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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Véél te hard rijden op de Ditlaar/Sloterweg: auto in de sloot

Hoe beleven bezoekers Natuurgebied De Oeverlanden?

Gezocht: verhalen over Nieuw-West van vroeger, nu of in de

toekomst

Eénmalige 'Night Experience' in de Molen van Sloten

Schaakclub ODI in de Speeltuin Sloten

AGENDA

Vrijdag 27 augustus

• 19.15 – 21.30 uur: Stiltewandeling georganiseerd door de Sloterkerk. Samen

in stilte wandelen met gezelligheid vooraf en na afloop. Verzamelen: Gebouw
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Vink en Boer, achter de Sloterkerk, Sloten. Vertrek wandeling: 19.30 uur.

Zaterdag 28 augustus

• 10.00 - 16.00 uur: Samen oude meubels uit het Dorpshuis Sloten sjouwen.

Eigenwijks regelt buiten een container. Alle hulp is welkom! Zo wordt het pand

gezellig voor activiteiten. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

• 21.30 - 24.00 uur: Nachtvlinders bekijken (met een lamp op een wit laken)

met Trees Kaizer en Ruud Jansen. Verzamelen: NME-centrum ‘De Waterkant’,

depot van De Oeverlanden, Anton Schleperspad. Deelname voor kinderen

gratis, volwassenen: € 2,50. Aanmelden niet nodig en wapen u tegen muggen.

Donderdag 2 september

• 21.00 – 24.00 uur: In kader van 30-jarig jubileum: Laserprojectshow op de

Molen van Sloten. Aangeboden door CJ Lasershows. Prachtig schouwspel waar

iedereen gratis van kan komen genieten.

Tot en met donderdag 10 september

• 11.00 – 16.00 uur: Loten á € 2,- voor de molentombola kopen in de Molen

van Sloten. Akersluis 10, Sloten. Prachtige prijzen én u steunt de molen, waar

íedere euro meer dan welkom is…

Hele maand september

• 11.00 – 17.00 uur: Gratis rondleiding bij de jarige Molen van Sloten voor

iedereen die deze maand óók 30 wordt. Telefonisch reserveren (tussen 9.30 en

16.00 uur): tel. 020 669 0412.

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
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• 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

Véél te hard rijden op de Ditlaar/Sloterweg: auto in de sloot

Het zoveelste ernstige verkeersongeluk op de Sloterweg was op

zaterdagochtend 21 augustus helaas een feit.

De toedracht in het kort samen te vatten: De auto kwam vanaf de Vrije Geer

keihard aanrijden. Redde de bochten op de smalle Ditlaar en linksaf de

Sloterweg op nét, maar daarna ging het mis.

Toen de automobilist na deze bocht weer éxtra vaart maakte, belandde hij na

een spin aan de overkant van de Sloterweg in de sloot. Iedereen kwam

gelukkig met de schrik vrij. Er waren op dat moment namelijk ook geen

passerende fietsers. Dit incident speelt zich precíes af op de plek waar de

gemeente jonge sporters vanaf dat tijdelijke fietspad vanaf het sportpark

linksaf wil laten slaan richting de dorpskern. Totaal onverantwoord.

Lees verder…
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Na onverantwoord racegedrag en een 'spin' belandde de auto nabij de
Ditlaar aan de overkant van de Sloterweg in de sloot.

Hoe beleven bezoekers Natuurgebied De Oeverlanden?

Op verzoek van de gemeente Amsterdam hebben 9 studenten

onderzocht wat 'wij' vinden van De Oeverlanden Nieuwe Meer.

De 224 Amsterdammers die aan het onderzoek deelnamen, gaven een hoge

waardering aan het natuurgebied. Veel respondenten willen dat de ruige en

ongerepte natuur behouden blijft.

Jammer genoeg wist eind vorig jaar bijna niemand dat dit onderzoek

gehouden werd. Ook de vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’ was niet op de

hoogte, zo laat bestuurslid Nico Jansen weten. Door het lage aantal

deelnemers, zijn de onderzoeksresultaten minder betrouwbaar, maar toch

zeker de moeite waard.

Lees verder…
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Strandje aan de Nieuwe Meer. Foto: Marijke Turksma.

Gezocht: verhalen over Nieuw-West van vroeger, nu of in de toekomst

De Osdorpse boekwinkel Meck&Holt lanceert een verhalenprijsvraag.

De circa twintig mooiste verhalen worden gebundeld in de vijfde editie

van de ‘Nieuw-West Side Stories’.

Schrijvers krijgen veel vrijheid, maar de teksten moeten wel gaan over of zich

afspelen op het grondgebied van Nieuw-West. Het mag fictie, of non-fictie zijn

en spelen in verleden, heden of toekomst.

Over Slotense belevenissen in het zwembad of op school?

Wie de eerdere edities van de ‘Nieuw-West Stories’ kent, weet dat verhalen

over het voormalige landelijke gebied Sloten-Oud Osdorp hierin tot nu toe

oververtegenwoordigd zijn. Lezers waarderen deze teksten ook, omdat ze de

wereld, die onder het zand van Nieuw-West bedolven werd, weer even tot

leven roepen.

Kent u nog een mooi verhaal over de het vergane Slotense leven, over boeren

in de voormalige gemeente Sloten, de tuinders van de Louwesweg, de



Noorder- of Zuiderakerweg of over een winkelier in de dorpskern van Sloten?

Het hoeft niet echt gebeurd te zijn… De winnaar van de ‘Publieksprijs Nieuw-

West 2022’ ontvangt € 1.000,-. Meer weten? Klik hier.

Ook verhalen over belevenissen in het verdwenen landelijke gebied zijn van
harte welkom. Op de achtergrond zijn de beide kerktorens van de Slotense

dorpskern zichtbaar. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Eénmalige 'Night Experience' in de Molen van Sloten

De Molen van Sloten biedt ter ere van zijn jubileum een uniek uitje

aan: Middenin de nacht met een lantaarntje door de donkere

draaiende molen dwalen...

Avondmensen, nachtbrakers, vroege vogels en iedereen die iets romantisch en

avontuurlijks wil meemaken is in de nacht van 10 op 11 september welkom in

de molen. U moet er wel snel bij zijn, want slechts 24 mensen kunnen hieraan

meedoen!

Spannend of romantisch (?) avontuur

In kleine groepjes van maximaal vier personen, verken je samen met de

molenaar de hele molen. Je loopt in het donker, bij het schijnsel van een
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lantaarntje, over de smalle trapjes tot helemaal bovenin de woonzolder. Je

hoort het geluid van de wind, het gekraak van de werkende molen, de wieken

die langs zoeven en flarden live pianomuziek.

Na afloop kun je even bijkomen met een drankje en een hapje. Deze activiteit

wordt slechts zes keer georganiseerd: ieder uur in de nacht van 10 op 11

september van 20.00 tot en met 6.00 uur. Kosten: € 30,- p.p. Vol = vol.

Lezers van deze Nieuwsbrief hebben een streepje voor. Reserveer meteen.

Schaakclub ODI in de Speeltuin Sloten

Ook Ger Meijer heeft goede herinneringen aan de Speeltuin Sloten.

Wist u dat Sloten zijn eigen schaakclub had?

Nadat Max Euwe in 1935 wereldkampioen schaken was geworden, werden

Slotenaren massaal lid. ODI staat voor: ‘Ontspanning Door Inspanning’.

Lees verder…
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De werkgroep Historie beschikt (nog) niet over een foto van ODI, maar deze
foto van het speeltuingebouw uit 1953 toont waar de club bijeen kwam.

Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

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


De invasieve Japanse Duizendknoop groeit inmiddels ook overal op Sportpark
Sloten. Aanleg van het tijdelijke fietspad bevordert verdere verspreiding.

Het was weer raak op het afvalpunt hoek Osdorperweg/Vrije Geer. Heeft een
omwonende het hier zo achtergelaten of was het weer afvaltoerisme?


