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Deze Nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Huis te Vraag wordt bedreigd en heeft uw hulp nodig

Nog altijd slechts 3 hectare (inclusief boomgaard) voor De

Boterbloem 

Herinneringen aan de speeltuin: judo, cowboyfilms en luilak

Hoeveel rondjes draaien de Slotense molenwieken in 30 uur?

Uitstapje in de buurt: Naar het bos met de Nieuwe Meer-ponten

AGENDA

Donderdag 2 september

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

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

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzY1MDQxODc2MjMyMDUxMTI4JmM9bzZoMiZiPTcwNjI0MTQ5MSZkPXgzbDZsNmI=.6PKoR7sfsmM0XdhQvaHNDk9x4YoMRNYRBVzDhS5LTdQ
mailto:dorpsloten@gmail.com
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzY1MDQxODc2MjMyMDUxMTI4JmM9bzZoMiZiPTcwNjI0MTQ5NyZkPWg1bzZzM2g=.PjWPKK8Fn_6ChIHAHuTh0RFqwOPyx_ILfMSI8Ib_DN0
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzY1MDQxODc2MjMyMDUxMTI4JmM9bzZoMiZiPTcwNjI0MTUwMyZkPXY5ZjBrN28=.fPvy8qOouXma6qiC7tY2VwVyzqYhu3rIYcigK-iYmjw


waar iedereen gratis van kan komen genieten.

Vrijdag 3 september

• 21.30 – 01.00 uur: Doe mee aan de nationale nachtvlindertelling in de

heemtuin van Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg 1173, Sloten. Verzamelen:

grasveld voor kantine. Ingang tegenover de Ditlaar. Tip: Neem een stoel mee.

Zaterdag 4 september

• 10.00 – 14.00 uur: De Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije

Geer, Sloten. Kom ook! Info: Ruud Lutterlof, tel. 06 – 287 41 952.

• 10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Osdorp). Tom Schreursweg 102,

bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West koffie aan.

Zondag 5 september

• 12.45, 14.15 en 15.45 uur: Struinen door de tuinen bij Tuinpark Lissabon,

aanvang telkens met live muziek. Sloterweg 865. Gratis toegang.

• 13.00 - 17.00 uur: Aardappelrooidag op eco-boerderij De Boterbloem. Rooi

zelf lekkere Carolusaardappelen en betaal per kilo € 1,00 (donateurs: € 0,75).

Heerlijke aardappelhapjes en gezelligheid. Lutkemeerweg 262-B, Oud Osdorp.

• 13.00 – 16.00 uur: Galerie op Tuinpark Eigen Hof is geopend. Om 13.00 uur:

feestelijke opening; om 13.30 uur: optreden band 'Wildfire'. Bekijk werk van

creatieve tuinders. Sloterweg 1173, Sloten. Gratis toegang.

Tot en met donderdag 9 september

• Tot 16.00 uur of digitaal tot 24.00 uur: Meedoen met wedstrijd

Wiekdraaimarathon. Zie hieronder bij 'Akertje'.

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…

Nacht van vrijdag/zaterdag 10/11 september

• 20.00 – 06.00 uur: Eénmalige 'Night Experience' in de Molen van Sloten:

Exclusieve nachttoer met lantaarntje door de donkere molen met live muziek,
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hapje en drankje. Prijs: € 30,- p.p. Start: ieder hele uur. Maximaal 4

volwassenen per rondleiding. Vol = vol. Tijdig aanmelden dus!

Zaterdag 11 en zondag 12 september

• 10.00 – 17.00 uur: Open Monumentenweekend in de dorpskern van Sloten,

en o.a. bij Huis te Vraag en bij Nieuw en Meer. Volgende week meer info.

Hele maand september

• 11.00 – 16.00 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

• 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
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Huis te Vraag wordt bedreigd en heeft uw hulp nodig

Wie het niet weet, zou er op zijn fietstocht tussen Sloten en de ‘stad’

zomaar ongemerkt langs kunnen fietsen: De ingang naar een

romantisch pareltje. Een goed bewaard ‘paradijs op aarde’ dat nog

resteert van de voormalige gemeente Sloten.

Nu de gemeente Amsterdam het Schinkelkwartier wil gaan ‘ontwikkelen’,

betekent dit een grote bedreiging voor deze unieke oude Slotense

begraafplaats. De vrijwilligers van de ‘Stichting Huis te Vraag’ gaan er alles

aan doen om de voorgestelde brute doorsnijding van deze begraafplaats te

voorkomen en vragen hulp. Wat is ‘Huis te Vraag’ eigenlijk? Teken de petitie.

Lees verder…

Wie langs de Schinkel fietst, rijdt voortaan nooit meer ongemerkt langs de
statige en romantische entree van Huis te Vraag. Foto: Erik Swierstra.

Nog altijd slechts 3 hectare (inclusief boomgaard) voor De Boterbloem

in Oud Osdorp

Op 26 augustus bracht de gemeente Amsterdam een verwarrend

bericht naar buiten. De gemeente deed voorkomen alsof zij tegemoet
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komt aan de wensen van actiegroep ‘‘Behoud Lutkemeer’, maar dat is

helemaal is niet zo.

Het enige wat 'nieuw' is, is dat de eerder gemaakte afspraken met Boerderij

De Boterbloem uit Oud Osdorp nu officieel bekrachtigd zijn. Boerin Trijntje

Hoogendam krijgt, samen met andere gebruikers, twee hectare

landbouwgrond voor twee jaar tot haar beschikking. En daarnaast blijft de

monumentale boomgaard van één hectare uiteraard behouden. Deze

afspraken zijn door tussenkomst van de Amsterdamse Ombudsman tot stand

gekomen. Als alle betrokkenen tevreden blijven over de samenwerking zoals

deze nu loopt, wordt de huidige overeenkomst voor twee jaar waarschijnlijk

omgezet in contracten die langer lopen.

Strijd voor behoud van hele polder gaat door

Dit verandert niets aan de actiebereidheid en inzet van ‘Behoud Lutkemeer’.

“Wij blijven ons inzetten om alle 43 hectares landbouwgrond in de hele

Lutkemeerpolder te behouden!”, zegt actievoerder Alies Fernhout energiek.

Lees verder…
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Ook de Telegraaf wijdde op 26 augustus een lang artikel met mooie foto's aan
het behoud van de Lutkemeerpolder.

Herinneringen aan de speeltuin Sloten: Judo, cowboyfilms en luilak

Omdat de Slotense speeltuin 100 jaar bestaat, stond er afgelopen

voorjaar een oproep in deze Nieuwsbrief om herinneringen aan de

speeltuin te delen.

Ook Guido Frankfurther (1963) reageerde en deelt zijn herinneringen aan

judo, de sportdagen, de kinderkermis en… aan de ‘lawaaironde’ bij Luilak met

Gerrit van der Puij.

Lees verder…

20 juni 1970: Judo in het verenigingsgebouw van de Speeltuin Sloten. Vierde
van links is Guido. Foto: Irene Frankfurther-Fischer.

Hoeveel rondjes draaien de Slotense molenwieken in 30 uur?

Ter ere van de dertigste verjaardag van de Molen van Sloten

organiseert het molenaarsteam een uniek evenement: Ze laten de

molen dertig uur achter elkaar non stop draaien. Doe mee!
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Iedereen mag raden hoeveel omwentelingen de molenwieken in die dertig uur

gaat maken. Wie er het dichtst bij zit, wint een overnachting voor twee

personen in een Molen B&B. U kunt gewoon een gokje wagen of u kunt van

tevoren berekenen hoeveel rondjes de molen per kleine tijdseenheid maakt en

dat vermenigvuldigen. Het blijft een gokje, want van tevoren weet niemand

immers hoe hard het precies gaat waaien...

De spelregels:

* Gratis deelname.

* Invulstrook van pagina 3 uit de Jubileumkrant uiterlijk op 9 september om

16.00 uur in de molen inleveren of om 24.00 uur digitaal via deze link.

Op 2 september kan iedereen komen genieten van een gratis lasershow die op
de Molen van Sloten wordt geprojecteerd. 

LIEF EN LEED

Geboren

Olaf is sinds 21 augustus de grote broer van Slotenaartje Filou. Filou Delsing
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werd midden op het dorp Sloten (Sloterweg 1222) geboren. De ouders, Kim

Zwaan en Tomas, zijn dolblij met hun dochter.

AKERTJES

Uitstapje in de buurt: Naar het bos met de Nieuwe Meer-ponten

Tot half oktober varen beide veerponten op de weekenden vanaf

Sloten en Badhoevedorp naar het Amsterdamse Bos.

Daardoor is het mogelijk om te voet of met de fiets het leuke 'Rondje Nieuwe

Meer' te maken (met een pannenkoek bij Boerderij Meerzicht).

Veerpont Nieuwe Meer vaart met motorschip 'Helena' ieder kwartier tussen de

noordelijke Oeverlanden bij Paviljoen Aquarius en de Meerkade in het

Amsterdamse Bos.

Veerpont 'Ome Piet' verzorgt een pendeldienst over de Ringvaart vanaf de

Nieuwemeerdijk 337 (Badhoevedorp) naar het Bos. Beide varen op zaterdagen

tussen 12.00 en 18.00 uur en op zon- en feestdagen van 11.00 tot 19.00 uur.

Lees verder...
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‘Ome Piet’ vaart de hele dag heen-en weer over de Ringvaart en zet iedereen
met fiets en al voor 50 cent over. Foto: Erik Swierstra.

Een enthousiaste groep Slotenaren (o.a. Dennis, Chantal en Pam) sleepte op
zaterdag 28 augustus samen met Eigenwijks overtollig en oud meubilair uit

het Dorpshuis. Alle kasten achter het podium zijn verwijderd. Daar komt een
stellingkast voor het archief van de werkgroep Historie. De grote stukken 



liggen al op de zolder. Ook de oude tussenwand is weg en de onhandige
vergadertafels en - stoelen zijn vervangen. Kortom, afgelopen zaterdag

hebben Slotenaren samen een belangrijke stap gezet om ons Dorpshuis een
nieuw - multifunctioneel - leven te kunnen geven.

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

Een onbegrijpelijk hoogstandje van de natuur dat uit deze pop een
prachtige Atalanta-vlinder zal kruipen. Locatie: Oud Osdorp, tussen de

Osdorper Binnenpolder-Zuid en de volkstuincomplexen. Foto: Trees Kaizer.

mailto:dorpsloten@gmail.com
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzY1MDQxODc2MjMyMDUxMTI4JmM9bzZoMiZiPTcwNjI0MTg2MyZkPXU2cTRlNW0=.WCzeI2KwbfCl4mPgqnDBUn2es59Y19WILc4RVi1mxG0


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Het betoverende en mysterieuze uitzicht over de dorpskern van Sloten.
Gefotografeerd vanuit de derde verdieping van het Wees- en Armenhuis op 21

augustus om 7.09 uur 's morgens. Foto: Tamara Janmaat.
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