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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Dorpsraad verzet zich tegen het bouwplan op het ‘Sloterpleintje’

Speciaal Boekenweekgeschenk met Publieksprijs Nieuw-West

Nu ook Slotense spullen te koop in het Stadsherstel Winkeltje

Wandelen vanaf Noorderakerweg deel 3

Geen huisartsen meer in het landelijke gebied?

AGENDA

Zaterdag 9 april

• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T.· Lies

Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

Zondag 10 april
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• 11.30 uur: Eucharistieviering in de Sint-Pancratiuskerk, de Palmpasenviering.

Sloterweg 1186, Sloten.

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 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

Dorpsraad verzet zich tegen het bouwplan op het ‘Sloterpleintje’

Het gaat om een vergunningsaanvraag voor een cafetaria en kiosk op

het pleintje tegenover de Molen van Sloten.

In de hoop dit bouwplan tegen te houden, stuurde de Dorpsraad op 21 maart

een uitgebreide zienswijze naar de gemeente.

Geen horeca en zonde van dit mooie pleintje

De bouwaanvraag bestaat uit twee delen: een cafetaria en een kiosk, een rug-
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aan-rugkraam op de plek waar vroeger de haringstal stond. In de zienswijze

staat dat het onduidelijk is wat voor activiteiten de ondernemer in zijn nieuwe

vastgoed wil gaan ontplooien.

Bovendien wijkt de nu ingediende aanvraag sterk af van wat de ondernemer in

2019 aan de Slotenaren beloofde. Het gaat nu om een cafetaria en kiosk en

niet meer om een verkooppunt van brood. Daarnaast zou dit bouwplan een

aantasting van het pleintje betekenen is het strijdig het bestemmingsplan en

met beloftes van de gemeente aan de Slotenaren en de Slotense

ondernemers.

Lees verder…

Plattegrond van het aangevraagde project: Twee bouwwerken die het
Sloterpleintje verbrokkelen en die niets met de oriëntatie en het karakter van

de Slotense bebouwing te maken hebben.

De rode gestippelde cirkels markeren de drie bomen die verplaatst moeten
worden. De cirkels met een "V" tonen de plekken waar deze bomen naartoe

worden verplaatst (in de hoop dat ze die verhuizing overleven).

Speciaal Boekenweekgeschenk met Publieksprijs Nieuw-West

Ook dit jaar heeft boekwinkel Meck & Holt aan de Tussenmeer in

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTIyMzE3NTUwNjU4NTI1MzY1JmM9ZDV4OSZiPTk1MzMzNTk3OCZkPXE0cDFqMms=.k4oJyQgTFk9AWt3qVZq_tflwA4VEQiuFFDp3oU8kyIo
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTIyMzE3NTUwNjU4NTI1MzY1JmM9ZDV4OSZiPTk1MzMzNTk4NCZkPXYyYjJ5MW8=.wWmmvt8xApG-zAnSeUIa7Jhft1MKRnfTAdiB1fh1TjA


Osdorp weer een extra eigen Boekenweekgeschenk gemaakt.

Wie tijdens de Boekenweek van 9 tot en met 18 april bij deze boekwinkel

minimaal € 20 besteedt, ontvangt dus twee Boekenweekgeschenken: het

nationale dat alle boekwinkels cadeau doen én het speciale ‘Nieuw-West Side

Stories: vijfde jaargang’. Bovendien maken alle lezers die deelnemen aan de

Publieksprijs kans op tegoedbonnen.

Ook over historie van Sloten en het Kruithuis

De meeste bijdragen in deze vijfde editie van de ‘Nieuw-West Side Stories’

spelen zich af in de Westelijke Tuinsteden, maar enkele auteurs blikken verder

terug. Naar de tijd van vóór de bouw van de tuinsteden. Toen het Slotense

grondgebied van het huidige Nieuw-West nog bestond uit weilanden en

landerijen. Met in deze editie mooi verhaal over het wonen bij de Nieuwe Meer.

Lees verder…

Jaagpad 200-201, de woning bij het Kruithuis. Op de voorgrond het smalspoor
voor materiaaltransport; juni 1953. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Nu ook Slotense spullen te koop in het Stadsherstel Winkeltje

Stadsherstel, de eigenaar van het Slotense Politiebureautje, heeft

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTIyMzE3NTUwNjU4NTI1MzY1JmM9ZDV4OSZiPTk1MzMzNTk5MCZkPXkydTV3NWY=.2IO6C55xUW2N4otelzhaySWbOniliq69VKayEJRW2ug
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTIyMzE3NTUwNjU4NTI1MzY1JmM9ZDV4OSZiPTk1MzMzNTk5OCZkPWc4cTZjNW8=.eGl8qf_6A8qw4P4yg2Dn1ftyZBW6ods7hlefuIpxyhI


sinds kort een winkeltje aan de Reguliersgracht 67.

Het winkeltje bevindt zich naast de Amstelkerk in een prachtig hoekpand.

Iedereen is er welkom van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur.

Bijzondere houten banketbakkerskast

Wie binnenkomt, ziet meteen de 19e-eeuwse gerestaureerde kast waarin

vroeger de lekkernijen van de banketbakker lagen uitgestald. Deze kast is

uiteraard geheel verantwoord opgeknapt. Het was een hele een speurtocht om

uit te vinden wat de originele kleur van de kast was. Deze bleek ooit 'gehout'

te zijn. Met die schildertechniek kun je materiaal eruit laten zien alsof het hout

is. De grenen kast kreeg daardoor het uiterlijk van een eikenhouten kast. Meer

weten? Klik hier. Nu staat de kast vol met leuke cadeautjes, waaronder de

wandelroute door Sloten en de ansichtkaarten van het Politiebureautje.

Krulletters op het raam

Stadsherstel koos voor de raambelettering voor de 'Amsterdamse krulletter',

die met de hand op het glas is geschilderd. Zoals de Amsterdamse organisatie

tot behoud van Amsterdams erfgoed betaamt, is aan deze keuze ook een

interessant verhaal verbonden. Iedereen is van harte welkom.

Christen Huijssen is een van de Stadsherstel-vrijwilligers die de bezoekers
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welkom heten in het Winkeltje. Voor Vrienden van de erfgoedvereniging ligt
een cadeautje klaar. 

Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 3

Omdat het wat kouder en natter is, maakt u deze week een wat

kortere wandeling met Niko Koers.

U blijft in de buurt, in Oud Osdorp. U wandelt vanaf de Noorderakerweg door

herdenkingspark Westgaarde en naar en door de Lutkemeer- en

Osdorperpolders. Vooral de groene Wijsentkade is opzienbarend. In de verte

zie nog wel de stad liggen, maar verder waan je je ver weg van Amsterdam…

Onderweg kunt u desgewenst (niet op dinsdagen) wat drinken bij boerderij De

Boterbloem op de Lutkemeerweg. De weilanden tussen de kade en de

Osporperweg kunnen zéér nat zijn. Goede wandelschoenen of laarzen zijn

daarom vereist. Het is fijne en compacte wandeling van 11 km. 

Link wandeling vorige week

In de Nieuwsbrief van vorig week is wat misgegaan met de link van de

wandeling van 28 km langs de suikerfabriek in Halfweg, de Mooie Nel en

uitgestrekte weilanden naar Spaarnwoude. Bij deze alsnog de goede link.
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Wandelingen vanaf de Noorderakerweg. Foto: Niko Koers.

AKERTJE

Geen huisartsen meer in het landelijke gebied?

In de afgelopen maanden bereikten de Dorpsraad geluiden van

bewoners van het landelijke gebied dat zij zich niet konden inschrijven

bij een huisarts in de gemeente Amsterdam.

Bewoners van de Osdorperweg in Oud Osdorp werden verwezen naar een

huisarts in Zwanenburg. De meeste Slotenaren bezoeken de dokter in

Badhoevedorp.

De Dorpsraad: "Een huisarts in Zwanenburg is ongetwijfeld even bekwaam als

één in Amsterdam. Maar, de kans is groot dat een verwijzing van de

Zwanenburgse arts leidt naar het ziekenhuis in Haarlem in plaats van

Amsterdam. Dat kan lastig zijn voor de familie en het bezoek."

De Dorpsraad vraagt zich af wat de ervaringen van de bewoners van Sloten en

Oud Osdorp hiermee zijn. Deze ervaringen kunt u naar de Dorpsraad mailen.
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Vroeger was de praktijk van dokter Faber op Sloten gevestigd in het statige
'doktershuis' aan de Sloterweg 1301, tegenover de speeltuin. Zijn opvolger
dokter Maarschalk verhuisde met zijn praktijk naar Badhoevedorp en zijn

patiënten verhuisden mee.
Foto: Ino Roël, Beeldank Stadsarchief Amsterdam; april 1984.

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
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Het inbrekersgilde is weer actief op Sloten. Eerst klemmen de dieven
bijvoorbeeld strootjes tussen de deur. Later komen ze terug om te kijken of de
deur tussentijds is geopend en het strootje is gevallen. Goed opletten dus. Ook

voor bewoners die alleen hun achterdeur gebruiken. Foto: Suus.

De Osdorper Bovenpolder achter de Lutkemeerschool in Oud Osdorp.
Foto: Saskia van der Pol.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Lammetjes op de dijk langs de Osdorperweg. Links de Osdorper Bovenpolder
en op de achtergrond de Westrandweg ofwel de A5. Foto: Theo Durenkamp.

Slotenaar Henk Kessen (sinds vorige week 94) onderhoudt met plezier het
kerkhof achter de Sint-Pancratiuskerk op Sloten. Dankbaar en nuttig werk,

waar hij heel goed in is. En zo is hij fijn in de buurt van het graf van zijn lieve
Leny, die in 2012 overleed.
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