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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Gezinsuitbreiding bij de ooievaars op Natuurpark Vrije Geer
Een school in het voormalig Kuiperijmuseum bij Molen van Sloten
51 waarnemers doen 416 waarnemingen op Sportpark Sloten
Slotense kunstenaar exposeert bij Nieuw en Meer

AGENDA
Zaterdag 22 en zondag 23 mei
• 13.00 – 18.00 uur: Expositie bij Nieuw en Meer, Oude Haagseweg 51. Zie
verder: hieronder bij het Akertje. Gratis toegang. Corona-regels gelden.
Zondag 23 mei
• 15.00 uur of later tijdstip: Digitaal concert in de Sloterkerk (klavecimbel en

fluit; o.a. Bach). Vrijwillige bijdrage aan de Vrienden van de Sloterkerk.
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
• 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
Gezinsuitbreiding op Natuurpark Vrije Geer
Op 8 mei zijn er tenminste twee ooievaars geboren op Natuurpark
Vrije Geer op Sloten.
Het paartje (geboren in 2018 in het Vondelpark) dat zich op een van de andere
palen wilde gaan vestigen, is na een week toch verjaagd door de buurman. De
broer en zus zijn nog niet geslachtsrijp. Inteelt is bij ooievaars overigens niet
ongebruikelijk... Hopelijk komen ze terug en zijn ze dan standvastiger.
Via deze Nieuwsbrief blijft u uiteraard op de hoogte van het wel en wee van
deze en de andere ooievaars geboren in het landelijke gebied. Want ook op de
Lutkemeerschool en in de Lutkemeerpolder zijn er al kleine ooievaartjes!

Foto: Marina den Ouden.

Een school in het voormalig Kuiperijmuseum bij Molen van Sloten
Niet iedereen zal het hebben gemerkt, maar alle drie verdiepingen van
dit pand naast de molen zijn in de afgelopen maanden helemaal
leeggehaald door molenvrijwilligers.
Om de molen in de toekomst financieel overeind te houden, was deze verhuur
noodzakelijk. Het molenbestuur is erg blij dat de stichting Democratische
scholen LIFE in de komende tien jaar het hele pand gaat huren. Er zijn veel
kansen op samenwerking. Het pand naast de molen gaat verder onder de
naam ‘Molenschuur’.
Lees verder…

De molen en de school krijgen een gezamenlijke entree. De leerlingen en
docenten slaan vervolgens linksaf naar de molenschuur. En bezoekers en
vrijwilligers van de molen gaan hier rechtsaf.

51 waarnemers registreren 416 waarnemingen op Sportpark Sloten
Sportpark Sloten is heel veelzijdig. Het park tussen de Sloterweg en
de A4 biedt niet alleen een sportieve vrijetijdsbesteding in
verenigingsverband.
Straks kun je er ook individueel sporten. En nú al kunnen ook
natuurliefhebbers hier hun hart ophalen. Vooral in de verwilderde (bos)stroken
rond de sportvelden en de wielerbaan wonen veel vogels en kleine zoogdieren
in prachtige natuurlijke biotopen. Deze natuur, onderdeel van de Amsterdamse
Hoofdgroenstructuur, bevindt zich bijvoorbeeld achter de huizen aan Sloterweg
en in de strook langs tuinpark Eigen Hof.
Ook vogelaar Jos van Hilten ging er een kijkje nemen.
Lees verder….

Een zingende zwartkop in de bosstrook naast Eigen Hof, bij de noodingang, op
Sportpark Sloten. Foto: Jos van Hilten.

AKERTJES
Slotense kunstenaar exposeert bij Nieuw en Meer
Teun Castelijn exposeert op 22 en 23 mei van 13.00 tot 18.00 uur
tijdens het project 'Space Nieuw en Meer'. Ook de Israëlische Romy
Yedidia krijgt als 'talentvolle jonge kunstenaar' de kans om dan te
exposeren. Kom ook naar Oude Haagseweg 51.
Op zaterdag 22 mei lanceert kunstenaar Teun Castelijn tussen 15.00 en 18.00
uur zijn nieuwe project ‘Totems’ op het grasveld voor het Nieuw en Meer Lab
op kunstenaarsterrein Nieuw en Meer. 'Totems' is speels geïnspireerd op
Sloten en licht subversief project over onze doorgeslagen regelgeving en de
houdbaarheid ervan. Het raakt aan thema’s als de 'privatisering van onze
samenleving' en de 'verspreiding van desinformatie'.

Foto: Jorgen Karis.

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

Touwtje springen is van alle tijden: De Slotense Julia Francken en haar
vriendin Yuna Verhoef uit Badhoevedorp kunnen dat heel goed!
Foto: Hans Horwitz.

Schapen met lammetjes langs de Raasdorperweg in Oud Osdorp met op de
achtergrond het voortrazende verkeer op de Westrandweg (A5).
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