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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Opvang voor Oekraiense vluchtelingen in Sloten en Oud Osdorp?
Strijd tegen afval naast containers op Slimmeweg in volle gang
Vrijwilligersbaan vol afwisseling in de Molen van Sloten
Open Groen Dag biedt héél veel gratis activiteiten tegelijkertijd
Vrijwilligersbaan vol afwisseling in de Molen van Sloten
De schooltas aan de vlaggenstok

AGENDA
Donderdag 16 juni
• 14.00 – 15.30 uur: Het Danspaleis in het Dorpshuis Sloten. Ouderwets
gezellig muziekfeestje. Dansend of zittend naar eigen verzoeknummers uit de

oude doos luisteren. Bijpraten, kennismaken, wat drinken, dansje wagen.
Gratis toegang. Koffie en thee zijn gratis. Aanmelden niet nodig. Vragen? Bel
Eva van der Drift: 06 401 849 49.
• 19.30 uur: Werkgroep 'Dorpshuis Sloten' vergadert in het Dorpshuis.
Vragen? Plannen voor een activiteit? Kom langs of stuur een mail. Nieuwe
Akerweg 14, Sloten.
Zaterdag 18 juni
• 20.00 – 22.00 uur: Live muziek door muzikanten van Tuinpark V.A.T. Bar
open: 19.00 – 00.00 uur. Gratis toegang. Gebouw de Schakel, Lies
Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
Zondag 19 juni
• 11.00 – 16.00 uur: Stichting 'We make the city green' organiseert op veel
plekken in Amsterdam en Almere gratis toegankelijke groene activiteiten.
Struin via deze link zelf door het programma en kijk hieronder naar het
programma van deelnemers in het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp.
• 15.00 – 18.00 uur: Gratis van kunst genieten in de buurt: presentatie AIR en
tentoonstelling Hiss Flutter Squeal bij Nieuw en Meer. Oude Haagseweg 51.
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

Opvang van Oekraiense vluchtelingen in Sloten en Oud Osdorp?
Op 30 mei ontvingen bewoners van Sloten en Oud Osdorp een
bewonersbrief van wethouder Rutger Groot Wassink over mogelijke
opvanglocaties voor vluchtelingen.
Daarin legt de wethouder uit dat de gemeente naarstig op zoek is naar
plekken om Oekraïense vluchtelingen voor één tot drie jaar onder te brengen
en dat dit misschien op twee locaties in het landelijke gebied gaat gebeuren.
Er staat nog niets vast

Woordvoerder Joric Kerstens van de gemeente: “In juni voert de gemeente
een vooronderzoek uit op negen locaties in Amsterdam. Dat gebeurt ook op de
locaties ‘Sportpark Sloten West’, waar vroeger hockeyclub Xenios zat, en de
Voorzieningenkavel in de Lutkemeerpolder. De gemeente onderzoekt of
hier mogelijk vluchtelingenopvang georganiseerd kan gaan worden. In juli
bepaalt het College op basis van deze ‘quickscan’ welke locaties afvallen en
waar verder wordt onderzocht of de locatie echt geschikt is. De gemeente
houdt de omwonenden proactief van alle ontwikkelingen op de hoogte.”
Mondelinge vragen aan wethouder
Het Slotense stadsdeelcommissielid Monique van ’t Hek stelde op 14 mei acht
mondelinge vragen; zowel algemene als vragen die specifiek over Sloten gaan.
Woordvoerder Kerstens kon niet vertellen waar in de Lutkemeerpolder de
genoemde ‘Voorzieningenkavel’ precies ligt.
Lees verder...

Misschien komen hier tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne te wonen.

Strijd tegen afval naast containers op Slimmeweg in volle gang

De gemeente bindt na talrijke klachten in de afgelopen decennia de
strijd aan tegen de afvaloverlast op Sloten.
De gemeente richt zich op het afvalpunt Sloterweg / Slimmeweg en probeert
vooral te voorkomen dat er afval náást de containers wordt geplaatst.
Voorbeeldproject voor heel Amsterdam
De gemeente heeft hier, onder coördinatie van de gebiedsbeheerder van
Sloten, een groot project van gemaakt waarin drie gemeentelijke afdelingen
samenwerken. Dat betekent dat zowel ambtenaren verantwoordelijk voor het
verwijderen van grof vuil, het legen van de ondergrondse containers en de
pullenbakken, het veegwerk als van de handhaving hierbij betrokken zijn.
Handhavers in burger hebben al veertig proces-verbalen met boetes tot €
750,- uitgeschreven. De gemeente beschouwt deze casus als voorbeeldproject
voor de hele stad. Als de gegevens van de proces-verbalen geanalyseerd zijn,
volgen mogelijk vervolgacties, hier en in de rest van de stad.
Lees verder…

Handhavers in burger hebben vooral ondernemers op de bon geslingerd die
afval uit hun busjes naast de containers dumpten. Ook als ze vol zijn, is het
niet toegestaan om afval naast de containers achter te laten.
Maak in dat geval meteen een melding. Breng het naar een ander afvalpunt of

neem het - helaas - toch maar weer terug mee naar huis.

Open Groen Dag op zondag 19 juni biedt héél veel gratis activiteiten
tegelijkertijd
U zult moeten kiezen uit een groot aanbod van bijzondere activiteiten
en openstellingen.
Voor een overzicht van álle gratis activiteiten klikt u hier.
Openstellingen tussen 11 en 16 uur in Sloten en Oud Osdorp
• Molen van Sloten: Kom kijken in de monumentale molen, die al eeuwen
duurzaam was voordat dit woord werd uitgevonden. Klik hier voor meer info.
• Tuinpark Eigen Hof op Sloten: O.a. open tuinenroute, bomenroute, kinderen
maken egeltrappetjes, workshop 'Droge naald-etsen'. Meer info: klik hier.
• Fruittuin van West: Biologisch fruit oogsten: het is tijd voor de kersenoogst,
tussen de kippen rondscharrelen door de tuin. Meer info: klik hier.
• Huis te Vraag: Vertoning films en rondleidingen over deze unieke begraafplaats in de Hoofdgroenstructuur en het dotterbloem-weiland. Meer info.
• Voedselpark Amsterdam: Drink wat op het terras van biologische boerderij
De Boterbloem. Laat je bijpraten over hoe het gaat lukken om hier een plek te
maken waar gezond voedsel verbouwd kan worden en iedereen kan recreëren
en kennisdelen. Doel: een gezonde leefomgeving in een duurzame economie.

AKERTJE
Vrijwilligersbaan vol afwisseling in de Molen van Sloten
De monumentale molen heeft weer ruimte voor nieuwe vrijwilligers,
die tenminste twee dagdelen in de maand beschikbaar zijn.
Het molenbestuur komt graag in contact met belangstellenden met een
gastvrije instelling, die het leuk vinden om met mensen om te gaan en die
Nederlands en Engels spreken. Lekker afwisselend dus.
Ontvangen, rondleiden en souvenirs verkopen
De Molen van Sloten is dagelijks open. Samen met een collega-vrijwilliger
verzorgt u bij toerbeurt óf de kaart- en souvenirverkoop óf de rondleidingen
door de molen. Aan uw blauwe trui of poloshirt bent u goed herkenbaar als
vrijwilliger. De contacten met de bezoekers die van over de hele wereld
komen, zijn meestal heel persoonlijk. Daarnaast doet u als lid van de gezellige
'molenfamilie' leuke nieuwe contacten op. Belangstelling? Vragen?
Stuur een mail en het molenbestuur neemt snel contact met u op.

Na een korte introductieperiode kunt u al snel vol trots bezoekers afkomstig
uit alle werelddelen door dit unieke Nederlandse erfgoed rondleiden en laten
zien hoe en waarom molenaars in de wieken klimmen. Foto: Jolanda Edema.

DE SCHOOLTAS AAN DE VLAGGENSTOK
Geslaagd voor je examen?
Ze hangen er weer: de vlaggen met een oude versleten schooltas.
Degenen die meteen voor alle vakken examen hebben gedaan en geslaagd
zijn, kunnen nu al feestvieren. Anderen maakten gebruik van de coronaspreiding over tijdvakken of moeten helaas nog een herexamen afleggen.
Sam is geslaagd
Als geboren Slotenaar in de voormalige Sloterschool aan de Osdorperweg 20 B
kende Sam Dijkema deze traditie al. Hij mailde daarom meteen al naar de
redactie met het bericht dat hij zijn gymnasiumdiploma gehaald heeft aan Het
Amsterdams Lyceum. Sam stelt zijn verdere opleiding nog even uit. In een
tussenjaar gaat hij werken en reizen.
Ook in deze Nieuwsbrief?

Ben je ook geslaagd en woon je in het landelijk gebied (Oud Osdorp, Sloten en
de beide Akerwegen)? Dan gaat de vlag uit en dat nieuws ‘moet’ natuurlijk
vermeld worden in deze nieuwsbrief! Stuur een mail met deze informatie:
• naam, leeftijd en het adres van de geslaagde;
• opleiding en de naam van de school;
• plannen voor volgend jaar.

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 10 juni had het wekelijkse Orgelpunt in de Sloterkerk een bijzonder
programma: Tweede organist Brian Fieldhouse speelde samen met zijn uit
Oekraïne gevluchte schoonzuster Oresta Lenyshyn prachtige en stemmige
muziek van Händel, Elgar en Skoryk. Oresta is beroepsvioliste en vluchtte
samen met haar dochter naar Nederland waar haar zuster en zwager wonen.
Haar moeder moest in Lviv achterblijven in verband met haar gezondheid en
hoge leeftijd. Oresta was dankbaar dat ze weer voor publiek kon spelen in de
oude Sloterkerk, die zoals haar zuster Olexandra verwoordde "de muziek als
een warm welkom, een warme deken om je heen legde". Foto: Geert Verweij.

Op 12 juni vierde Tuinpark Ons Buiten in stralend weer zijn eeuwfeest. Karin
Bloemen trad op in haar prachtige bloemenfeestjurk, op de mooie Kunstmarkt
werden goede zaken gedaan en op het terras was het erg gezellig.

Lekkere hapjes voor de peuters op de noordpaal van Natuurpark Vrije Geer.
Foto: Els Albers.

