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Ervaar zelf hoe het is om te fietsen op de Osdorperweg
Oud Osdorpers spreken weer in voor veiliger Osdorperweg
Oude GEB-deurtjes achter de brandmelder worden gerestaureerd
Gezocht: Verhalen, foto’s en tekeningen voor in de tijdscapsule
Aanrijding op Vrije Geer tussen brommer en auto
De schooltas aan de vlaggenstok: Lotus en Britt zijn geslaagd

AGENDA
Zaterdag 25 juni
• 10.00 – 14.00 uur: De Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije
Geer, Sloten. Gratis deelname. Info: Ruud Lutterlof, tel. 06 – 287 41 952.

• 12.00 – 17.00 uur: Tour de Boer in Oud Osdorp: Open ateliers bij De 1800
Roeden. Kom kijken in de ateliers van (geluids)kunstenaars, ontwerpers,
fotografen en meubelmakers. Ontdek de techniek achter een object en het
creatieproces en rust even uit in de bijzondere horeca-gelegenheid. Gratis
toegang. Joris van de Berghweg 101 - 113. Meer info.
• 17.00 – 18.00 uur: Choral evensong, muzikale dienst van bezinning, in de
Sloterkerk. Stemmige muziek in een sacrale omgeving, om even tot rust te
komen. Osdorperweg 28, Sloten. Gratis toegang. Na afloop: gezellig napraten
in een van de plaatselijke restaurants. Meer info.
Zondag 26 juni
• 12.00 – 17.00 uur: Tour de Boer bij De 1800 Roeden. Zie hierboven.
• 13.00 – 14.30 uur: Zondagmiddagactiviteit van Behoud Lutkemeer. Deze
week: 'Composteren: hoe en waarom?' Zelf compost en plantenvoeding leren
maken. Gratis deelname; vrijwillige donatie wordt gewaardeerd. Ecologische
boerderij De Boterbloem, Lutkemeerweg 262 in Oud Osdorp.
Dinsdag 28 juni
• 16.00 uur: Voorlopig laatste gratis rondleiding in het Oekraïens (of in het
Engels) door de Molen van Sloten voor vluchtelingen. Graag van tevoren
aanmelden. Zo maken vluchtelingen kennis met traditioneel Nederlands
erfgoed. Help deze activiteit te ondersteunen en word Vriend van de molen.
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 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. Om 16.00 uur de laatste
rondleiding.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS

Ervaar zelf hoe het is om te fietsen op de Osdorperweg
Wilt u over de Osdorperweg fietsen zonder zélf gevaar te lopen?
Klik dan op dit geluidloze filmpje van een halve minuut.
Levensgevaarlijk op Hoofdnet Fiets
Gelukkig kwam er – op dit Hoofdnet Fiets – even geen tegenligger aan toen
deze wegreus vlak voor het oude dorp, waar 30 km/uur geldt, een fietser
besloot in te halen.
Lees verder…

Beleef het mee: Alleen virtueel kun je nog veilig over de Osdorperweg
fietsen...

Oud Osdorpers spreken weer in voor veiliger Osdorperweg
Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie van 14 juni
vestigden drie insprekers, onder wie twee dorpsraadleden, wederom
de aandacht op de onveiligheid op de Osdorperweg.
Ook legden zij uit dat het geplande groot onderhoud – dat vanaf volgende
maand gepland staat – de veiligheid voor fietsers op dit Hoofdnet Fiets nóg
verder zal verkleinen.
Nieuwe portefeuillehouder aan zet
Oud Osdorper Theo Durenkamp doet verslag van wat er tijdens deze
vergadering is besproken. Op 22 juni wordt de nieuwe portefeuillehouder
Verkeer van stadsdeel Nieuw-West Nazmi Türkkol (D66) geïnstalleerd. Hij zal
dit ingewikkelde dossier op zijn bordje krijgen. Het Slotense lid van
de stadsdeelcommissie, Monique van ’t Hek eveneens D66, beloofde zich
maximaal te gaan inzetten om de Osdorperweg veilig te maken. Eerder
hebben ook de stadsdeelpolitici van GroenLinks, de PvdA en de VVD hun steun
hiervoor al toegezegd, zoals ook blijkt uit eerder aangenomen moties.
Lees verder…

Tijdens de stadsdeelcommissievergadering van 14 juni uitten
diverse bewoners van de Osdorperweg (ook online) via inspraak hun ernstige
zorgen over de veiligheid van de weg. Oud Osdorper en dorpsraadlid Mireille
de Ridder voert hier het woord. Foto: Cees Fisser.

Oude GEB-deurtjes achter de brandmelder worden gerestaureerd
De beide deurtjes achter de brandmelder naast het Politiebureautje op
Sloten vormen al jaren een groot raadsel.
Waarvoor werden zij gebruikt? Waarom staan er drie Amsterdamse kruizen op,
terwijl ze waarschijnlijk toch stammen uit de tijd van voor de annexatie?
Op zoek naar informatie
De twee deurtjes verkeren al jaren in zeer slechte staat. Dat zat voormalig
Slotenaar Guido Frankfurther – in de jaren negentig actief voor de Dorpsraad
en de werkgroepen – nog altijd dwars. Nu blijkt dat er wat geld overblijft van
de crowdfunding voor de gedenksteen ‘100 jaar annexatie gemeente Sloten’,
stort hij zich in een nieuw project: de restauratie van de deurtjes en het
achterhalen waartoe zij dienden. Hij kan dit niet alleen en roept uw hulp in.
Lees verder…

De mysterieuze deurtjes: het linker opent naar boven; het rechter opent
zijwaarts. Foto: Guido Frankfurther.

Gezocht: Verhalen, foto’s en tekeningen voor in de tijdscapsule
Als de gerestaureerde deurtjes straks weer zijn bevestigd, zullen de
kastruimtes daarachter weer voor lange tijd worden afgesloten.
Totdat er over vijftig, of misschien we honderd jaar, weer iemand zal opstaan
die gaat regelen dat de dan weer vergane deurtjes worden gerestaureerd.
En dan worden onze verhalen ontdekt
Als de deurtjes dan verwijderd worden, worden de kastjes erachter weer
zichtbaar. Daarín bevinden zich dan onze verhalen van 2022. Onze verborgen
verhalen, foto’s en tekeningen liggen daar klaar om ontdekt te worden. “Hoe
leuk zal het zijn als de restaurateurs in de toekomst onze verhalen dan
aantreffen. Als een tijdscapsule uit 2022", vertelt de bedenker van dit plan
Guido Frankfurther enthousiast.
Inleveren uiterlijk op 1 juli
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom bijdragen in te leveren voor in de
tijdscapsule. Hopelijk zorgen al die verschillende bijdragen samen voor een

mooi tijdsbeeld van 2022 waar de archeologen van de toekomst van kunnen
smullen. Graag inleveren in een plastic mapje op Sloterweg 1212.
Lees verder…

Achter de deurtjes zitten twee lege kasten. Dat worden de tijdscapsules.
Foto: Guido Frankfurther.

Aanrijding op Vrije Geer tussen brommer en auto
In de late middag van zondag 19 juni vond een aanrijding plaats op de
Vrije Geer op Sloten.
De woordvoerder van de Politie gaf toelichting over de toedracht: "Het ging om
een aanrijding tussen een auto en een bromfiets. De bestuurder van de
bromfiets reed op de fietssuggestiestrook van de Vrije Geer. Hij kwam uit de
richting van de Sloterweg en reed in de richting van de Plesmanlaan. De
bestuurder van de auto reed op de rijbaan in tegengestelde richting. Voor de
zijstraat Kortrijk stuurde de bestuurder van de auto naar links en kwam hierbij
op de fietssuggestiestrook voor het tegemoetkomende verkeer terecht. Hierbij
kwam deze in botsing met de bromfiets. De bestuurder van de bromfiets
kwam hierdoor ten val. Beide bestuurders zijn lichtgewond. Over de gereden

snelheden is niets bekend bij ons. Beide gewonden zijn op de plek van het
ongeval nagekeken door ambulancepersoneel."

Getuigen hebben gezien dat de auto over de kop is gevlogen. Ambulance,
Politie en Brandweer waren snel ter plaatse.

DE SCHOOLTAS AAN DE VLAGGENSTOK
Geslaagd voor je eindexamen
De vlaggen met versleten schooltassen hangen er weer.
• Lotus Breedveld (17) is geslaagd voor haar examen aan het Vossius
Gymnasium. Zij gaat aan de VU beginnen met de studie 'Biomedische
wetenschappen'. Lotus woont aan de Sloterweg 701.
• Britt Kolsteren (18), is geboren en getogen op Sloten, op de Sloterweg
1187. Zij is geslaagd voor haar VWO-examen aan het Gerrit van der Veen
College. Britt neemt volgend jaar een tussenjaar en zit vol plannen: zij gaat
naar Australië, een opleiding tot skileraar volgen in Oostenrijk en meteen ook
les geven in de Alpen. Zij hoopt voor het jaar daarna door de selectie te
komen van de Hotel Management School Maastricht.
Ook geslaagd?
Hoor je in de komende weken ook dat je geslaagd bent en woon je in het
landelijk gebied (Oud Osdorp, Sloten en de beide Akerwegen)? Dat ‘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.

Britt is héél blij dat ze geslaagd is! Foto: Irene Harte.

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 20 juni heeft Engbert van Oort de ooievaarslichting 2022 in Sloten en Oud
Osdorp geringd. In de Nieuwsbrief van 29 juni volgt hiervan een uitgebreid
beeldverslag. Dan leest u ook hoeveel jongen per nest zijn geringd. Zijn alle
vier de Vrije Geer-jongen nog in leven? Waren de jonkies van het tweede
schoorsteennest op de Lutkemeerschool al groot genoeg om ook een ring te
ontvangen? U leest het volgende week. Foto: Els Albers.

Op de stoepen en opritten staat op het ogenblik overal bloeiend 'onkruid'. Je
hebt al snel de neiging om rommelig ogend - niet zelf geplant of
gezaaid - groen te verwijderen, maar de stadsecologen vragen met klem om
dat vooral niet meer te doen. Insecten zijn namelijk juist van deze inheemse
gewone bloeiende planten afhankelijk. Zoals deze snorzweefvlieg, ook wel
'snorretje' genoemd, die geniet van 'Akkerkool'. Doodgewoon onkruid, maar
van groot belang voor de verhoging van de biodiversiteit.

Met het aanbreken van de zomer steken steeds meer insecten de kop op. Hans
Bootsma legde deze roerloze libel, een vroege glazenmaker, mogelijk net
uitgeslopen, vast in de vegetatie van De Oeverlanden.

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

