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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Amsterdamse Open Monumentenweekend komt naar Sloten

Door aanleg fietspad sportpark nóg meer Japanse Duizendknoop

Mijn herinneringen aan de (speeltuin) Sloten

De jongste Slotenaar is: Derk Nijenhuis

Grote Bladsnijder op Aardaker

AGENDA

Iedere donderdag

• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.

Iedere vrijdag
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• 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

Amsterdamse Open Monumentenweekend komt naar Sloten

Op 11 en 12 september staat het Beschermd Dorpsgezicht Sloten vol

in de spotlight. Waar normaal de Amsterdamse binnenstad tijdens de

Monumentendagen centraal staat, kijkt de organisatie van dit

jaar naar monumenten buiten de Ring.

Ter voorbereiding op dit evenement is een mooie folder uitgebracht met een

fietsroute langs de oostelijke en zuidelijke grens van de voormalige gemeente

Sloten. Onderweg leest u welke stille getuigen uit de Slotense tijd nog

zichtbaar zijn. De route heeft een lengte van 17 kilometer en is gebaseerd op

de complete fietstocht van 30 kilometer van de werkgroep Historie Sloten-Oud

Osdorp. De folder is gratis op te halen bij het Politiebureautje of

te downloaden via deze link.

Naast Sloten werden op 1 januari 1921 ook Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp,

Watergraafsmeer en een groot gedeelte van Nieuwer-Amstel geannexeerd
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door Amsterdam. Ook in deze gebieden zijn interessante fietstochten uitgezet.

Lees verder…

 Gratis verkrijgbaar in het Kleinste Politiebureautje van Nederland...

Door aanleg fietspad op sportpark nóg meer Japanse Duizendknoop

Ook in het landelijke gebied – zelfs in de Hoofgroenstructuur –

verspreidt deze invasieve exoot zich razendsnel. Het is van groot

belang dat de gemeente deze ongenode gast niet gaat helpen om zich

op Sloten nog verder te verspreiden.

De plant is namelijk ook gesignaleerd in de bosstrook langs het Sportpark

waar de afdeling Sport van de gemeente voor korte tijd een fietspad alleen

voor sporters wil gaan aanleggen. Na deze constatering is er nu dus nóg een

extra argument om dat pad vooral níet aan te leggen: Als de grond hier wordt

verstoord, dan krijgt de Duizendknoop namelijk vrij spel.

Lees verder…
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Ga vooral niet maaien om de Japanse Duizendknoop te verwijderen. Dan
blijven er overal kleine stukjes stengel achter en ieder stukje, hoe klein ook,

zorgt weer voor een nieuwe plant… In afwachting van een oplossing plaatst de
gemeente nu alleen nog maar bordjes met de tekst “Niet maaien”. Zoals hier

ter hoogte van Ringvaartdijk 100. Foto: Willem Kleyn.

Mijn herinneringen aan (de speeltuin) Sloten

Ineke Ebbers (1947), tegenwoordig woonachtig in Badhoevedorp, las

afgelopen voorjaar de oproep om speeltuinherinneringen te delen en

liet van zich horen.

Er woonde wel familie op Sloten, maar zij woonde aan de Aalsmeerweg. Dáár

waren alle kleuterscholen ten gevolge van de geboortegolf na de oorlog

overvol. Gelukkig was er nog wel een plek vrij op de Slotense katholieke

kleuterschool en kon ze daar met bus G makkelijk komen. Uiteraard bezocht

ze dan ook de ‘Grote Speeltuin’ waar ze graag van de hoge stenen glijbaan

roetsjte.

Lees verder…
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Bus G op Sloten, circa 1965. Foto: Stadsarchief Amsterdam.

LIEF EN LEED

De jongste Slotenaar is: Derk Nijenhuis

"Hoera, op dinsdag 27 juli werd onze zoon Derk thuis geboren!"

Zo laten de trotse ouders Anna Hendriks-Nijenhuis en haar echtgenoot

Matthijs weten. Derk woont op het adres Sloterweg 1277. Voor de liefhebbers:

Derk werd om 23.56 uur geboren, was 51 cm lang en woog 4.335 gram.



AKERTJE

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
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De Aardaker in de buurt van de Nieuwe Meersluis, bij Schinkelhoek.
Foto: Hans Bootsma.

De Grote Bladsnijder op de Aardaker

Het is bekend dat de natuur in ‘De Oeverlanden’ een belangrijke rol

vervult binnen de Hoofdgroenstructuur en de Groene AS.

Maar, dan heb je wel een expert nodig die daar wat uitleg bij geeft. Bij deze.

Wilde bijen-expert Hans Bootsma: “De Oeverlanden zijn bij uitstek geschikt

voor wilde bijen. En zo af en toe worden er nog steeds nieuwe soorten

ontdekt. Hieronder ziet u een mannetje van de Grote Bladsnijder, een

algemene bijensoort die ik wel eens zag rondvliegen. Door de goede foto is

hij nu ook officieel hier waargenomen (goedgekeurd door

www.waarneming.nl).

Deze bij legde ik vast op de Aardaker, een tamelijk zeldzame plant, die heel

belangrijk is voor allerlei insecten. Deze fraaie plant staat helemaal in het

oosten van het gebied, vlak bij de sluis tussen de Nieuwe Meer en de Schinkel.

Helaas zal het hier behoorlijk gaan veranderen, want ook in minst vergaande

gemeentelijke plannen zal op deze plek meer recreatie komen. Maar zo lang

het nog kan, kunnen wij en de bijen er nog van genieten.”
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Bloem van de Aardaker met een Grote Bladsnijder, die graag op de Aardaker
bivakkeert en er nectar van snoept. Aan de dikke wollige voorpoten is te zien

dat het hier om een mannetje gaat. Foto: Hans Bootsma.
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