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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Op zoek naar energie in de bodem van Oud Osdorp

Vliegende start inzameling voor gedenksteen 100 jaar annexatie

Sloten

Nieuw: Geluidswandeling door het Siegerpark

Informatiebijeenkomst over verkeer Sloterweg terugkijken?

De goede link naar de trailer over het Weilandje Vrije Geer

AGENDA

Iedere dinsdag

• 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.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzk1NDgxNTY0NTUzOTQzNzAyJmM9cThtMCZiPTc1NTA5MjQ2MyZkPWQ0YThtM2k=.Dvaj2p6SAFGhubDULBwpkKsMqmwYdJvJqJKwz69tIPk
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https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzk1NDgxNTY0NTUzOTQzNzAyJmM9cThtMCZiPTc1NTA5MjQ4MSZkPWMzeDV1MnA=.lKzZeIJhTr-PY-qt3iSDRB7GHmxJoFZtCfxJmiGnkIE
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzk1NDgxNTY0NTUzOTQzNzAyJmM9cThtMCZiPTc1NTA5MjQ5MCZkPXQzZzlyMHM=.gCssEIxZF_isfg7srQ06CBhdLSqs99UOhEBw-Y79_Wg


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 en mooi 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 – 16.00 uur: De Molen van Sloten is open voor rondleidingen.

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

NIEUWS

Op zoek naar energie in de bodem van Oud Osdorp

Meestal duiden grondwerkzaamheden in landelijk Osdorp op

toekomstige ongewenste verstoringen. Deze keer was dat niet zo.

Een gespecialiseerde bedrijf maakte half september op een rechte lijn dwars

door de Osdorper Boven- en Binnenpolder dertig boorpunten in de grond. Zie

het als ‘schatgraven’ op zoek naar warm water. Hoe dieper je boort des te

warmer het water wordt. Een prachtige energiebron die straks misschien een

belangrijke rol gaat vervullen bij het verwarmen van onze woningen.

Lees verder...
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Diepteboring op zoek naar warm water. Foto: EBN.

Vliegende start inzameling voor gedenksteen 100 jaar annexatie

Sloten

“Het is geweldig dat zoveel mensen enthousiast zijn en meteen geld

hebben overgemaakt voor de gedenksteen!”, zo laat initiatiefnemer

Guido Frankfurther weten. Doet u ook mee?

Het voormalige dorpsraadlid memoreert ook dat het allemaal heel anders had

kunnen lopen. De Slotenaren waren immers massaal tegen de annexatie. En

dat gold ook voor een ruime meerderheid van de Slotense gemeenteraad,

maar een Slotense wethouder ging zijn eigen gang…. En dat terwijl Sloten veel

groter en ouder was dan Amsterdam.

Lees verder...

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzk1NDgxNTY0NTUzOTQzNzAyJmM9cThtMCZiPTc1NTA5MjU3MSZkPXQzbDd0Mmo=.8XRiDinhsC-wwxsKMMWlITbKZmjZ_HwXFs2pFq26els


Sloten rond 1910. Op de plek van het huidige Dorpsplein stond toen nog het
Rechthuis met daarvoor grote bomen. Collectie Suze van Scheppingen.

Nieuw: Geluidswandeling door het Siegerpark

Speciaal voor het Slotense Siegerpark is "interactieve audio-

wandelervaring" gemaakt. Deze geluidswandeling duurt een half uur.

De makers raden aan om de wandeling met zijn tweeën samen te lopen:

"Neem wel beiden je eigen koptelefoon en mobiel mee. Kijk en laat met je

oorschelpen de naastgelegen drukke A4 verdwijnen."

Het natuurpark annex beeldentuin is in de jaren dertig van de vorige eeuw

aangelegd in de Engelse landschapsstijl en ligt aan de Sloterweg 773 en is

dagelijks tussen 9.00 en 16.30 uur geopend.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzk1NDgxNTY0NTUzOTQzNzAyJmM9cThtMCZiPTc1NTA5MjU4MyZkPWw3aTdjN3o=.5wSOXCHLeswe0zwxBznnT_QHLaFufL5o85hwMlkGaMk


AKERTJE

Informatiebijeenkomst over verkeer Sloterweg terugkijken?

Dinsdagavond verzorgde de gemeente Amsterdam een
informatiebijeenkomst over de te nemen maatregelen om de
Sloterweg veilig te maken.

Stadsdeelbestuurder Erik Bobeldijk, ambtelijk opdrachtgever Sander Smit en
omgevingsmanager Bernard Kroeger gaven een toelichting op de Nota van
uitgangspunten voor de Sloterweg. Ze beantwoordden ook veel vragen van
omwonenden. U kunt deze bijeenkomst digitaal terugkijken via deze link.

De opname is tot en met 29 oktober online. Dat is ook de uiterste datum
waarop u formeel op de Nota kunt reageren. U kunt uw (positieve!) zienswijze
indienen via dit inspraakformulier.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzk1NDgxNTY0NTUzOTQzNzAyJmM9cThtMCZiPTc1NTA5MjU4OSZkPWg5ajBkNmM=.qiGvgwhX196y7Zu4oZz_U8Vp2qu-0Lc9AnKDU9jdHJI
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Als de Sloterweg en Nieuw Sloten worden afgesloten voor doorgaand verkeer
is er gelukkig nog volop ruimte op het Plusnet Auto. 

De goede link naar de trailer over het Weilandje Vrije Geer

We doen als redactie ons uiterste best, maar zo nu en dan gaat het
mis met het invoegen van de correcte link.

Hier alsnog de goede link naar de trailer van de documentaire 'De slag om het
Weilandje Vrije Geer'. En voor de volledigheid meteen ook nog even de link
naar de drie filmdelen zelf. Beleef die periode  in de jaren negentig opnieuw
en/of profiteer voor uw eigen actie van alle tips en trucs uit de film.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzk1NDgxNTY0NTUzOTQzNzAyJmM9cThtMCZiPTc1NTA5MjYwNCZkPXowbjJ3MWk=.p5Z7zRtfzydji0Bv3g_ExMnqpNlz3hX87z_ujGqV0cg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzk1NDgxNTY0NTUzOTQzNzAyJmM9cThtMCZiPTc1NTA5MjYxMCZkPXUxejVpNnA=.-Y9m1aiwjAl2OaW2toVMAfKGzr1rkWbCeGPPTouLoYI


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


Sinds 1 augustus heeft Sloten een kickbox-gym aan de Slimmeweg 7F:
Freddy's Gym Amsterdam. Eigenaar Fred de Weij groeide op in Osdorp en

woont nu in Badhoevedorp. De kickbox- en boxzaktrainingen worden de hele
dag door voor iedereen vanaf 8 jaar verzorgd. Vooral vrouwen schrijven zich

tot nu toe in voor de ochtendlessen. Gratis proefles.

De herfst is ingevallen, maar sommige voortuinen staan nog prachtig in
zomerbloei, zoals hier aan de Sloterweg. Als de werkgroep 'Tuinkeuringen' nog
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

zou bestaan, dan zou deze tuin vást in de prijzen zijn gevallen.
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