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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
Nieuwe gebiedsmakelaar voor heel Sloten
Kennismaken met elkaar, het Dorpshuis en Slotense historie
Onzekere toekomst veerpont tussen De Oeverlanden en het Bos
Wandelen vanaf Noorderakerweg deel 5
Tussenstand crowdfunding Voedselpark in Lutkemeerpolder
4 mei: Herdenken in Oud Osdorp
Interactieve topografische kaart van De Oeverlanden op website

AGENDA
Woensdag 27 april
• Hele dag: Koningsdagfeest op Sloten. Hang de (Sloten)vlag uit!

Zie ook: Programma Koningsdag Sloten.
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.
• 16.00 uur: 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 4 mei
• 19.30 uur (verzamelen vanaf 19.15 uur): Dodenherdenking bij het
oorlogsmonument op de Osdorperweg (hoek Lutkemeerweg) in Oud
Osdorp, georganiseerd door de Dorpsraad. Zie hieronder bij Akertjes.
Zaterdag 7 mei
• 13.30 en om 15.30 uur: Speurtocht (voor kinderen 5-10 jaar) 'Zoek de boef'
in de Molen van Sloten. Na afloop staat er wat lekkers klaar. Kosten: € 10,50
per kind, € 5,- per volwassen begeleider. Aanmelden en betalen via deze link.
Zondag 8 mei
• 12.00 uur: Bevrijdingspicknick op het Dorpsplein Sloten. Met een optreden
van de Wester Harmonie. Iedereen neemt zelf wat lekkers mee. Zo ontstaat
een gevarieerde lunch. De Dorpsraad organiseert dit feestje en zorgt voor
lange tafels, banken en voor poffertjes, soep en stokbrood.
• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T., Lies
Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
Maandag 16 mei
• 19.30 – 21.30 uur: Gezellige inloopbijeenkomst in het Dorpshuis Sloten voor
Slotenaren. Vertoning film '900 jaar Sloten' en fotopresentatie. Zie hieronder.
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

Nieuwe gebiedsmakelaar voor heel Sloten
Nikki Weeling, die eerder actief was in Osdorp voor onder andere Oud
Osdorp, is inmiddels al weer een tijdje de gebiedsmakelaar voor Dorp
Sloten, de Sloterweg, Sportpark Sloten, Rieker Business Park, De
Oeverlanden en Nieuwe Meer.
Ze kijkt ernaar uit om in contact te komen met de bewoners, ondernemers en
partners en gezamenlijk te kijken naar de behoeften in het gebied.
Bellen, mailen of langskomen
Wie vragen heeft, kan haar bereiken op 06 13 79 90 96, een whatsappbericht
sturen of mailen. Daarnaast zal ze vaak in het gebied aanwezig zijn en is ze
samen met wijkagent Maurice Groenen een inloopspreekuur begonnen in het
Slotense Politiebureautje. Voorlopig is dat op iedere eerste dinsdag van de

maand van 13 tot 14, maar dat wordt na de zomerperiode aangepast naar de
behoefte vanuit de buurt.
“Als gebiedsmakelaar heb ik de nodige ervaring en op mijn nieuwe plek zie ik
zeker mogelijkheden en kansen”, zo vertelt Nikki Weeling.
Lees verder…

Nikki Weeling op het Slotense Dorpsplein.

Kennismaken met elkaar, het Dorpshuis en Slotense historie
Corona lijkt (voorlopig) verdreven. Hoog tijd om leuke, informatieve
en gezellige activiteiten in het Dorpshuis te gaan organiseren.
De werkgroep ‘Dorpshuis Sloten’ nodigt Slotenaren uit voor een informatieve,
informele en gezellige inloopavond op maandag 16 mei tussen circa 19.30 en
21.30 uur in het Dorpshuis aan de Nieuwe Akerweg 14 op Sloten.
Doel van de avond: drie maal kennismaken
• Nieuwe Slotenaren maken kennis met elkaar en met degenen die hier al
langer wonen;
• Kennismaken met het Dorpshuis en ervaren wat daar allemaal mogelijk is;

• Kennismaken met leuke dingen uit het rijke verleden van Sloten.
Kennismaken en bijpraten
“Alle Slotenaren zijn welkom. De laatste jaren zijn er veel nieuwe bewoners op
het dorp komen wonen. Door corona hebben die nog geen kennis kunnen
maken met het dorp. Ook degenen die al jaren op Sloten wonen, hebben
elkaar lange tijd niet gezien. De avond heeft daarom ook tot doel om elkaar
(weer) eens gezellig te ontmoeten. Het zou ook mooi zijn als er voorstellen
komen voor leuke activiteiten in het Dorpshuis, voor kinderen, voor
volwassenen, voor ouderen. Waar ook maar behoefte aan is. Zo leggen we
samen de basis voor een nieuwe toekomst voor het Dorpshuis” zo laten de
werkgroepleden weten.
Historie van Sloten in drie projecties
De werkgroep: “Iedereen komt wanneer hij wil en blijft zolang hij wil. Binnen
ontmoeten we elkaar en wie dat leuk vindt kan ook naar digitale beelden
kijken. We laten drie beamers draaien. We vertonen de film ‘900 jaar Sloten’
uit 1965 en historische foto’s van Sloten en omgeving. Tot slot zijn er beelden
die de topografische ontwikkeling van Sloten laten zien.”
Vragen of ideeën?
Deze avond wordt samen met de werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp
georganiseerd. Wie op 16 mei niet kan komen, maar wel plannen heeft voor
leuke activiteiten of andere vragen heeft kan mailen naar de werkgroep.

Tijdens het feest ‘900 jaar Sloten’ in 1965 werden veel activiteiten
georganiseerd en liepen de Slotenaren rond in klederdracht, zo is de zien de
gelijknamige film. De vierde persoon van links is Jan Hopman. Herkent u
anderen? Stuur dan een mail. Foto: Joost Evers, Anefo. Nationaal Archief.

Onzekere toekomst veerpont tussen De Oeverlanden en A'damse Bos
De gemeente heeft nog geen oplossing gevonden om veerpont Helena
structureel te financieren.
De pont vaart normaalgesproken tussen half april en half oktober op de
weekenden ieder kwartier tussen De Oeverlanden en het Amsterdamse Bos.
Veel inwoners van Nieuw-West maken van de pont gebruik. De veerverbinding
kan echter niet overeind blijven met de helft van de subsidie. Daarvoor zijn de
kosten te hoog. Als de gemeente geen structurele financiering vindt, dan is de
kans groot dat dit bijzondere, ook door de gemeente zelf gepromote goedkope
uitje in Nieuw-West, verdwijnt.
Lees verder…

De Helena (varend industrieel erfgoed uit 1956) in betere tijden. Tijdens het
paasweekend was de pont even in de vaart om wachtenden niet teleur te
stellen. Foto: Erik Swierstra.

Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 5
Deze week wandelt u met Niko Koers helemaal naar AmsterdamNoord. Deze allerlangste wandeling is 29 km, maar hij is makkelijk in
te korten.
U loopt langs de Sloterplas naar het Centrum en gaat met de pont naar Noord
en met de Java-eilandpont weer terug. Door het Vondelpark, Slotervaart en
het Piet Wiedijkpark in Osdorp weer terug naar de Noorderakerweg. Wie 29
km wat te gortig vindt, kan er uiteraard ook tram 1, 2 of 17 (vanaf het
Centraal Station) terug pakken. Klik hier voor de routebeschrijving.

Wandelingen vanaf de Noorderakerweg. Foto: Niko Koers.

CROWDFUNDING LUTKEMEERPOLDER
De teller voor de grondaankoop in de Lutkemeer staat op € 361.356
Platform Behoud Lutkemeer gaat strijdvaardigdoor met zijn
crowdfundingsactie om de grond van de bedreigde Lutkemeerpolder in
Oud Osdorp aan te kopen.
Niet alleen het bedrag dat is opgehaald is van belang, maar vooral ook het
aantal mensen dat een bijdrage stort telt mee. Hoe groter die groep, des te
meer kans dat het gaat lukken om het bestemmingsplan van de
Lutkemeerpolder te herzien. Dat de gemeenteraad ervoor kiest om de
bestemming weer terug te veranderen in 'landbouw' in plaats van
'bedrijventerreinen' wat het nu is.
Het Platform heeft de nieuwe gemeenteraad uitgenodigd om kennis te komen
maken en om samen te kijken welke mogelijkheden er zijn om de polder te
behouden. Tot nu toe hebben 3.623 particulieren al een bijdrage toegezegd en
overgemaakt. Doet u ook mee? Klik dan hier.

AKERTJES
4 mei: Herdenken in Oud Osdorp
De Dodenherdenking in Oud Osdorp kan weer worden georganiseerd.
Op 4 mei is iedereen - onder het toeziend oog van de broedende ooievaars
- vanaf 19.15 uur welkom op de hoek Osdorperweg / Lutkemeerweg in Oud
Osdorp. De Dodenherdenking begint om 19.30 uur daar vlakbij.
Programma 4 mei
Aangezien dominee Martijn van Leerdam van de Sloterkerk verhinderd is, zal
zijn voorganger Robert Jan Bakker in zijn plaats de aanwezigen toespreken.
Ook dorpsraadlid Ray Kentie zal het woord weer voeren.
De leden van scoutinggroep Phoenix uit Slotervaart vormen de erewacht; de
taptoe wordt geblazen en het Wilhelmus gezongen. Na afloop kan iedereen
'om de hoek' gezellig napraten met koffie, thee en koek. Deze bijeenkomst
wordt georganiseerd door de werkgroep Culturele Activiteiten van de
Dorpsraad.

Interactieve topografische kaart van De Oeverlanden op website
De Vereniging 'De Oeverlanden Blijven!' heeft een interactieve
topografische kaart van het natuurgebied op haar website geplaatst.
Op deze manier kan iedereen goed zien hoe divers en bijzonder
natuurgebied De Oeverlanden is.
27 gebieden lichten op
Deze kaart onderstreept en illustreert zo niet alleen wát voor verschillende
bijzondere gebieden er in De Oeverlanden zijn, maar ook waar u ze kunt
vinden. U kunt deze interactieve plattegrond op twee manieren gebruiken:
• Ga met de muis over de kaart: de 27 gebieden lichten op.
• Klik op vinkjes onder de plattegrond en die gebied en lichten op.
Voortaan weet u nu de Ecozone, het Ratelaarveld, het Onklaarankerveld, het
Kaardebolveld en het Ogentroostveld te vinden.

Klik hier voor de interactieve versie van deze plattegrond.

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

De eerste gratis rondleidingen door in het Oekraïens door de (tuin van de)
Molen van Sloten waren een groot succes. Er is zelfs al een
wachtlijst... Vluchtelingen uit Oekraïne die Engels spreken kunnen ook gratis
mee met de gewone rondleidingen dagelijks tussen 11.00 en 16.00 uur. Zie
hierboven bij de Agenda. Foto: Jolanda Edema.

Natuurpark Vrije Geer vervult inmiddels een belangrijke rol als rustgebied
in de Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Jos van Hilten fotografeerde
hier vorige week de Buizerd, Fitis en Zwartkop.

Waarom is vredesnaam is deze camera gericht op het veilige fietspad langs de
Baden Powellweg ter hoogte van de Osdorper Ban geplaatst en is er nog altijd
niets mogelijk op de zeer onveilige Osdorperweg even verderop? Krijgt het
bekeuren van scooters op dit veilige fietspad dan werkelijk prioriteit?
De bewoners smeken al decennia om camera’s om van de racebaan
‘Osdorperweg’ af te komen. De gemeente heeft net een deel van het fietspad
langs de Baden Powellweg verbreed en voorzien van hele dure
‘rammelstrookjes’, zodat je – als je per ongeluk het brede voetpad
ernaast oprijdt – wordt gewaarschuwd. Kosten noch moeite zijn gespaard om
dit ‘Plusnet Fiets’ veilig te maken. En als je dan honderd meter doorfietst, rijd
je over het Hoofdnet- en Plusnet Fiets over de Osdorperweg in Oud Osdorp.
Maar dáár ben je als fietser je leven niet zeker op de fietssuggestiestrook waar
(vracht)autoverkeer op hoge snelheid langs raast en waar gevaarlijke sleuven
in het wegdek zitten. Foto: Hans de Waal.

De Osdorper Bovenpolder op 20 april om kwart voor acht 's morgens. Het
verstilde landelijke gebied is zo mooi... Foto: Sietze Worm.

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

