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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
Twee nieuwe gemeentelijke monumenten voor Sloten
Medicijnmagazijn komt niet op de betwiste landbouwgrond in de
Lutkemeer
Nieuw op Sloten: Kledingbank Amsterdam West
Nachtelijk mysterie: Sloterkerkklok slaat op hol
Plaatsing gedenksteen annexatie uitgesteld
Lief en Leed: Jep is geboren

AGENDA
Woensdag 15 december
• 19.00 – 21.30 uur: Digitale vervolgbijeenkomst over het Masterplan Nieuw-

West. Over leefbaarheid en veiligheid in het stadsdeel. Meer info.
Zaterdag 18 december
• 12.00 uur: Benefiet darttoernooi Bij 8 Eraf, Slimmeweg 8A, Sloten. Zaal
open: 11.00 uur. Kosten € 5,- p.p. Zie verder bij artikel over Kledingbank.
• 15.30 – 16.30 uur: Choral evensong in de Sloterkerk. Koorzang (carols en
hymnen) wordt afgewisseld met Bijbellezingen. Osdorperweg 28, Sloten.
Aanmelden en QR-code verplicht. Gratis toegang.
Zondag 19 december
• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T.· Lies
Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
• 14.30 – 16.00 uur: Maak een winterwandeling door De Oeverlanden met
Nico Jansen en Tom Koudstaal. Geniet van de verstilde natuur in de namiddag.
Verzamelen: NME-centrum 'De Waterkant', depot van De Oeverlanden, Anton
Schleperspad. Deelname voor kinderen gratis, volwassenen: € 2,50.
Aanmelden niet nodig.
Dinsdag 22 december
• 15.15 – 17.15 uur: 'Klein Sloten Ontmoet': kerststukjes maken. Kinderen tot
14 jaar zijn met (groot)ouders gratis welkom. Neem je eigen bakje mee.
'Kerstig vulsel' is aanwezig. Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14, Sloten.
Iedere donderdag
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Iedere vrijdag
• 16.00 – 16.45 uur: Sloterkerk open: meditatie; 16.30 uur: live orgel-muziek.
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.
• Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS

Twee nieuwe gemeentelijke monumenten voor Sloten
Op 16 november nam het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West
het besluit om twee Slotense panden de gemeentelijke
monumentenstatus te geven.
Het gaat om de bij velen bekende voormalige dorpspastorie van de Sloterkerk
aan het adres Osdorperweg 24 en om de minder bekende Villa ‘Maupertuus’
aan het adres Sloterweg 782. Beide panden zijn beeldbepalend en
onderstrepen de unieke en veelzijdige bebouwing van Sloten.
Lees verder…

“Zowel het bijzondere pand als het erf van Villa Maupertus aan de Sloterweg

782 zijn goed bewaard gebleven en monumentwaardig”, oordeelde de
gemeente. Foto: Erik Swierstra.

Medicijnmagazijn niet op de betwiste landbouwgrond in de Lutkemeer
Naar aanleiding van een artikel dat vorige week in het Parool stond, is
verwarring ontstaan over de komst van een nieuw bedrijf naar de
Lutkemeerpolder.
De krant meldde vorige week dat het "grootste medicijnmagazijn van
Nederland straks in de omstreden Lutkemeerpolder staat". Gelukkig kan
actiegroep 'Behoud Lutkemeer' meteen helderheid verschaffen.
Op bestaand bedrijventerrein is nog volop ruimte
Alies Fernhout: "Dit medicijnenmagazijn komt níet op de 43 hectare
landbouwgrond aan de westkant van de Lutkemeerweg die wij proberen te
behouden. Het komt op het bestaande bedrijventerrein 'Lutkemeerpolder I',
aan de overkant van de Lutkemeerweg. Het medicijnenmagazijn komt in de
plaats van de Meetin, het bedrijf dat eerst aangaf zich hier te willen vestigen,
maar zich terugtrok. Wij blijven ons inzetten om al die hectares
landbouwgrond in de 'Lutkmeerpolder II' te behouden. Wilt u helpen? Graag!
Neem contact met ons op."

Foto: Behoud Lutkemeer.

Nieuw op Sloten: Kledingbank Amsterdam West
Op 10 december opende de kledingbank en tweedehands
kledingwinkel aan de Slimmeweg nummer 7C, boven autoverhuurder
KapperBakker, zijn deuren.
De winkel vol leuke koopjes is dit jaar tot en met zaterdag 18 december
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Vanaf 11 januari op die tijden van
dinsdag tot en met zaterdag.
Gratis of voor zachte prijsjes
De Kledingbank Amsterdam West is een sociale instelling waar alleen
vrijwilligers werken. Emmy Medik en Tanja Bos heten iedereen van harte
welkom. Of het nu gaat om Amsterdammers met een kleine beurs of om
mensen die meer te besteden hebben. Emmy: “Wie bij de Voedselbank loopt
mag iedere zes weken voor ieder gezinslid gratis drie kledingstukken en één
paar schoenen uitzoeken. Ook voor Amsterdammers met de Stadspas met
groene stip en blauwe ruit is het heel voordelig om hier langs te komen. Hebt
u meer te besteden: Kom dan vooral ook. Als u wat leuks ziet, kunt u dat
kledingstuk voor een zacht prijsje meenemen. Deze verkoop maakt het voor
ons mede mogelijk om de zaak draaiende te houden. Wij hopen hier dus veel
Slotenaren en omwonenden te kunnen begroeten!”
Benefiet darttoernooi
Emmy is deze ruimte op het spoor gekomen omdat zij bij de ‘buren’ Bij 8 Eraf
op Slimmeweg 8A graag poolt. Zij maakt iedereen attent op een benefiet
darttoernooi: “De opbrengst gaat naar de ongeneeslijk zieke pooler Willem
Koolsteeg. Daarmee kan hij in de korte tijd die hij nog heeft nog wat leuke
dingen doen en genieten.” Het toernooi (met leuke prijzen van sponsoren!)
begint op 18 december om 12 uur (11 uur: inloop). Inschrijfkosten € 5,- p.p.
Meer weten?
Begin volgend jaar volgt nog een uitgebreidere kennismaking met deze nieuwe
Slotense winkel. Breng nu nog even geen gebruikte goede kleding langs.
Emmy en Tanja zijn nog druk met uitpakken… Meer weten? Stuur een mail of
bel tijdens openingstijden met 020 – 337 53 40.

Emmy (links) en Tanja: "Kom vooral snuffelen of er wat leuks voor u tussen
zit. Het is voor iedereen heel voordelig en met díe inkomsten kunnen we aan
degenen die het écht nodig hebben deze service blijven bieden."

Nachtelijk mysterie: Sloterkerkklok slaat op hol
Veel Slotenaren en omwonenden schrokken in de nacht van 9 op 10
december iets voor twee uur tegelijk wakker.
In de stille nacht klonk plotseling onophoudelijk het heldere en harde
klokgelui van de Sloterkerk. “Wat was er aan de hand?”, “Is de Ringvaardijk
doorgebroken?”, “Een boodschap van het Hogere”? En: “Wanneer houdt dit
kabaal eindelijk op?”
Lees verder...

De volgende ochtend bleek dat sommige (direct) omwonenden wonderlijk
genoeg helemaal níets hadden gemerkt van alle consternatie. Aan de – zich in
onschuld hullende en zwijgende – kerktoren hing inmiddels de
'mensenrechtenvlag' rustig te wapperen.

AKERTJE
Plaatsing gedenksteen annexatie uitgesteld
Na een succesvolle campagne is het gelukt om voldoende geld op te
halen voor het maken en plaatsen van een fysieke herinnering aan de
annexatie van de gemeente Sloten in 1921.
Voormalig dorpsraadlid Guido Frankfurther is erg blij met de meer dan 40
particulieren en bedrijven die bijdroegen aan de gedenksteen. Het is de
bedoeling dat burgemeester Femke Halsema en dorpsraadvoorzitter Sjoerd
Jaasma de steen onthullen. Door corona was de agenda van de burgemeester
echter zo vol dat dit er in 2021 helaas niet meer in zit. Guido: "Uiteraard
hebben we daarvoor alle begrip."
Nog meer gulle gevers

De afgelopen week zijn er nog mooie bijdragen binnengekomen van:
Autobedrijf Sloten aan de Langsom, De Patatza(a)k bij de Sloterbrug en
Uitvaartverzorging A. de Jong, gevestigd in de voormalige pastorie van de Sint
Pancratiuskerk. Via deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de
productie van de steen en wanneer hij onthuld gaat worden.

Wie niet goed oplet, zou zomaar kunnen denken dat dit vroeger het gezicht op
Sloten was vanaf de noordkant, zeg maar vanaf Natuurpark Vrije Geer. Niet
dus! Toen Sloten in 1921 werd geannexeerd, lag de oude dorpskern
rondom nog helemaal vrij tussen de weilanden. Waar nu het bedrijventerrein
aan de Langsom ligt, graasden toen koeien. Deze foto is gemaakt vanaf het
westen, vanuit de Akerpolder. De Sloterkerk staat dus links op de foto en de
Sint-Pancratiuskerk daar rechts naast. Rechts daarvan het Wees- en
Armenhuis; 1953. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

LIEF EN LEED
Geboren
De tijd vliegt… maar ook een half jaar later blijft de geboorte van een
Slotenaar natuurlijk groot nieuws. Vandaar nu alsnog het bericht dat Jep op 3
juni om 9.40 uur een broertje heeft gekregen: Borro Toering. Het gaat goed
met Borro, die met zijn grote broer en zijn ouders Zoë Homburg en Sven

Toering midden op het dorp Sloten woont, aan de Osdorperweg 5.

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

Er hoeft maar iets te gebeuren op de A9 of de Haarlemmerweg en het staat
meteen weer vast op de Osdorperweg. De smalle dijkweg, die onderdeel is van
het Hoofdnet Fiets en alleen op het laatste stuk vrijliggende voeten fietspaden heeft, vormt de ideale sluipweg tussen Nieuw-West en de
rijkswegen. Meestal scheurt men veel te snel over deze rechte polderweg.
Foto: Trees Kaizer.

De leilindes op de Sloterweg en het Dorpsplein zijn weer netjes gesnoeid in
opdracht van de gemeente.

Dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma en Willem van Klooster hebben er weer
voor gezorgd dat er een stralende kerstboom staat op het Slotense Dorpsplein.
Ook dit jaar gaat het gezellige feestje met chocolademelk, glühwein
en erwtensoep en daarna samen kerstliedjes zingen rond de boom - wegens
corona - helaas weer niet door.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij
www.slotenoudosdorp.nl.
Aanmelden
Afmelden

