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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Brandmelder Sloten straalt weer
Liefdeloze behandeling Sloterweg gaat maar door
Hakken in het zand bij wegversmallingen Sloterweg
Beheer Dorpshuis Sloten naar Eigenwijks
Galmborden rijksmonumentale Pacratiuskerk hersteld
Zieke bomen Vrije Geer en Ditlaar gekapt

AGENDA
Zaterdag 19 juni
• 10.00 – 14.00 uur: Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer,
Sloten. Kom ook! Info: Ruud Lutterlof, tel. 06 – 287 41 952.

• 13.00 – 18.00 uur: Tentoonstelling, live muziek, feestelijkheden. O.a.: Docu
over 35 jaar Nieuw en Meer en zeer gevarieerde kunst van Ank Daamen. Keet,
Nieuw en Meer - Kunst en bedrijventerrein, Oude Haagseweg 51.
Zondag 20 juni
• 11.00 – 14.00 uur: Plantenexcursie in De Oeverlanden met Hans Bootsma en
Nico Jansen. Hoogtepunt van het bloeiseizoen van het rijke en diverse
plantenleven in dit natuurgebied. Verzamelen: NME-centrum ‘De Waterkant’,
depot van De Oeverlanden, Anton Schleperspad. Deelname voor kinderen
gratis, volwassenen: € 2,50. Aanmelden niet nodig.
• 13.00 – 18.00 uur: Divers programma bij Nieuw en Meer: zie 19 juni.
Iedere donderdag
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Iedere vrijdag
• 16.30 – 17.30 uur: Open kerk: Orgelpunt 5 in de Sloterkerk. In stilte
luisteren naar orgelmuziek (17.00 – 17.15 uur). Iedereen is welkom.
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; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. 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 de Lutkemeerweg. Info: info@behoudlutkemeer.nl.
Dagelijks
• 11.00 - 17.00 uur: De Molen van Sloten is open voor rondleidingen.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

NIEUWS

Brandmelder Sloten straalt weer
De originele brand- en politiemelder (1933) bij het Slotense
Politiebureautje is weer prachtig opgeknapt!
Dat is het werk van Slotenaar en oud-brandweerman Willem van Klooster. De
bijzondere paal in Amsterdamse Schoolstijl is niet alleen in brandweerrood
geschilderd, maar Willem heeft ook geregeld dat de verlichting weer werkt.
Als de straatverlichting aangaat, gaat de blauwe lamp er bovenop weer
branden en aan de voorkant licht de tekst op hoe je een brand moet melden.
Doordat de Ritterlantaarn er pal naast veel licht verspreidt, is het effect niet
helemaal zoals dat vroeger was, maar dat kunt u er vást wel bij bedenken.

Bezoekers aan het kleinste Politiebureautje van Nederland kunnen de
brandmelder bewonderen. Ben Meijer geeft graag uitleg.

Liefdeloze behandeling Sloterweg gaat maar door
Wie over de Sloterweg fietst, ziet ter hoogte van nummer 842 al heel
lang een bouw-bord staan.

Een projectontwikkelaar wil deze kavel, waar nu nog één vrijstaande woning
staat, volbouwen met maar liefst vier woningen.
“Dat is strijdig met het bestemmingsplan én met het vorig jaar verschenen
Sloterweg-rapport van experts. Deze experts geven ondubbelzinnig duidelijk
aan dat de gemeente de cultuurhistorische waarden van (de bebouwing langs)
deze oude dijkweg eindelijk serieus moet gaan beschermen. Dat wordt dus
een inkoppertje”, dacht de Dorpsraad optimistisch. Niet bleek minder waar, zo
vertelt dorpsraadlid Piet Renooy.
Lees verder…

Foto: Piet Renooy.

Hakken in het zand bij wegversmallingen Sloterweg
Je zou verwachten dat de voorrangsregeling bij de wegversmallingen
duidelijk is. De rode pijl betekent: tegemoet komend verkeer heeft
voorrang.
Helaas zijn er nog heel veel automobilisten die vinden dat ze ‘er toch nog wel

even tussendoor moeten kunnen’. Zoals de meneer in de zwarte Clio, die
onrechtmatig doorreed en daarmee ál het verkeer op de Sloterweg voor de
zoveelste keer vastzette. Toen hij op zijn asociale gedrag werd aangesproken,
was hij niet voor rede vatbaar. Hij sloot de ramen, ging strak voor zich uit
kijken en vertikte het om achteruit te rijden.
Zo bleef de doorgang nodeloos lang geblokkeerd. Uiteindelijk was de
bestuurster van de andere kant, die eigenlijk voorrang had, verstandiger en
reed maar even een stukje achteruit. Deze toestanden herhalen zich om de
haverklap op de Sloterweg en bewijzen dat iedereen smacht naar de
definitieve verkeersaanpassingen. Ondertussen is even verderop, op het
Hoofdnet Auto, volop ruimte om veilig naar de A4 te rijden…

Foto: Wim van Slooten.

Beheer Dorpshuis Sloten naar Eigenwijks
Het Dorpshuis aan de Nieuwe Akerweg leidt al jaren een min of meer
slapend bestaan. Daar komt nu verandering in!
Om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken heeft de Dorpsraad het beheer
van het pand overgedragen aan bewonersorganisatie Eigenwijks. Ideeën over

dit leuke project zijn welkom.
Lees verder…

AKERTJES
Galmborden rijksmonumentale Pacratiuskerk hersteld
Kerken hebben 'klankborden'. Dat zijn openingen in de toren,
waardoor het klokgelui zich verspreidt.
Vooral de houten borden aan de westkant verkeerden in slechte staat en
moesten hoognodig worden gerepareerd. Het kerkbestuur schakelde dus
schildersbedrijf Gebroeders Velthuis uit Amsterdam en Slotense Bouwbedrijf
Gebroeders Koenen (van de overkant) in.
De vaklieden vervingen vanuit een hoogwerker de kapotte delen en voorzagen
de vier borden rondom weer van een nieuwe verflaag. Nieuwe netten
voorkomen dat duiven erin gaan nestelen. Zo kan iedereen in (de wijde
omgeving van) Sloten weer jarenlang ieder half uur en bij bijzondere
gelegenheden van het traditionele klokgelui blijven genieten.

De galmborden zitten zo hoog in de toren dat ze bijna niet opvallen...

Zieke bomen Vrije Geer en Ditlaar gekapt
Het is altijd schrikken als er bomen worden gekapt. Na gedane arbeid
bleven beide imposante stammen van de gekapte populieren achter.
Toen werd meteen voor iedereen duidelijk dat het goed was dat de
zaag erin was gegaan.
De boom op de kruising Vrije Geer / Ditlaar blijkt een grote rotte kern te
hebben en die op de Ditlaar een grote scheur in de bast. Bij een grote storm
had dat helemaal verkeerd kunnen aflopen. Gelukkig dat de gemeente zijn
bomen zo goed in de gaten houdt. Het is de redactie van deze Nieuwsbrief
helaas niet gelukt om te achterhalen wanneer deze – en eerder gekapte
exemplaren – worden vervangen. Het lijkt erop dat de gemeente in ieder
geval komend najaar twee bomen op de Ditlaar gaat planten.

SCHOOLTAS AAN DE VLAGGENSTOK
Ook geslaagd voor je examen?
Woon je in het landelijk gebied (Oud Osdorp, Sloten en de beide
Akerwegen) en ben je geslaagd?
Dat 'moet' in de krant! Stuur deze info op naar: dorpsloten@gmail.com:
• naam, leeftijd en het adres van de geslaagde;
• opleiding en de naam van de school;
• plannen voor volgend jaar.

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

Op het hoge nest bovenop de Lutkemeerschool in Oud Osdorp zijn dit jaar
waarschijnlijk twee jongen groot gebracht. Op 15 juni is de 2021-lichting
kleuter-ooievaars hier en op Natuurpark Vrije Geer geringd. In de volgende
Nieuwsbrief volgt een verslag in woord en beeld. Foto: Anja Rol.

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

