto. Het is volgens
Joost "aannemelijk", maar door hemzelf nog niet waargenomen, dat de

rietzanger hier ook broedt. De rietzanger is geen heel zeldzame vogel, maar
het aantal broedparen in Nederland neemt, net als voor zoveel andere vogels
geldt, wel af. Meer weten over deze vogel die in de oevervegetatie van het

natuurpark gelukkig is, klik dan hier.

Op 4 mei, vlak voor de twee minuten stilte voor de Dodenherdenking: op
Sloten een teken van hoop... Tamara Janmaat fotografeerde de monumentale

dorpskern vanuit haar woning in het Wees- en Armenhuis.
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