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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Wees- en Armenhuis (1906) met rijke historie weer in goede
staat
Ontwerpwedstrijd 'Ons Buiten’: inspiratie voor eco-tuinhuisje
Onveilige Sloterweg: nu met goede link
Nu te zien: alle inzendingen van de schilderwedstrijd Sloten

AGENDA
Zaterdag 24 juli
• 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.
Iedere donderdag

• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Iedere vrijdag
• 16.30 – 17.30 uur: Open kerk: Meditatie en kaars branden in 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; 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
Wees- en Armenhuis (1906) met rijke historie weer in goede staat
Wie eerder dit jaar door Sloten wandelde, kon er niet omheen: Het
beeldbepalende Wees- en Armenhuis aan de Akerpolderstraat werd
grondig opgeknapt.
Het pand staat er nu 115 jaar en heeft een rijke historie. Een mooie
gelegenheid voor een beknopte terugblik: Over de armoede in de 19e eeuw en
over de verschillende bewoners van het Slotense pand in al die decennia:
wezen, armen, bejaarden, krakers, jongeren tot aan de huidige bewoners.
Lees verder…

Het Slotense Wees- en Armenhuis omstreeks 1910 met de oorspronkelijke
hoektorens, gefotografeerd vanaf de Sloterkerk. In de jaren twintig werd er
een derde verdieping toegevoegd. Op de voorgrond het toenmalige
postkantoor. Foto: Collectie Suze van Scheppingen.

Ontwerpwedstrijd ‘Ons Buiten’: inspiratie voor eco-tuinhuisje
Tuinpark ‘Ons Buiten’ bij De Oeverlanden organiseerde een bijzondere
ontwerpwedstrijd voor een duurzaam tuinhuisje.
Niet alleen bood dit initiatief jonge ontwerpers de kans om zich te presenteren
en om extra aandacht te vestigen op het belang van duurzaam bouwen. Ook in
de toekomst zal iedereen nog lang van dit mooie initiatief kunnen profiteren.
Multi-functioneel en voor iedereen
Tuinpark 'Ons Buiten' bestaat volgend jaar 100 jaar. In dit jubileumjaar zal het
ecohuisje worden gebouwd. In de toekomst kan het ook door niet-tuinders
worden gebruikt. Bijvoorbeeld als vergader- of tentoonstellingsruimte, als
ontmoetingsplaats voor buurtbewoners of als logeerhuisje voor bijvoorbeeld
studenten Ecologie die werken aan een onderzoeksproject. Tot slot delen de
winnaars van dit ontwerp hun inzending met iedereen: Zo inspireren zij ook
alle andere tuinders (en wellicht anderen) die gaan bouwen. Een prachtig
initiatief!
Lees verder…

Winnaars Rian Knop en Frank Brouwers delen hun ontwerp. Foto: India Knop.

Onveilige Sloterweg: nu met goede link
Bij de productie van onze Nieuwsbrief gaat er zo nu en dan wat mis.
Wie vorige week op de link bij het verkeersartikel over de Sloterweg
klikte, zag níet hoe het er dagelijks aan toegaat op de Sloterweg, maar
wél hoe de ooievaars werden geringd…
Eigenlijk veel leuker natuurlijk, maar niet de bedoeling. Deze week herstellen
we dit. Dat kan makkelijk. Er is sinds de opname van het filmpje niets
verbeterd aan de fiets-veiligheid op de Sloterweg. Zélfs nu de zomervakantie
is begonnen, tonen automobilisten dag-en-nacht hun asociale rij- en
toetergedrag op de overbelaste weg. Klik hier en huiver alsnog.
Wie weet...
Hopelijk gaat de gemeente toch nog de klaarliggende goedkopere tijdelijke
verkeersmaatregelen (deel 2) op de Sloterweg uitvoeren. Die verbeteren
immers de veiligheid van álle fietsers op het Hoofdnet Fiets. Dan komt dat

dure tijdelijke fietspad, waar bijna niemand gebruik van mág maken, maar
waarvoor wél veel groen en bomen vernield moeten worden, er nooit.

Denkt de gemeente nou écht dat fietsers hier, van rechts komend vanaf het
sportpark, veilig linksaf kunnen slaan?

AKERTJE
Nu te zien: alle inzendingen van de schilderwedstrijd Sloten
De werkgroep Historie organiseert deze wedstrijd omdat het precies
honderd jaar geleden is dat de gemeente Sloten werd geannexeerd
door Amsterdam. 18 deelnemers stuurden 24 prachtige schilderijen in.
In afwachting van de officiële jury-uitslag kan iedereen via deze link nu al
kijken en zelf kiezen wat het mooiste kunstwerk is. Dan kunt u straks uw
voorkeur vergelijken met de beslissing van de jury, die bestaat uit een
voormalig docent van en afgestudeerden van de Rietveld Academie.
Uitslag volgt op 2 september
De kunstwerken verbeelden het grondgebied van de voormalige gemeente
Sloten in het verleden, heden en in de toekomst. Aan de deelnemers is ook
gevraagd om een tekst mee te sturen waarin zij uitleggen wat er op hun
schilderij te zien is. De jury heeft al 15 schilderijen genomineerd als potentiële
winnaars. Uit deze genomineerde doeken kiest de jury drie winnaars.

Op 2 september 2021 zal gedeputeerde Zita Pels van de Provincie NoordHolland in de Molen van Sloten de 1e, 2e en 3e prijs uitreiken. Tot die tijd
rouleren op deze pagina de inzendingen. Bij de kunstwerken, die niet zijn
genomineerd, staan de namen van de kunstenaars al vermeld. Bij de
genomineerde schilderijen staat nog geen naam. Die blijft nog geheim, omdat
de jury op geen enkele manier beïnvloed mag worden. Deze prijsvraag kan
worden georganiseerd dankzij een gulle bijdrage van het Fonds voor NieuwWest.

Sfeerbeeld van het Jaagpad toen en nu
Dit schilderij van Marijke Turksma werd niet genomineerd: “Mijn schilderij laat
het landelijke sfeertje van een deel van het Jaagpad vroeger zien vanuit de
Sloterkade kijkend richting de Nieuwe Meer, met wat elementen van nu. Het
Jaagpad, waar ik inmiddels ruim 45 jaar woon, heb ik zien veranderen van een
rafelrandje van Amsterdam aan een uitgebreid natuurgebied met veel groen,
bos en water, naar een druk bebouwde ‘Zuidas’ met hoogbouw, drukke wegen
en veel laagvliegend vliegverkeer. Ik hoop dat er in de toekomst genoeg
ruimte voor groene natuur over blijft.”

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

Slotenaar en oud-brandweerman Willem van Klooster gaf de originele
brandmelder niet alleen een nieuw knalrood verfje, maar hij repareerde ook de
originele verlichting. Als de straatverlichting aangaat, gaan de blauwe lamp
bovenop en het lampje aan de voorkant óók branden. Honderd jaar geleden
was de gewone straatverlichting veel zwakker. Toen viel de blauwe lamp in het
donker dus meer op dan tegenwoordig...

Op Natuurpark Vrije Geer hebben moeder en vader Ooievaar het erg druk met
het voeren van hun kroost. Tussendoor is er gelukkig ook nog even tijd voor
een gelukzalig klepperend 'ik-momentje'. Op de achtergrond: de lichting 2021.
Ze groeien snel. Foto: Els Albers.

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