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Gedenksteen '100 jaar annexatie Sloten' nu ook ingekleurd
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Wies Reimers is verhuisd
Open Huis Dorpshuis Sloten: Kennismaken en ideeën spuien
Tour de Boer 2022 start bij Manege Het Molenpaardje

AGENDA
Vrijdag 13 mei
• 20.30 – 22.00 uur: Nachtegalenavond. In De Oeverlanden huist een kleine

populatie van de meesterzanger. Nadat ze half april terug zijn gekomen uit
Afrika laten ze zich horen tot de langste dag. Daarna vergt het grootbrengen
van de jonge álle energie. Met Carla Peperkamp en Wichert Stemerdink.
Deelname voor kinderen gratis, volwassenen: € 2,50. Verzamelen bij depot in
De Oeverlanden. Aanmelden niet nodig. Meer informatie.
Zaterdag 14 mei
• 12.00 – 15.00 uur: Plantjesruilmarkt in het clubhuis van Tuinpark Eigen Hof.
Wie heeft: neem zelf plantjes of zaden mee. Gratis toegang. Sloterweg 1173
(ingang tegenover Ditlaar).
• 12.00 – 18.00 uur: Solo-expositie 'Staart-eter' van Liesbeth Bijwaard.
Thema: Stad versus natuur. Kunst van organisch materiaal. Gratis
toegang. Expo Paviljoen Nieuw en Meer, Oude Haagseweg 51.
Zondag 15 mei
• 12.00 – 17.00 uur: Tour de Boer bij Manege Het Molenpaardje,
Lutkemeerweg 45, Oud Osdorp. Gratis toegang. Meer: hieronder bij 'Akertjes'.
• 12.00 – 18.00 uur: Expositie 'Staart-eter' bij Nieuw en Meer. Zie hierboven.
• 13.00 – 17.00 uur: Zondagmiddagactiviteit van Behoud Lutkemeer: Plantjes
en zaden ruilen. Neem - als je hebt - zaailingen (of zaad) van groenten,
kruiden of bloemen mee en ruil ze of deel ze uit aan anderen. Voor je het weet
kweek je je eigen eten in je tuin, op je balkon of in je vensterbank. Gratis
deelname; vrijwillige donatie aan Voedselpark Amsterdam wordt gewaardeerd.
Ecologische boerderij De Boterbloem, Lutkemeerweg 262 in Oud Osdorp.
• 16.00 – 17.00 uur: Cantatedienst op 15 mei, 2e zondag na Pasen, in de
Sloterkerk. Cantate ‘Hirt und Bischof unsrer Seelen’ van Georg Philipp
Telemann (1681-1767), uitgevoerd met orgel, klavecimbel en viool met
sopraan. Dominee Martijn van Leerdam is de liturg. Vrijwillige bijdrage.
Osdorperweg 28, Sloten.
Maandag 16 mei
• 19.30 – 21.30 uur: Gezellige inloopbijeenkomst voor (nieuwe) Slotenaren in
het Dorpshuis Sloten. Vertoning film 'Negen eeuwen Sloten' en
fotopresentaties. Elkaar (weer) ontmoeten en samen bedenken welke

activiteiten georganiseerd kunnen worden in het Dorpshuis. Nieuwe Akerweg
14, Sloten. Ideeën voor activiteiten of vragen? Stuur een mail naar de
werkgroep ‘Dorpshuis Sloten’
Iedere dinsdag
• 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.
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.
Eerste dinsdag van de maand
• 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.
Eerste zaterdag van de maand
• 09.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom
Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West
koffie aan. Meer informatie.

Dagelijks
• 10.00 – 17.00 uur: De Molen van Sloten open. 16.00 uur: laatste
rondleiding.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS

Gedenksteen '100 jaar annexatie Sloten' nu ook ingekleurd
Steenhouwer Lavertu in Osdorp heeft de gedenksteen '100 jaar
annexatie gemeente Sloten' nu ook prachtig ingekleurd.
Alle letters en cijfers zijn wit gemaakt en de wapens van de gemeenten Sloten
en Amsterdam kregen de kleuren blauw, rood, groen, wit en zwart en geel.
Dat was nog best een arbeidsintensief klusje. Voor een volledige en duurzame
dekking werden de kleuren in meer lagen aangebracht. Eerder werden de
wapens en alle letters en cijfers al zorgvuldig gefreesd door middel van
inwendige zandstraling.
De kosten voor de steen zijn eind vorig jaar door meer dan 40 particulieren,
bedrijven en stadsdeel Nieuw-West bijeen 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.

Robin Vos (links) en Ilse Maes kleuren het wapen van de gemeente Sloten in
met maar liefst zes verschillende kleuren. Foto: Guido Frankfurther.

Herdenken en vrijheid vieren
Op 4, 5 en 8 mei werd ook in het landelijke gebied weer uitgebreid
stilgestaan bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en
werd de vrijheid gevierd.
4 mei: Dodenherdenking in Oud Osdorp
Na twee coronajaren kon de jaarlijkse Dodenherdenking bij het
oorlogsmonument op de Osdorperweg in Oud Osdorp weer worden
georganiseerd door Mia Kooter van de werkgroep Culturele Activiteiten en de
Dorpsraad.
Scouting Phoenix uit Slotervaart verzorgde de erewacht en de
vlaggenceremonie. Sander en Wiek droegen stemmige gedichten voor.

Aangezien dorpsraadlid Ray Kentie ziek was, las voorzitter Sjoerd Jaasma zijn
tekst voor. Daarna sprak Luc Sermeus van de Pauluskerk de aanwezigen toe.
Beiden benadrukten het belang van herdenken en van het koesteren van

onze vrijheid. Beiden refereerden ook aan de nabije oorlog in Oekraïne.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend in onze maatschappij anno 2022
Jaasma: "Net als in 1940 heeft de huidige oorlog in Oekraïne de Europeanen
weer verrast. Dergelijke agressie leek toen en nu onvoorstelbaar. De
verschrikkelijke beelden op het Journaal zorgen ervoor dat iedereen weer bij
de les is. Hopelijk schudt dit ons wakker."
Sermeus sprak in het verlengde hiervan juist over de vrede. Dat die niet
vanzelfsprekend is. Dat er tijdens de oorlog grote offers zijn gemaakt voor
onze vrijheid van nu. Hij uitte ook zijn zorgen over zorgelijke ontwikkelingen
rond de persoonlijke vrijheden. Dat de 'ik-vrijheid' in onze samenleving anno
2022 steeds vaker boven de 'gezamenlijke vrijheid' wordt gesteld. Wij moeten
de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog actief houden en niet
onverschillig worden, maar bewust blijven van de waarde van de kostbare
vrede."

Tijdens de twee minuten stilte op de windstille smalle dijk tussen de groene
polders zorgde een divers vogelorkest voor stemmige muziek. Jolanda Picavet
verbrak die verstilling door de Last Post te spelen. Daarna begeleidde zij de
aanwezigen bij het zingen van het Wilhelmus. Tot slot werden er
bloemstukken bij het monument gelegd, afkomstig van de Dorpsraad,
Stadsdeel Nieuw-West en Bewonersorganisatie Eigenwijks. Na afloop waren
alle aanwezigen 'om de hoek' welkom bij Christel en Ferry van der Laan, die in
hun schuur koffie, thee en koek serveerden. Een warm welkom waar iedereen
elkaar rustig kon ontmoeten en de jeugd ondertussen met lammetjes speelde.

5 mei: Bevrijdingsdag op Sloten

In de Slotense dorpskern werd op Bevrijdingsdag 5 mei weer door veel
bewoners gevlagd.
8 mei: Concert en bevrijdingspicknick op Sloten

De Wester Harmonie voorafgaand aan hun welluidende concert op het
Dorpsplein, in het hart van Sloten. Foto: Sjoerd Jaasma.

Jammer genoeg was het aantal Slotenaren dat kwam luisteren naar de mooie
muziek en daarna deelnam aan de Bevrijdingspicknick niet zo groot, maar
degenen die er waren hebben van beide genoten. Foto: Sjoerd Jaasma.

Boek een kraam voor het dorpsfeest 'Sloten op z'n Kop'
Goed nieuws: Na alle stilstand wordt er in de Slotense dorpskern op
zondag 28 augustus weer een gezellige rommelmarkt georganiseerd.
Met dank aan Rebecca Kanne, de nieuwe 'marktmeester', die al volop bezig is
om een mooie en gevarieerde markt op de Sloterweg te realiseren.
Rebecca: "De markt wordt van 9.00 tot 16.00 uur gehouden. Het gaat om
een mooie mix van spulletjes van je buren en artikelen uit diverse landen. Ik
heb al heel wat belangstellenden voor de markt, maar er zijn nog plekken
vrij." Wilt u ook een kraam huren, of meer weten? Stuur dan een mail.

Op 28 augustus kan iedereen weer lekker slenteren over de braderie op de
Sloterweg.

Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 7
Deze week leidt de wandeling met Niko Koers via Oud Osdorp,
Halfweg en de Groote IJpolder naar het Geuzenbos.

De moeilijkheid van deze wandeling van 21 kilometer ligt niet zo zeer in de
afstand, waarschuwt Niko van tevoren.
Avontuurlijke route: dus drie adviezen vooraf
De routebeschrijving van deze wandeling gaat daarom vergezeld van drie
waarschuwingen en tips. Niko: "In het Geuzenbos (Groote IJ-polder) verdwaal
je heel makkelijk. De stad is vlakbij, je ziet de autoweg en denkt dat het wel
meevalt, maar tóch verdwaal je." En dan een advies: "Mocht u deze route in
de zomer gaan lopen, neem dan een kniptang mee. Verwilderde
bramenstruiken maken het pad dan namelijk echt ondoordringbaar. Wij
hebben andere wandelaars hiermee gered. En ook onszelf."
Tot slot nog een laatste waarschuwing voor wilde beesten: "U komt onderweg
ongetwijfeld Schotse Hooglanders tegen. Hartstikke vriendelijke beesten, maar
soms blokkeerden ze echt de weg en moesten wij terugkeren. Weet: Ze gaan
niet opzij. En van dichtbij zijn ze érg groot! Datzelfde geldt voor
Konikspaarden, aparte kuddes met merries en veulens en kuddes met
hengsten. Die kunnen bokken. Met enig geluk tref je de boswachter, die het
allemaal uitlegt." Voor de routebeschrijving klik hier.

Wandelingen vanaf de Noorderakerweg. Foto: Niko Koers.

LIEF EN LEED
Verhuisd
Op donderdag 7 april verhuisde Wies Reimers-de Waal naar De
Meerwende in Badhoevedorp.
Inmiddels is Wies gewend aan haar nieuwe woonsituatie en staat zij weer open
voor contact met haar vrienden en bekenden uit Sloten.
Met zes kinderen in arbeiderswoninkje
Wies woonde sinds juli 1960 aan de Osdorperweg op Sloten. Aanvankelijk
deelde ze de kleine woning met haar man Hans en hun drie kinderen. "Je kunt
je nu bijna niet meer voorstellen dat we daar met zijn allen woonden. Maar dat
ging prima. We hadden vroeger zelfs regelmatig logés. Dat paste prima!", zo
vertelt een van de kinderen voor wie de verhuizing van hun moeder ook best
een grote stap is. De kinderen vlogen uit en haar man overleed in 1994. Wies
bleef er wonen.
Kaartje en op bezoek
Veel Slotenaren kwamen regelmatig bij Wies langs voor een praatje. Pastoor
Bankras keek er altijd voetbal en prikte dan meteen een vorkje mee. Het valt
Wies zwaar dat ze niet langer op Sloten woont. Ze mist de contacten. Stuurt u
haar af en toe een kaartje? Of brengt u haar nog eens een bezoekje? Ze woont
nog steeds 'om de hoek': Zorgcentrum De Meerwende, Kamerlingh Onneslaan
131, 1171 AE Badhoevedorp. Afdeling Daliah kamer 138 D.

Wies Reimers-de Waal.

AKERTJES
Open Huis Dorpshuis Sloten: Kennismaken en ideeën spuien
Komende maandagavond zijn alle Slotenaren van harte welkom in het
Dorpshuis Sloten.
Kom tussen circa 19.30 en 21.30 uur naar het Open Huis. "Iedereen komt
wanneer dat hem of haar schikt", aldus de werkgroep Dorpshuis Sloten. Het
gaat erom om elkaar gezellig (weer eens) te ontmoeten, bij te praten of om
kennis te maken. met (over)buren. Als dat er eerder nog niet van kwam.
Leuke activiteiten voor in het Dorpshuis
Het zou ook mooi zijn als er dan voorstellen komen voor leuke activiteiten in
het Dorpshuis. U mag het zeggen: workshops, kinderactiviteiten, dorpsborrels
voor volwassenen, gezelligheid 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 avond heeft ook een historisch tintje: "We vertonen de film 'Negen eeuwen

Sloten' uit 1965 en tonen historische foto's van Sloten en omgeving. We laten
ook zien hoe Sloten zich in de loop der jaren topografisch heeft ontwikkeld.”
Vragen of ideeën?
Wie op 16 mei niet kan komen, maar wel plannen heeft voor leuke activiteiten
of andere vragen heeft kan, mailen naar de werkgroep.

Tour de Boer 2022 start bij Manege Het Molenpaardje in Oud Osdorp
Op zondag 15 mei opent Manege Het Molenpaardje van 12.00 tot
17.00 uur zijn deuren in het kader van 'Tour de Boer' in Oud Osdorp.
Kom gratis een kijkje nemen bij de manege, maak kennis met de lieve pony’s
en doe mee aan de diverse spelletjes. Bij manege Het Molenpaardje leer je
niet alleen goed te rijden, maar ook hoe je de pony’s moet benaderen,
verzorgen en opzadelen. En waar je op moet letten bij de verzorging.
Tour de Boer in Oud Osdorp
Dit is het eerste Tour de Boer-evenement in Oud Osdorp (Tuinen van West)
van 2022. Diverse boeren in Oud Osdorp openen in de komende periode weer
hun deuren en bieden een vol en gratis programma aan met workshops,
activiteiten, proeverijen en demo's. Leuk voor ouders, kinderen en iedereen
die de stad wilt ontvluchten. Lutkemeerweg 45, Oud Osdorp.

Twee jonge amazones van manege Het Molenpaardje genieten van een
buitenrit door Oud Osdorp. Foto: Anton Scheper.

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 zicht - in zuidelijke richting - op de Osdorper Bovenpolder.
Foto: Theo Durenkamp.

Gelukkig is het op 6 mei gelukt om de boeven in de Molen van Sloten op te
sporen en in de kraag te vatten. In de middag kwam wijkagent Maurice
Groenen (links op de foto) de kinderen hierbij zelfs nog helpen!
Foto: Jolanda Edema.

De Osdorper Bovenpolder. Foto: Minne Belger.

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

