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EEN DAG LATER

Deze Nieuwsbrief verschijnt eenmalig op donderdag, omdat we u zo

meteen al kunnen informeren over de verkeersplannen van de

gemeente over de Sloterweg. De inspraak begint morgen...
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Fototerugblik Open Monumentenweekend op Sloten

AGENDA

Vrijdag 17 september

• 19.00 – 21.00 uur: Lezing 'De geschiedenis van de molen' door molenaar

van de Molen van Sloten, Chris Smit. Gratis toegang voor Vrienden van de

molen. Goede gelegenheid om nú Vriend te worden. Aanmelden verplicht.

• Vandaag kan iedereen zich nog aanmelden voor de burendag in Oud

Osdorp op 25 september. Zie hieronder bij 'Akertjes'.

Zaterdag 18 september

• 9.30 – 20.00 uur: Feestelijk programma in de Speeltuin Sloten ter ere van

het 100-jarig bestaan.

Zondag 19 september

• 13.00 – 16.00 uur: Galerie Tuinpark Eigen Hof is open. Werk van creatieve

tuinders. Sloterweg 1173, Sloten. Ingang tegenover de Ditlaar. Gratis toegang.

Tot en met donderdag 19 september

• 11.00 – 16.00 uur: Kom de expositie van de genomineerde en winnende

schilderijen met toelichting te bekijken op de stellingzolder van de Molen van

Sloten. Toegang: Bijdrage in de fooienpot.

Dinsdag 21 september

• 15.15 – 17.15 uur: 'Klein Sloten Ontmoet' in het Dorpshuis Sloten. Kinderen

tot 14 jaar zijn met (groot)ouders gratis welkom. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

• 16.00 – 18.00 uur: Lezing 'Amsterdamse molens' door molenaar van de

Molen van Sloten, Rein Arler. Gratis toegang voor Vrienden van de molen.

Goede gelegenheid om nú Vriend te worden. Aanmelden verplicht. 

Woensdag 22 september

• 14.00 – 16.00 uur: speciale kindermiddag (4 - 12 jaar) in deMolen van

Sloten met leuke activiteiten, o.a. een spannende molenspeurtocht en wat
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lekkers. Deelname kost € 3,- p.p.: Aanmelden verplicht.

• 20.00 uur: Vredesviering voor inclusieve samenleving in de Sloterkerk. 

Donderdag 23 september

• 16.00 – 18.00 uur: Lezing 'De molenaar en zijn poldermolen' door molenaar

van de Molen van Sloten Chris Smit. Gratis toegang voor Vrienden van de

molen. Goede gelegenheid om nú Vriend te worden. Aanmelden verplicht.

Zondag 26 september

• 12.30 uur: Presentatie ‘Een Vreeselijk Ongeluk, over de verdrinking in 1939

van Bep en Annie Sol en Lena en Joke Bakker’. Parochiehuis, Sloterweg 1192,

Sloten. Aan de hand van foto’s en documenten nemen Annette Beentjes en

Corrie Loogman u mee terug in de tijd en vertellen het hele verhaal. Gratis

toegang. Aanmelden verplicht.

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: Sloterkerk open: meditatie; 17 uur: live orgel-muziek.

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.
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Dagelijks

• 11.00 – 16.00 uur: De Molen van Sloten is open voor rondleidingen.

• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS

Speeltuin Sloten viert honderdste verjaardag

Ter bescherming van de Slotense jeugd werd in 1921 de Speeltuin

Sloten opgericht.

Deze mijlpaal wordt uiteraard groots gevierd, met een bomvol programma op

zaterdag 18 september.

Na de officiële opening om 10 uur en de kans om je te laten schminken, zijn er

13 tot 16 uur Oudhollandse spelletjes, om 15 uur een kinderdisco, om 16 uur

komt de ballonnenclown en zanger Dennis Burger sluit het feest om 18 uur af.

Inclusieve speeltuin voor álle kinderen

Kinderen met en zonder handicap komen elkaar in hun jeugd zelden tegen.

“Dat is jammer en onnodig”, vindt het huidige speeltuinbestuur. Om dit

mogelijk te maken wordt de speeltuin in rap tempo vernieuwd.

Lees verder…
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Al honderd jaar genieten Slotense kinderen van de Speeltuin Sloten. Kent u
iemand die op deze foto staat? Informeer het speeltuinbestuur via de mail. Op
de achtergrond: Het open landschap waar toen nog niet gebouwd was; rechts

de achterkant van het wees- en armenhuis. Foto: Archief Speeltuin Sloten.

Inspraak veilige en autoluwe Sloterweg (en omgeving) van start

Het is zover: De gemeente heeft zijn ‘ei’ nu toch écht gelegd. Het

College van Burgemeester en Wethouders brengt op 17 september de

'Nota van Uitgangspunten Sloterweg-West' in inspraak.

De gemeente is uitgekomen op de voorkeursvariant waarbij er vier

elektronische camera’s (afsluitingen) komen: Twee op de Sloterweg en twee

op de Laan van Vlaanderen. Anders dan eerder het geval was krijgen

bewoners en ondernemers in dit voorstel alleen voor de camera het dichtst bij

hun woning of bedrijf een ontheffing. En dus niet voor alle vier. Wie geen

ontheffing heeft, maar – na waarschuwingen – toch nog langs een camera

rijdt, krijgt een boete. Het afslagverbod vanaf de Baden Powellweg rechtsaf is

geschrapt.

Iedereen kan tot en met 29 oktober zijn positieve of negatieve zienswijze bij

de gemeente indienen. Alle adressen in (Nieuw) Sloten blijven voor alle

automobilisten en motorrijders ook na de instelling van dit nieuwe regime nog
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via het Plusnet Auto bereikbaar.

Lees verder…

De voorkeursvariant van de gemeente Amsterdam.

Onveiligheid en criminaliteit op parkeerterrein naast Eigen Hof

Afgelopen week hebben criminelen 's nachts de wielen en velgen van

een geparkeerde auto gestolen. Een nieuw dieptepunt in een helaas al

lange historie van incidenten op deze locatie.

Het parkeerterrein bij de Slotense dorpskern tegenover de Ditlaar is al jaren

een punt van zorg. Dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma vindt dat de maat nu

écht vol is en dat de politie moet gaan optreden. Hij had hierover contact met

de nieuwe buurtregisseur Appie Colak.

Sjoerd vraagt aan iedereen alle incidenten op het parkeerterrein aan hem

te melden. Of het gaat om ingetikte ruiten of om een onveiligheidsgevoel

omdat onbekende types hier schimmige zaakjes aan het regelen zijn... graag

álles aan Sjoerd melden. Hij gaat met dat zwartboek dan aan de slag.
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Toen Slotenaar Irene Harte op woensdagochtend 8 september naar haar werk
wilde rijden, trof zij haar auto aan zonder wielen en velgen...

AKERTJES

Kom naar de burendag bij 'Over de Rand' in Oud Osdorp

De vrijwilligers van Stichting 'Over de Rand' organiseren op 25

september tussen 10.30 en 15.00 uur een vol programma op het

terrein op de hoek Osdorperweg / Joris van den Berghweg.

Bewoners van Oud Osdorp en Sloten kunnen meedoen aan een mooie fiets- of

wandeltocht door Oud Osdorp. Onderweg beantwoordt u vragen. Na afloop

volgt een prijsuitreiking. Natuurlijk kan iedereen gezellig bijpraten op het

terrein. Alle bewoners hebben huis-aan-huis de oranje uitnodiging ontvangen.

Aanmelden uiterlijk op 18 september

Om alles goed te kunnen organiseren en om aan de corona-regels te voldoen,

is aanmelding uiterlijk op 18 september verplicht. Dat kan via de mail en door

uw ingevulde formulier in de bus te gooien op Osdorperweg 555.
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'Klein Sloten ontmoet' voortaan elke dinsdag in het Dorpshuis

Met ingang van aanstaande dinsdag 21 september is het

Dorpshuis iedere dinsdagmiddag open voor kinderen tussen 6 en 14

jaar.

Dat geldt natuurlijk ook voor de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s... Zo

organiseren we voortaan iedere week een gezellige middag waarop kinderen

kunnen spelen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten.

Heb je nog leuk speelgoed liggen? Neem het mee!

De ene week knutselen, de andere week spelletjes doen - binnen of in de
mooie tuin achter het Dorpshuis. Het kan allemaal. Foto: Eva van der Drift.
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Zing mee met het koor van de Molen van Sloten

Op vrijdag 17 september gaat het molenkoor 'Sloten vol Noten' weer

van start.

Het koor bestaat nu uit 18 personen, maar zou graag groeien naar 25. Het

koor zingt een grote variëteit aan popsongs. Het koor repeteert in de ruime

Tuinzaal naast de molen. Meer weten? Stuur een mail naar Frans Urban.

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 zeven op Sloten geboren juniorgidsen hebben op 11 en 12 september veel
belangstellenden rondgeleid. In de stegen van de monumentale

arbeiderswoningen wezen ze hun bezoekers op de oude huisnummers van
vóór 1921. Toen Sloten nog niet was opgeslokt door Amsterdam. V.l.n.r:

Sarah, Lizzy, Jim, Tommy, Pam en Norah. Op de voorgrond: Linn. 



Junior-gidsen Lizzy en Pam: "Kijk, daar was de ingang van de openbare
Sloterschool, die in 1985 dichtging. Nu wonen er drie gezinnen in de school". 

Na een natte start op zaterdag 11 september werd het 's middags - en vooral
op zondag - drukker. Het team, dat vanuit de gemeente het Open

Monumentenweekend in alle in 1921 door Amsterdam geannexeerde gebieden
organiseerde, wierf voor Sloten 18 vrijwillige gidsen en ontvangstmedewerkers

(bij het Politiebureautje). Eén van hen was Ellen van Kessel. 



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

De drie kunstenaressen van de pop-up-galerie in de voormalige
kruidenierswinkel uit 1921 van J. in 't Veld op Sloterweg 1210 deden goede

zaken. V.l.n.r.: Mieke de Rijk, Carolien van den Handel en Marike van der Zee.

"Ik vond het superleuk om al die mensen te mogen rondleiden door mijn eigen
dorp!", zo vertelde de blije junior-gids Norah na afloop. Foto: Claudia Pels. 
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