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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Jubileumkrant voor jarige Molen van Sloten

Gemeente wilde grond van het Oude Bijenpark afsnoepen

Rebellen bezetten de Lutkemeerpolder in Amsterdam

Nieuw fietspad tussen Badhoevedorp en Nieuwe Meer in de

maak 

Gemeente kapt enkele bomen in landelijke gebied

Nieuw in Oud Osdorp: SlowRun

AGENDA

Zondag 22 augustus

• 9.00 – 10.00 uur: Gratis proefles SlowRun in Oud Osdorp. Zie hieronder.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzU0ODkzOTk2MzE4MDA1NzY0JmM9bzR2MyZiPTY5MTM4MTY5MyZkPWwyeTBkOHE=.UvFYXBpVKwCIntQ9iAT_Wd0vnt-3JNcKtl_kBRjHSMA
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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

Jubileumkrant voor jarige Molen van Sloten

Op 11 september is het precíes 30 jaar geleden dat Koningin Juliana

de Molen van Sloten opende door de vang (zeg maar: de rem) van de

molen te lossen.

Het feestprogramma begint met de verschijning van de speciale feestkrant, die

in de laatste week van augustus huis-aan-huis wordt verspreid in de

postcodegebieden 1060, 1066, 1069 en 1171. Hierin staan alle (gratis)

activiteiten, die in de hele maand september worden georganiseerd. Vrienden

van de molen hebben hierbij uiteraard een streepje voor. Gelukkig kunt u ook

nu nog Vriend van de molen worden. In de komende Nieuwsbrieven volgt
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uiteraard meer informatie.

Kranten liggen ook bij…

Woont u in een ander postcodegebied, maar wilt u wel weten wat er

georganiseerd wordt? Klik dan hier. U kunt de krant ook ophalen bij de Molen

van Sloten zelf, diverse ‘Huizen van de Wijk’, bij Eigenwijks, bibliotheken,

tuinparken etc. Wie niet kan wachten, ziet de krant hier digitaal. Deze uitgave

is mogelijk gemaakt door de 48 adverteerders uit Sloten, Badhoevedorp en

Nieuw-West.

Gemeente wilde grond van het Oude Bijenpark afsnoepen

Of het bewust of onbewust was, werd niet duidelijk, maar feit was wel

dat een deel van het Oude Bijenpark en Tuinpark Lissabon in de

‘Omgevingsvisie 2050’ plotseling anders bestemd was.

Terwijl daar in de eveneens gemeentelijke ‘Groenvisie 2050’ helemaal geen

sprake van was. In tegendeel. Gelukkig ondernam het bestuur van het Oude

Bijenpark snel actie en werd de bestemming weer ‘groen’. Maar, het blijft van

groot belang om de vinger aan de pols te houden.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzU0ODkzOTk2MzE4MDA1NzY0JmM9bzR2MyZiPTY5MTM4MTg3NiZkPWs2YzdiNnU=.nzREsBV4jLfeeYGylzjuPz5WpPcZElDVP2NWAEcRnyk
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzU0ODkzOTk2MzE4MDA1NzY0JmM9bzR2MyZiPTY5MTM4MTg4OCZkPXE2bjZoOWI=.hjbR1T1Noed8YVXt0t-YJYePqSzba4_RQGTvUHMR7yE


Lees verder…

Ga bij de duikboot aan de Sloterweg rechtsachter op het erf naar het Oude
Bijenpark en geniet van deze sprookjeswereld. Foto: Sander van Hulsenbeek.

Rebellen bezetten de Lutkemeerpolder

De actiegroep Extinction Rebellion organiseerde van 11 tot 15

augustus een klimaatkamp op een leeg kavel in de Lutkemeerpolder.

Zij kozen voor deze plek omdat in de klimaat- en ecologische crises plekken

zoals de Lutkemeerpolder belangrijker zijn dan ooit. Honderden mensen

kwamen naar de polder om workshops, debatten en lezingen te volgen. Een

bezettingsactie van het bouwterrein op zaterdag werd door de politie met veel

machtsvertoon na korte tijd beëindigd. Hierbij werden dertig mensen

gearresteerd. Een actievoerder in een stellage werd door een roekeloze agent

naar beneden gehaald, waardoor ze ruim twee meter naar beneden viel. Dit

liep wonderwel goed af.
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Foto: Behoud Lutkemeer.

Nieuw fietspad tussen Badhoevedorp en de Nieuwe Meer in de maak

Eind 2021 komt er een nieuw fietspad (door het groen) aan de oostkant

van Badhoevedorp. Het fietspad verbindt dan de Dellaertlaan met de Oude

Haagseweg bij de Nieuwe Meer. Hier sluit het fietspad aan op het regionale

fietsnetwerk richting Zuid-As en Buitenverdert.

De speciale tunnel onder het viaduct van de A9 is al gereed. In deze tunnel

ervaren fietsers straks op verschillende momenten van de dag een andere

beleving van het licht. Als de zon onder is, is er elektronische verlichting. Op

deze manier is het overdag en 's nachts veilig en prettig fietsen. Meer weten

over deze nieuwe hoogwaardige fietsverbinding in de maak? Klik hier.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzU0ODkzOTk2MzE4MDA1NzY0JmM9bzR2MyZiPTY5MTM4MTkyMSZkPXk2ZTdkMXc=.Rul6Z26eLuPP1t9dUJLBruJAr5M7iPVcZGktguxIWqY


Illustratie: Gemeente Haarlemmermeer.

AKERTJES

Gemeente kapt enkele bomen in landelijke gebied

De gemeente controleert ieder jaar een deel van de 300.000 bomen in de

stad. 1.559 zieke of verzwakte bomen kunnen omwaaien, en moeten

vervangen worden. Enkele daarvan staan in het landelijke gebied. De meeste

bomen worden vervangen. Meer weten? Klik hier.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzU0ODkzOTk2MzE4MDA1NzY0JmM9bzR2MyZiPTY5MTM4MTkyNyZkPXM5aDloNHk=.DvJ_80T8FQJZVAghsaQjGguM2sf-MBpxRT5xNGjSOsU


Langs de Ringvaartdijk wordt één smal boompje gekapt en op Sportpark
Sloten gaan er dertien om. Dat is slechts een miniem percentage van het zeer

boomrijke sportpark. Soms verdienen bomen ook een plek op de kaplijst...

Nieuw in Oud Osdorp: SlowRun

Vrouwen die in de buitenlucht samen willen gaan bewegen kunnen

kijken of 'SlowRun' bij hen past.

Inez Vork biedt namelijk op zondag 22 augustus tussen 9 en 10 uur een gratis

proefles aan. Tijdens dit uur worden intensievere en ontspanning afgewisseld.

Naast fysieke oefeningen besteedt de gediplomeerde begeleidster bijvoorbeeld

ook aandacht aan looptechnieken en ademhalingsoefeningen.

Inez: "SlowRun geeft je nieuwe energie, zorgt voor vetverbranding en je

immuunsysteem krijgt een boast." Start: Op het Over de Randterrein, hoek

Osdorperweg/Joris van den Berghweg, Oud Osdorp.

Aanmelden voor de proefles is verplicht kan via deze link. Per half september

gaat Inez wekelijks lessen verzorgen op dinsdagavonden en

woensdagochtenden. Meer weten? Klik hier.

mailto:inezvs@hotmail.nl
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SlowRun begint op het Over de Randterrein in Oud Osdorp. Foto: Inez Vork.

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

mailto:dorpsloten@gmail.com


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

De paarden van Mandy's Pony Plezier hadden ook vakantie en mochten lekker
grazen op het weiland naast Natuurpark Vrije Geer. Foto: Lester Neijzing.
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