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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Kerkbestuur: "Sint Pancratiuskerk op Sloten gaat sluiten"
Vooraankondiging Koningsdag en activiteiten 4 en 5 mei
'Kampers schooltje' in Oud Osdorp gemeentelijk monument
Productie gedenksteen 100 jaar annexatie Sloten van start
100 jarig Tuinpark Ons Buiten ontvangt Jubileumpenning
Anne Tit is overleden
Wormenwandeling in de Lutkemeer

AGENDA
Vrijdag 15 april
• 19.30 uur: Goede Vrijdag-dienst in de Sloterkerk. Vandaag is de Sloterkerk
om 16.30 uur niet open voor meditatie en orgelmuziek.

Zondag 17 april
• 10.00 – 11.00 uur: Paas-kerkdienst in de Sloterkerk. Na afloop gezellig
napraten met koffie en wat lekkers in gebouw Vink en Boer achter de kerk.
Dinsdag 19 april
• 16.00: Gratis rondleiding in het Oekraïens door de Molen van Sloten voor
vluchtelingen. Graag van tevoren aanmelden. Vluchtelingen kunnen
zo kennismaken met traditioneel Nederlands erfgoed. Wilt u deze activiteit
ondersteunen? Help de molen dan door Vriend te worden.
Dinsdag 3 mei
• 13.00 – 14.00 uur: Spreekuur van wijkagent Maurice Groenen en gebiedsmakelaar van de gemeente Nikki Weeling in het Politiebureautje Sloten.
Dorpsplein 1. Kom kennismaken, stel uw vragen en deel uw zorgen.
Iedere donderdag
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
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.
Ieder weekend en bij mooi weer
• 11.00 – 14.00 uur: Politiebureautje Sloten open en op verzoek:
beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
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

Kerkbestuur: "Sint Pancratiuskerk op Sloten gaat sluiten"
Het dalende kerkbezoek en het gebrek aan vrijwilligers zorgt ervoor
dat de katholieke Slotense kerk niet open kan blijven.
Het lag het in de lijn der verwachtingen, maar als het zo zwart-op-wit in
een brief van het kerkbestuur de Vier Evangelisten staat, is het toch
schrikken. De kerk sluit uiterlijk op 1 januari 2024.
Niet langer haalbaar
Het kerkbestuur: "De situatie in de St. Pancratius is door corona begin 2020
versneld verslechterd. Pastores die na het overlijden van pastoor Bankras
voorgingen, hadden om diverse redenen aangegeven niet meer te willen
komen. Door de sluiting zijn de inkomsten sterk terug gelopen, maar
tegelijkertijd dienen zich wel grote onderhoudsproblemen aan van het
rijksmonumentale kerkgebouw. Er hebben zich partijen gemeld die
belangstelling hebben voor onze kerk. Een gespecialiseerde makelaar
onderzoekt die partijen." Wie vragen heeft, kan mailen naar het kerkbestuur.
Eén keer per maand viering
Nu de coronabeperkingen niet langer gelden, zal het bestuur voorlopig
proberen om één keer per maand een eucharistieviering in de Sint
Pancratiuskerk te houden. Op de website en het mededelingenbord op de kerk
staat wanneer deze vieringen gehouden worden.
Uitvaarten en begraafplaats
Het kerkhof blijft uiteraard bestaan. Uitvaarten blijven mogelijk, die worden
door de uitvaartonderneming georganiseerd. Als meer daarover wilt weten,
kunt u contact opnemen met Corrie van Weerdenburg 06 182 59 972.
Lees verder...

Op 10 april kwamen gelovigen bijeen in de Sint Pancratiuskerk voor de
Palmpasenviering met eucharistie.

Vooraankondiging activiteiten: Koningsdag en 4 en 5 mei
Nu er geen coronabeperkingen meer gelden, worden de traditionele
activiteiten in het landelijke gebied weer van stal gehaald.
Ouderwets gezellige koningsdag op 27 april
De Oranjevereniging Sloten zorgt ervoor dat het weer feest is op Sloten. U
kunt weer genieten van ringsteken vanaf paarden en fietsen (voor jong en
oud), een clown en live muziek in de middag op het Dorpsplein en later bij
café-restaurant Kerkzicht. En natúúrlijk is er op het dorp ongetwijfeld weer
veel straatverkoop met daarin een centrale rol voor de kinderen. Klik hier voor
het programma. Natuurlijk hangt heel Sloten de vlag uit.
Herdenken op 4 mei
De werkgroep Culturele Activiteiten is al druk bezig met de voorbereidingen
voor de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg. Deze
bijeenkomst begint om 19.45 uur.
Vrijheid vieren op 5 mei

Op 5 mei organiseert de Dorpsraad vanaf 12 uur weer de Bevrijdingspicknick
vanaf 12 uur op Dorpsplein. De Wester Harmonie gaat optreden en deze keer
nemen zij ook een zangeres mee. Iedereen is daarna welkom voor de picknick
op het plein. Het is de bedoeling dat iedereen zelf wat lekkers meeneemt en
dat er zo een gevarieerde heerlijke lunch ontstaat. De Dorpsraad zorgt voor
soep, stokbrood en poffertjes.

Ja! Op Koningsdag kunt u dit jaar op Sloten weer genieten van het ringsteken
vanaf paarden en fietsen.

'Kampers schooltje' in Oud Osdorp wordt gemeentelijk monument
Vanaf de Osdorperweg is het onzichtbaar, maar wie de poort van
Terragon aan de Osdorperweg 665 doorgaat, ontdekt dit pareltje.
De adviescommissie ‘Ruimtelijke Kwaliteit’ van de gemeente is van mening dat
dit voormalige schoolgebouwtje dat uit twee lokalen bestond uniek is.
Waarom is dit pand bijzonder?
De experts droegen dit pand, dat in 1954 door een architect van de
gemeentelijke Dienst Publieke werken is ontworpen, daarom voor om
‘gemeentelijk monument’ te worden. Het Dagelijks Bestuur nam dit advies op

29 maart over.
Projectcoördinator Monumenten van stadsdeel Nieuw-West Jasmin Sporer legt
uit waarom dit gebouwtje, dat vrij in het polderlandschap ligt, zo speciaal is
dat het de monumentenstatus verdient. Nadat in het pand geen school meer
gevestigd was, kreeg het andere bestemmingen.
Lees verder...

Osdorperweg 665, richting het noorden. Opname 26 juli 1955. Stadsarchief
Amsterdam, Dienst Publieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling.

Productie gedenksteen 100 jaar annexatie Sloten van start
Steenhouwer Lavertu in Osdorp is gestart met de productie van de
gedenksteen 100 jaar annexatie gemeente Sloten.
In deze eerste fase worden de wapens van de gemeenten Sloten en
Amsterdam, en ook alle letters en cijfers zorgvuldig gefreesd door middel van
inwendige zandstraling. In de volgende fase zullen de twee wapens met zes
verschillende kleuren worden ingekleurd. Ook daarvan zullen we u uiteraard op
de hoogte brengen.
De kosten voor de steen zijn eind vorig jaar door meer dan 40 particulieren,
bedrijven en stadsdeel Nieuw-West bij elkaar gebracht. Het is de bedoeling dat
de steen later in het voorjaar zal worden onthuld door burgemeester Femke
Halsema van Amsterdam en dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma.

Cor Weisscher van steenhouwerij Lavertu zandstraalt het wapen van
Amsterdam in hun werkplaats in Osdorp. Foto: Guido Frankfurther.

100 jarig Tuinpark Ons Buiten ontvangt Jubileumpenning Amsterdam
Wethouder Marike van Doorninck roemde Ons Buiten als "koploper
van de Amsterdamse volkstuinparken" toen zij op 3 april de
Jubilieumpenning aan voorzitter Hanneke Weber overhandigde.
Tuinpark Ons Buiten is immers het héle jaar door open voor bezoekers en daar
bovenop er zijn op het park ook voorzieningen voor bezoekers aanwezig.
Bijzondere historie
Dat Ons Buiten na honderd jaar nog bestaat, is bijzonder. Wegens
stadsuitbreiding moest het park al vijf jaar na zijn oprichting verhuizen van de
Slatuinen naar zijn huidige locatie aan de Riekerweg. In 1967 moest het park
vervolgens 300 tuinen afstaan om rijksweg A4 te kunnen aanleggen. In een
volgende editie van deze Nieuwsbrief volgt meer informatie over de bijzondere
geschiedenis van dit prachtige park. Volgende week leest u ook over de nieuwe
wandelgids met een route door zeven Slotense (tuin)parken.
Groene Oase
De eerbiedwaardige leeftijd van het park zorgt ervoor dat er in en rond het
park prachtige (monumentale) bomen staan en volgroeide tuinen. Het is dan
ook een heerlijke plek voor stedelingen met én zonder een eigen tuin.

Wethouder en locoburgemeester Marieke van Doorninck reikt de
Jubileumpenning van de Stad Amsterdam uit aan Hanneke Weber, voorzitter
van volkstuinpark Ons Buiten. Foto: Carla Kristel.

LIEF EN LEED

Overleden
Op vrijdag 8 april overleed de Slotense Anne Tit.
Anne woonde van 1979 tot 2019 op de Sloterweg 1240. Ze is een paar dagen
voor haar overlijden net 89 geworden. Anne was lang actief voor de werkgroep
Publiciteit van de Dorpsraad. Zij verzamelde zorgvuldig alle artikelen over het
landelijke gebied die in de gedrukte media verschenen en maakte daarvan
iedere maand een knipselkrant. Deze vormen nu een waardevol onderdeel van
de collectie van de werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp.
Toen Anne's jaren begonnen te tellen, schonk zij ook haar persoonlijke
plakboeken over Sloten aan de werkgroep Historie. De korte afscheidsbijeenkomst van Anne vindt plaats op vrijdag 18 april om 11.30 uur in de Sint
Pancratiuskerk op Sloten. (Om 11 uur kunt u eerst nog afscheid komen
nemen.) Daarna wordt zij op het kerkhof achter de kerk begraven.

Anne Tit voor haar thuis op Sloten.

AKERTJE

Wormenwandelling in De Lutkemeer
Wormen leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de
bodemkwaliteit en zijn nuttig in de voedselketen.
Ze houden de grond luchtig en ze zorgen voor de afbraak van organisch
materiaal dat ze composteren. Hierdoor neemt de bodemvruchtbaarheid toe.
Op zoek naar wormen
Platform 'Behoud Lutkemeer' blijft zich inzetten om de polder te redden zodat
hier biologische landbouw kan komen. Vooruit lopend daarop is iedereen op
zondag 17 april om 13.00 uur welkom om naar wormen te komen zoeken in de
polder.
Wie de meeste wormen vindt, wint het Gouden Paasei, want het is immers
Pasen. Verzamelen bij biologische boerderij De Boterbloem, Lutkemeerweg

262, Oud Osdorp. Graag aanmelden. Deelname is gratis, maar een vrijwillige
donatie aan Voedselpark Amsterdam wordt zeer gewaardeerd.
Neem mee:
● stevige waterdichte schoenen
● een schep(je)
● eventueel een glazen jampotje

Er leven 22 soorten regenwormen in Nederland. Het lichaam van de mollen
van de gewone regenworm bestaat uit 150 segmenten. Anders dan vaak
gedacht wordt vormt de verdikking in het lichaam niet het geslachtsorgaan.

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

"Op zelfbouwkavel C aan Sloterweg Oost (tegenover nummer 720) lijkt de
gemeente een nieuwe 'Alpe d'Huez' te realiseren. Elke dag groeit de heuvel…",
zo laat dorpsraadlid Piet Renooy weten. "Navraag van de Dorpsraad leert dat
de gemeente ervanuit gaat dat de berg inklinkt en mocht dat niet zo zijn dan
graaft men de nog resterende berg in het najaar weer af tot een niveau onder
de Sloterweg." Foto: Piet Renooy.

Zicht vanaf de Osdorperweg in zuidelijke richting op de Osdorper Bovenpolder
(rechts) met de Lutkemeerweg op de achtergrond. Foto Theo Durenkamp.
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