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NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM - SLOTEN

dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl

Deze Nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther

en Erik Swierstra. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar
bovenstaand emailadres.
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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Slotense brandspuit verhuist van Molen naar Tuinpark V.A.T.

In beroep tegen woningbouw op Oude Begraafplaats Oud Osdorp

Beter maaibeleid leidt tot meer insecten

AGENDA

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
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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

Slotense brandspuit verhuist van Molen naar Tuinpark V.A.T.

De verhuizing van de brandspuit en het bijhorende gammele afdakje

op 29 juli was loodzwaar. Maar na een lange ochtend hebben de

vrijwilligers van de Klusploeg van de V.A.T. (Vereniging Amateur

Tuinders) de klus geklaard.

Een dag eerder had de Klusploeg de verhuizing al voorbereid door een

tijdelijke ronde plaat precies op maat te maken voor het linker wiel. Dit wiel is

immers zo rot dat het totaal geen gewicht meer kan dragen. Laat staan déze

zware last…

Kom kijken

De brandspuit is nu tot en met het monumentenweekend op 11 en 12

september tijdelijk te bewonderen op het overdekte terras van de V.A.T.-

kantine ‘De Schakel’ aan de Lies Bakhuyzenlaan op Sloten. Daarna gaat de

zeskoppige Klusploeg de brandspuit binnen opknappen en een nieuw afdakje

maken. Als de brandspuit hersteld is, krijgt hij een eervolle plek meteen links

naast de ingang. Tuinpark V.A.T. krijgt de brandspuit in bruikleen van de

werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp.
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Spuiten maar!

Sloten had vroeger zijn eigen vrijwillig brandweercorps. Als er ergens brand

was, werd deze ploeg Slotenaren opgetrommeld. Ze haalden de wagen met

pomp en slangen snel uit het schuurtje achter Sloterweg 1277 en spoedden

zich naar de brand. Slang in de sloot, pompen en spuiten maar!

Lees verder…

Op 29 juli laadde de V.A.T.-Klusploeg – onder bezielende leiding van voorzitter
Plooij - de loodzware brandspuit op de aanhanger. Foto: Eveline van Rijn.

In beroep tegen woningbouw op Oude Begraafplaats Oud Osdorp

De Buurtgroep Oud Osdorp stapt naar de rechter in de hoop te

voorkomen dat er gebouwd wordt op de Oude Begraafplaats langs de

Osdorperweg.

De Buurtgroep: “Het is volstrekt onbegrijpelijk waarom de gemeente zijn eigen

democratisch tot stand gekomen bestemmingsplan niet naleeft. Daarmee kiest

de gemeente de zijde van de projectontwikkelaar en niet van ons aller

algemeen belang. De gemeente gaat inhoudelijk niet in op onze bezwaren. Wij

begrijpen hier niets van.”
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Precedentwerking

Als dit bouwplan wordt goedgekeurd, zet dit de deur wagenwijd open voor

andere projectontwikkelaars om nu nog open percelen langs de Osdorperweg

vol te bouwen. Dat is het begin van het einde van de cultuurhistorische

waarden van Oud Osdorp. “Het gaat hier dus om een heel principiële en

belangrijke zaak”, aldus de Buurtgroep.

Lees verder…

De Oude Begraafplaats met vrij zicht op het achterland. Foto: Erik Swierstra.

AKERTJE

Beter maaibeleid leidt tot meer insecten

De ‘Vlindergroep Sloten’ constateert tevreden dat de gemeente

overduidelijk de bermen anders is gaan beheren: “De bermen bloeien

uitbundig en overal zweven hommels, bijen en vlinders van plant tot

plant”.

Hoe zonde dat ook kan aanvoelen, zo nu en dan maaien is zeker wel zinvol,

zolang dat maar op het goede moment en in gedeeltes gebeurt. Ondertussen

is de biodiversiteit al een stuk verbeterd.
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Lees verder…

Bloeiende bermen langs de Plesmanlaan. Foto: Anne Nicolai.

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

De jonge ooievaars geboren op Sloten en Oud Osdorp vliegen steeds verder
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

van hun nesten om de wereld te ontdekken. Ze slapen nog wel in hun veilige
nesten. De ouders zorgen na thuiskomst gelukkig ook nog voor een lekker
hapje, zoals hier bovenop de paal op Natuurpark Vrije Geer. Voer de jonge

ooievaars vooral niet. Ze moeten nu voor zichzelf leren te zorgen. Als ze straks
verder uitvliegen, bent u ook niet altijd in de buurt... Foto: Els Albers.

Oud Osdorp. Foto: Erik Swierstra.
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