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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Zes ooievaars op de Lutkemeerschool in Oud Osdorp
Nieuw boekje: Wandelroute langs zeven Slotense (tuin)parken
Nieuwe Dorpsraad verdeelt bestuurstaken
Koningsdag 2022 op Sloten: vrijmarkt, ringsteken, gezelligheid
Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 4
Bevrijdingspicknick is op zondag 8 mei (en niet op 5 mei)
Zoek de boef in de Molen van Sloten
Open Dag bij Terragon Nature Lab in Oud Osdorp

AGENDA
Zaterdag 23 april

• 10.00 – 14.00 uur: Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer,
Sloten. Kom ook! Gratis deelname. Info: Ruud Lutterlof, tel. 06 – 287 41 952.
• 11.00 – 19.00 uur: Kofferbakmarkt 'Objets Trouvé dans Petit Montmartre'.
Markt voor smaakvolle verzamelingen met aangename randprogrammering en
kinderprogramma. Kom ook (ver)dwalen! Nieuw en Meer, Oude Haagseweg
51.
• 13.00 – 16.00 uur: Gratis Open Dag bij Terragon Nature Club, Osdorperweg
665, in Oud Osdorp. Aanmelden verplicht. Zie hieronder bij 'Akertjes'.
Zondag 24 april
• 11.00 – 15.00 uur: Rondje Nieuwe Meer. Voorjaarswandeling van circa 12
km o.l.v. Nico Jansen. Langs de oever en met de pont. Deelname voor
kinderen gratis, volwassenen: € 2,50. Verzamelen bij depot. Aanmelden niet
nodig. Meer informatie.
• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T.· Lies
Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
• 15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Gevarieerd concert mezzosopraan
Anneloes Volmer, pianist Edzo Bos en het Talenten-strijkersensemble van de
Muziekschool Amsterdam. Toegang: € 10,- (Vrienden: € 9,-). Osdorperweg 28,
Sloten.
Dinsdag 26 april
• 16.00: Gratis rondleiding in het Oekraïens (of in het Engels) 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 door Vriend te worden.
Woensdag 27 april
• Hele dag: Koningsdagfeest op Sloten. Zie hieronder.
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.

Woensdag 4 mei
• 19.45 uur (verzamelen: 19.30 uur): Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg in Oud Osdorp. Volgende week meer info.
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; 17.00 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.
Ieder weekend en bij mooi weer
• 11.00 – 14.00 uur: Politiebureautje Sloten open. 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

Zes ooievaars op de Lutkemeerschool in Oud Osdorp
De drie broedende paren op het gemeentelijke monument op de hoek
Lutkemeerweg / Osdorperweg trekken veel bekijks.
Het middelste hoge nest is al een paar jaar in gebruik. De twee nieuwe nesten
stellen nog niet zoveel voor en zijn duidelijk haastig gemaakt, maar er wordt
wél consequent op gelegen. "Dan moeten er ook eieren zijn, is mijn logische

redenatie", aldus Marina den Ouden, beheerder van Natuurpark Vrije Geer. Zij
laat ook weten: "Van één van de nieuwkomers hebben we de ring kunnen
aflezen. Die is in 2018 geboren in het Vondelpark.
Deze ooievaars lijken elkaar prima te tolereren. Dat is ook normaal
gedrag voor de meeste ooievaars. Pa ooievaar op Natuurpark Vrije Geer zou
hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Die verjaagt daar telkens alle andere
woningzoekende ooievaars."
Als de jongen geboren zijn wordt het een prachtig schouwspel om in Oud
Osdorp te gaan kijken. Via deze Nieuwsbrief blijft u uiteraard op de hoogte.

Middenin het luxe nest nest en aan weerszijden de karige nieuwe
ooievaarswoningen bovenop de schoorstenen van de voormalige school.
Foto: Trees Kaizer.

Nieuw boekje: Wandelroute langs zeven Slotense (tuin)parken
Ter ere van hun honderdjarige bestaan heeft Tuinpark Ons Buiten, in
samenwerking met zes andere (tuin)parken op Sloten een
wandelroute voor de derde keer herzien uitgegeven.
Deze wandelfolder is te koop bij het Politiebureautje Sloten.
Van harte welkom in deze groene paradijzen!
De wandeling van 10 km leidt langs alle zeven Slotense (tuin)parken. In de
uitgave staan óók zeven interessante beschrijvingen van wandelingen dóór de
zeven parken.

Wie ter plaatse gaat kijken, ziet meteen hoe al die parken aan de ene kant
best wel op elkaar lijken, maar aan de andere kant ook véél van elkaar
verschillen. U bent welkom in deze groene paradijzen 'om de hoek'.
Lees verder...

Het boekje staat vol wetenswaardigheden over de zeven (tuin)parken en bevat
ook zeven wandelroutes door de individuele parken.

Nieuwe Dorpsraad verdeelt bestuurstaken
Op 17 maart 2022 - de dag na de gemeenteraads-verkiezingen - is ook
de termijn voor de nieuwe Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp ingegaan.
Acht bewoners van het landelijke gebied, vier uit Sloten en vier uit Oud
Osdorp, vormen in principe tot maart 2026 de nieuwe Dorpsraad. Deze
vrijwilligers bezetten samen zes zetels in de Dorpsraad. Twee koppels van
'buren', één uit Sloten en één uit Oud Osdorp kozen ervoor om de taken te
verdelen. Zij zijn 'duo-lid'. Tijdens hun vergadering van 28 maart zijn de
bestuurstaken als volgt verdeeld:
• Sjoerd Jaasma, voorzitter

• Ray Kentie, vice-voorzitter
• Piet Renooy, secretaris, Twitter
• Duo-leden Pieter Haex / Jennifer Brouwer, penningmeester, Facebook
• Christel Maijer, algemeen lid
• Duo-deden Saskia van der Pol / Mireille de Ridder, website, algemeen lid
Verslagen openbaar via de website
De nieuwe Dorpsraad streeft naar meer openheid en kiest er daarom onder
meer voor om de besluitenlijsten van zijn vergaderingen te publiceren op de
website slotenoudosdorp.nl. Ook wil Dorpsraad periodiek bijeenkomsten met
bevolking gaan organiseren.

De Dorpsraad 2022- 2022. V.l.n.r.: Jennifer Brouwer, Ray Kentie, Saskia van
der Pol, Sjoerd Jaasma, Mireille de Ridder, Christel Mayer, Piet Renooy. Pieter
Haex ontbreekt.

Koningsdag 2022 op Sloten: vrijmarkt, ringsteken, gezelligheid
Na twee jaar corona wil de Oranjevereniging Sloten dit jaar eindelijk
weer een groot dorpsfeest gaan organiseren.

Met ringsteken, de vrijmarkt, de clown, lekkere snacks en muziek op het
Dorpsplein en bij café-restaurant Kerkzicht.
Programma ringsteken
Iedereen kan meedoen met het ringsteken vanaf een fiets of een paard.
• 10.30 uur: Inschrijven ringsteken met de fiets.
• 11.00 uur: Start ringsteken met de fiets.
• 12.00 uur: Start ringsteken pon; paard en wagen.
In verband met de vrijmarkt en de activiteiten is het dorp de hele dag
afgesloten voor (auto)verkeer.

Koningsfeest in de monumentale dorpskern Sloten.

Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 4
Deze week wandelt u met Niko Koers naar De Oeverlanden en daarna
over het nu nog groene tracé van de A9 in Badhoevedorp via Sloten
weer terug.
De wandeling van 19 km loopt via Natuurpark Vrije Geer, Nieuw Sloten en
Slotervaart naar het romantische Huis te Vraag, de prachtige oude

begraafplaats. Wie dapper is neemt bij De Oeverlanden een duik in de Nieuwe
Meer. Op de terugweg hebt u dan patat en/of ijs op Sloten verdiend. U kunt de
wandeling via deze link downloaden.

Wandelingen vanaf de Noorderakerweg. Foto: Niko Koers.

AKERTJES

Bevrijdingspicknick is op zondag 8 mei (en niet op 5 mei)
Vorige week stond de datum van de Bevrijdingspicknick op het
Dorpsplein verkeerd in deze Nieuwsbrief.
Dit jaar is 5 mei geen vrije dag. Daarom wordt het bevrijdingsfeest pas in het
weekend erna gevierd. Noteer 8 mei vanaf 12 uur alvast in uw agenda.
Iedereen is dan welkom op Dorpsplein voor het concert van de Wester
Harmonie en om elkaar te ontmoeten tijdens de lunch.

De Wester Harmonie zorgt weer voor een feestelijk muzikaal optreden.

Zoek de boef in de Molen van Sloten
Tijdens de meivakantie organiseert de molen op vrijdag 6 mei een
spannende kinderspeurtocht.
De kinderen gaat op zoek naar een boef, die eerder ontsnapte uit het
Politiebureautje in het dorp. Blijkbaar heeft de boef zich verstopt in de molen.
Zolang hij niet gevonden is, kan de molen niet draaien.
De speurtocht is voor kinderen van 5 – 10 jaar, duurt ongeveer 1 uur en gaat
van start om 13.30 uur en om 15.30 uur. Na afloop staat er wat lekkers klaar.
De kosten bedragen € 10,50 per kind en € 5,- per begeleider. Aanmelden en
betalen kan zo lang er plek is via deze link.

Open Dag bij Terragon Nature Lab in Oud Osdorp
Op zaterdag 23 april zijn alle kinderen van 4 tot 10 jaar welkom om
avonturen te komen beleven in de sprookjesachtige tuin van Terragon.
"Kom ook naar onze Open Dag. Het kost niets. Wél graag aanmelden", vertelt
bioloog en kunstenaar Claudia Rodriguez Ortiz. "De Nature Club is nu één
keer op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, maar hierna weer op deze
zelfde tijden op woensdagmiddagen op de Osdorperweg 665 in Oud Osdorp."
Gevarieerd aanbod vol natuur en fantasie
"Iedere week is het programma anders. Wist je dat de natuur er heel anders
uitziet als je planten of insecten door een vergrootglas bekijkt? En dat je

mooie dingen kunt bouwen met bamboe? We gaan ook naar Manege Het
Molenpaardje hierachter en naar de boerderijen om de lammetjes en koeien te
zien.
Daarnaast doen we allerlei actieve spelletjes en vertelt Ben de Rode Wouw
spannende verhalen. Wie even niet mee wil doen, mag ook zijn eigen gang
gaan hoor. Dat geldt ook voor onze kampen", zegt Claudia enthousiast.
Eén begeleider per 4 of 5 kinderen
Op 23 april is deelname aan de Open Dag gratis, maar wie straks op
woensdagmiddag komt, betaalt € 35,-. "Alleen zo kunnen we de kosten
dekken van het eten, drinken en een leidster per vier of vijf kinderen."

Claudia Rodriguez Ortiz van Terragon: "Als het regent, gaan we naar het
hexagonhuisje, de tipi, de boerenkarretjes waar een tuinhuisje opstaat, of
naar het oude schoolgebouw, dat net gemeentelijk monument is geworden."

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

Het grafmonument op de Oude Begraafplaats in Oud Osdorp is ernstig
vervallen. De eigenaar, de parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Halfweg,
is toch verantwoordelijk voor het goed onderhouden van dit gemeentelijke
monument? Foto: Hélène de Bruine.

Nu winterwerk als wilgen knotten, stormschade opruimen en takkenrillen
bouwen achter de rug is, kan er in De Oeverlanden in het voorjaar gewerkt
worden aan zaken als verbetering van de paden en de bestrijding van de
Japanse Duizendknoop. Op de foto is en groepje vrijwilligers bezig een nog
tamelijk klein bestand van Duizendknoop uit te graven naast café-restaurant
Aquarius aan de Nieuwe Meer. Als de wortels blijven zitten, zouden ze zelfs op
termijn deze betonnen constructie kunnen ondermijnen. De wortels worden
zorgvuldig in een zak gedaan en als afval afgevoerd. Foto: Hans Bootsma.

Op paasochtend gingen de leden van de speeltuinvereniging Sloten op zoek
naar verstopte Paaseieren. Het was een prachtig feest met stralend weer. De
kinderen zochten fanatiek naar eieren en hebben gezellig geknutseld. Er was
voor iedereen natuurlijk ook wat lekkers. Celia van Reijen won het Gouden Ei
en de chocolade kip, omdat zij de meeste eieren wist te vinden.
Foto: Ilse Groot.

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

