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Deze Nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Opening varkenshouderij in Oud Osdorp
Boekenweekgeschenk Meck & Holt over landelijk gebied
Plannen van de gemeente over volkstuinenbeleid aangepast
Consultatie Mobiliteitsplan Nieuw-West
Ooievaars-nieuws: Zeven ooievaars op Natuurpark Vrije Geer

AGENDA
Donderdag 27 mei
• 19.30 – 21.00 uur: Digitale consultatie over het concept Mobiliteitsplan
Nieuw-West. Aanmelden via deze link. Zie verder het 'Akertje' hieronder.
Zondag 30 mei

• 11.00 – 16.00 uur: Open Tuinendag 'Lente' op tuinpark Eigen Hof. Genieten
van de prachtige tuinen. Gratis toegang. Sloterweg 1173, Sloten (t.o. Ditlaar).
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
Opening varkenshouderij in Oud Osdorp
Op 16 mei werd varkenshouderij 'De Herkomst' van boer Dirk Koolen
aan de Osdorperweg in gebruik genomen. Het terrein, inclusief
heerlijke modderpoel, ligt tegenover nummer 814; ten oosten van de
A5.
Als openingshandeling liet een varkensfluisteraar dertig biggen vrij om hun
terrein in Oud Osdorp zelf in te wijden. Boer Dirk wil zijn varkens een goed
leven geven op Oud Osdorp. Duurzaam en diervriendelijk.
Lees verder…

De varkens gingen meteen lekker ‘zoelen’ in hun nieuwe modderpoel. Dat is
wel even wat anders dan zij hiervoor in de megastal gewend waren…
Foto: Ray Kentie.

Boekenweekgeschenk Meck & Holt: vier verhalen over landelijk gebied
De Boekenweek 2021, met als thema 'Tweestrijd', is van zaterdag 29
mei t/m zondag 6 juni. Ook dit jaar krijgt iedereen die 20 euro of meer
besteedt bij 'onze' eigen boekhandel aan de Tussenmeer 46 in Osdorp,
naast het gewone geschenk, óók een boek over Nieuw-West cadeau.
Deze prachtige - wederom in eigen beheer door boekhandel Meck & Holt
uitgegeven - vierde jaargang in de serie 'Nieuw-West Side Stories' telt
136 pagina's. Vier van de 15 verhalen in deze editie gaan over de historie van
het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp. Deze bijdragen zijn geschreven
door uw Nieuwsbrief-redacteuren Erik Swierstra en Tamar Frankfurther en zijn
alle vier rijk-geïllustreerd.
Tweestrijd over het Weilandje Vrije Geer
Tamar vertelt in haar bijdrage het bijzondere verhaal van het in 1995
gewonnen referendum tot behoud van het Weilandje Vrije Geer. Als dat niet
over 'Tweestrijd' gaat, wat dan wel?

Lees verder...

Plannen van de gemeente over volkstuinenbeleid aangepast
De protesten van de volkstuinders en hun sympathisantenhebben tot
resultaat geleid!
Het vernieuwde document is in goed overleg tussen de gemeente, de Bond
van Volkstuinders en een afvaardiging van de zelfstandige tuinen opgesteld.
Het bestuur van het V.A.T. is tevreden over de afspraken die op hoofdlijnen
zijn gemaakt. De tuinders kunnen nog tot 12 juni via hun besturen op het
nieuwe beleid reageren.

Iedereen is welkom voor een wandeling op de negen volkstuinparken in het
landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp. Kom genieten van de prachtige tuinen,
zoals deze op Tuinpark V.A.T.

AKERTJE
Consultatie Mobiliteitsplan Nieuw-West
Op donderdag 27 mei presenteert de gemeente om 19.30 uur zijn ConceptMobiliteitsplan Nieuw-West. Iedereen kan digitaal meekijken en 'meepraten'.
Op hoofdlijnen gaat het over:
Een overzicht van wat nodig en gewenst is om Nieuw-West leefbaar en
bereikbaar te houden/te maken.
Welke maatregelen de komende 20 jaar noodzakelijk zijn om Nieuw-West
bereikbaar en verkeersveilig te houden/te maken.
Hoe maatregelen voor openbaar vervoer, fiets en auto op een goede
manier met elkaar gecombineerd kunnen worden.
Wie meer wil weten, kan het beste zelf de plannen van de gemeente

doorlezen. U vindt alle informatie (ook over de inspraak) via deze
link. Komende september wordt dit plan behandeld in de gemeenteraad.

OOIEVAARS-NIEUWS
Zeven ooievaars op Natuurpark Vrije Geer
Terwijl de baby-ooievaars hard groeien, neemt de belangstelling voor
de ándere paalwoningen toe.
Het wordt spannend om te volgen of het bazige mannetje van het ouderpaar
deze nieuwkomers als buren gaat accepteren... Kom vooral langs om dit
spannende schouwspel ook zelf te aanschouwen!

Foto: Ruud Lutterlof.

Broer en zus die in 2018 in het Vondelpark geboren werden, proberen keerop-keer het nest op de westpaal op Natuurpark Vrije Geer te betrekken.
Telkens als zij 'hun' paalwoning met takjes beginnen te gaan verfraaien, komt
de boze buurman agressief uitleggen dat daar geen sprake van kan zijn. Eén
keer heeft het stel hem al een week weerstaan. Volgend jaar zijn ze
geslachtsrijp. Gaat het ze lukken om deze woning in te richten en te gaan
bewonen? Ooievaar-expert Engbert van Oort laat weten dat het vaker
voorkomt dat broer en zus paren en dat dat niet erg is. Ouders laten immers
alleen sterk en gezond kroost leven. Zwakke kinderen met verkeerde
genen worden opgegeten of uit het nest gegooid... Foto: Ruud Lutterlof.

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

Leden van de beheergroep Natuurpark Vrije Geer, Teddy en Stefan, trokken
tijdens de werkochtend een waadpak aan en verwijderden riet. Zo zorgden zij
er - uiteraard rekening houdend met de aanwezige flora en fauna - voor dat er
weer mooie doorzichten kwamen. Leuk voor de bezoekers!
Foto: Ruud Lutterlof.

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

