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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Tinie Worm krijgt een brug

Gemeente blijft behandeling Lutkemeer traineren

“Een vreeselijk ongeluk” in 1939

Nieuw Speelkasteel voor de Speeltuin Sloten?

Twee oproepen

Ontwerpwedstrijd Slotens bier-etiket 

AGENDA

Zaterdag 10 juli

• 10.00 – 17.00 uur: Open Imkerijdag en open dag op het Nieuwe Bijenpark.

Tuinen bezoeken, info over imkercursus, kaarsen van bijenwas maken, bekijk
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demonstratiekast, stekjesbeurs, museum en terras en terras open. Gratis

toegang. Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg 4, Oud Osdorp.

Zondag 11 juli

• 1300 – 17.00 uur: Kapucijnerplukdag bij Boerderij De Boterbloem: plukken,

hapje, drankje, Live-muziek. Lutkemeerweg 262 B, Oud Osdorp.

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

Tinie Worm krijgt een brug

Er zijn in Amsterdam nog veel bruggen, die alleen een nummer, maar

(nog) geen naam dragen. Sinds 2015 mogen deze bruggen worden

vernoemd naar bijzondere Amsterdammers.
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Ze worden genoemd naar mensen die zich op de een of andere manier

verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. De Oud Osdorpse Tinie Worm-de

Boer, die in 2015 overleed, was de ideale kandidaat. Tinie deed er in haar hele

(te korte) leven immers alles aan om de wereld om haar heen beter en

gezelliger te maken.

Het is dan ook niet vreemd dat de gemeente de voordracht, die Tamar

Frankfurther had ingediend, graag overnam. Op 2 juli mochten echtgenoot

Henk en portefeuillehouder van stadsdeel Nieuw-West Erik Bobeldijk het

naambordje feestelijk onthullen.

Na de toespraak van Erik Bobeldijk legde Tamar uit waarom zij Tinie hiervoor

had voorgedragen en sprak Liesbeth Berghuis namens de Dorpsraad nog

enkele woorden. Uiteraard maakte de familie Worm, de dochters Petra, Cora

en Hetty, er een klein (coronaproof) feestje van.

Lees verder…

Vanaf nu ziet iedereen die deze brug ('nummer 776') passeert voor áltijd
Tinie’s naambordjes in de Amsterdamse School-stijl. De officiële onthulling

door portefeuillehouder Erik Bobeldijk (links) en Henk Worm.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzI0NDUzNDM0MjcyMjU4NDUwJmM9ZzNkNyZiPTY0ODgzNzM3MCZkPXE3ajVqNmI=.HEgLaLKgonidKOZBCV-RYIMwi8RyOZYVPVlErqZgcmY


Gemeente blijft behandeling Lutkemeer traineren

Al meer dan een jaar geleden diende de Actiegroep 'Behoud

Lutkemeer' een verzoek bij de gemeente in om het bestemmingsplan

te herzien.

De juristen uit de bezwaarschriftencommissie zeggen nu ook dat de actiegroep

belanghebbend is en dat de gemeenteraad hier een besluit over moet nemen.

Maar, de wethouder negeert deze officiële uitspraak. Kan de politiek wel op de

stoel van de rechter gaan zitten?

Lees verder...

Iedere zondag is iedereen vanaf 12 uur welkom om gezellig te komen
tuinieren in de Lutkemeerpolder.

“Een vreeselijk ongeluk”

Vier Slotense meisjes, de zusjes Bep (16) en Annie (15) Sol en Lena

(18) en Joke (16) Bakker verdronken in 1939 in Castricum aan Zee.

Na intensief speurwerk lukte het Corrie Loogman en Annette Beentjes om 82

jaar later veel informatie boven water te krijgen. Zij volgen nauwgezet de weg

van de vier meisjes vanaf hun vertrek tot aan de verdrinking, de

reddingsoperatie en hoe de vaders met politieagent De Klerk in een taxi van

Gerrit van der Puij met spoed naar Castricum reden. De moeders Bakker en
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Sol kregen ondertussen pastoor Raken thuis op bezoek en vernamen het

verschrikkelijke nieuws. In deze rijk-geïllustreerde uitgave van 70 pagina’s

bieden zij een inkijkje in de (Slotense) wereld van de jaren dertig van de

vorige eeuw.

Blijvend verankerd in Sloten

Het ongeluk veroorzaakte een diepe wond in de geschokte Slotense

gemeenschap. De vier meisjes zijn onder enorme belangstelling samen

begraven op het Slotense Sint-Pancratiuskerkhof. De imposante steen met hun

portretten zorgt ervoor dat zij nooit worden vergeten en dat zij altijd

verbonden blijven aan Sloten. Zeker nu de noodlottige gebeurtenis zo

zorgvuldig is vastgelegd. Deze uitgave is later dit jaar te koop bij het

Politiebureautje in Sloten.

Lees verder…

Theo Bakker, de bijna 90-jarige broer van de in 1939 omgekomen Lena en
Joke Bakker, nam op 13 juni in het Parochiehuis, te midden van familieleden
van de vier meisjes, het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Corrie

Loogman (midden) en Annette Beentjes. Foto: Tamar Frankfurther.

Nieuw Speelkasteel voor de Speeltuin Sloten?

De Slotense speeltuin is als honderdjarige aan een verjongingskuur

bezig.
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Nu er volop gespeeld wordt met het nieuwe Waterspeeltoestel, is het tijd voor

het volgende project: een nieuw Speelkasteel. Ilse Visser, voorzitter van het

speeltuinbestuur: “Het oude speelkasteel was door houtrot helaas onveilig

geworden en is dus gesloopt. Daarom gaapt nu een gat in de speeltuin! Als

bestuur zijn we druk bezig de financiering voor een nieuw Speelkasteel rond te

krijgen. We hebben hiervoor al een schenking van het Postcodeloterij

Buurtfonds van € 2.500,- ontvangen. Maar, dat is nog lang niet voldoende…

Ook sommige leden en bezoekers van speeltuin hebben al een duit in het

zakje gedaan, maar ook dan zijn we er nog lang niet…

Draag ook bij aan het nieuwe Speelkasteel

Doordat een nieuw speeltoestel aan strenge veiligheidseisen moet voldoen,

zijn de kosten heel hoog… Het nieuwe Speelkasteel kost € 25.000. Doet u

mee? Stort ook op de rekening van de Speeltuinvereniging Sloten NL 56 RABO

03 73 11 44 94, onder vermelding van “Nieuw speelkasteel”.

Alle bijdragen voor het nieuwe Speelkasteel – klein en groot – zijn welkom!

AKERTJES

Oproep: Doe mee met de 'dialoog-tafel' Polderheuvel Oud Osdorp

Tegen oude afspraken in wil de gemeente meer grote en lawaaiige

feesten toestaan op de Polderheuvel, in de Tuinen van West, in Oud

Osdorp.



Om dit voor elkaar te krijgen, wil de gemeente het zogenaamde 'locatieprofiel'

van de Polderheuvel veranderen. De gemeente is op zoek naar bewoners en

ondernemers die de komende twee jaar willen meedenken over het gebruik en

de invulling van dit evenemententerrein. Meld u vóór 9 juli aan via de mail.

Oproep: Meld gevaar op de Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer

Zolang het stadsdeel de afgesproken tijdelijke verkeersmaatregelen

op de Sloterweg niet uitvoert, blijft het vooral voor fietsers

levensgevaarlijk.

De Politie verzoekt iedereen om alle gevaarlijke (bijna) ongelukken (zelf

meegemaakt of gezien) via dit formulier of telefonisch via 0800-8844 te

melden. Dit geldt voor het hele traject: Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer. De

Politie: "Je merkt misschien niet meteen het effect van jouw melding, maar

melden heeft écht zin."

Ontwerpwedstrijd voor Slotens bier-etiket

Komend najaar lanceren de Sloterkerk en de Slotense Brouwerij de 7

Deugden twee nieuwe, lokaal gebrouwen bieren.

In klein comité is er geproefd en zijn er passende namen bedacht. Maar

voordat het bier op grotere schaal kan worden gebrouwen, moet er nog één

stap worden gezet: een aantrekkelijk etiket. Creatievelingen, die een

mail sturen, ontvangen een proefpakket, de biernamen van de nieuwe bieren

(onder embargo) en de afmetingen van de beoogde etiketten. De winnende

ontwerpers ontvangen naar keuze een ruime hoeveelheid van de nieuwe

biersoorten, of een cadeaubon van 50 euro.

Bij de nieuwe etiketten wordt gelet op verwijzingen naar Sloten, de Sloterkerk,

Nieuw-West, en de nu nog geheime namen van het bier. Ook een verwijzing

naar de smaak van het bier levert uiteraard pluspunten op, net als de algehele

esthetiek. Insturen kan tot 15 augustus.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

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

Verzakte stoeptegels met sleuven zijn nu wel verleden tijd, maar het nieuwe
voetpad op de Osdorperweg (Oud Osdorp) heeft nú al last van geulen en een

afkalvende zijkant... Foto: Theo Durenkamp.
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