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Deze Nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther
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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Vijf Oud Osdorpse en drie Slotense ooievaartjes geringd
Informatie over verkeersmaatregelen voor 30 km/uur op Sloten
Oude Haagsebrug blijft dé busroute naar Schiphol
Achter de GEB-deurtjes: telefoon, OV-klok en schakelaar
Kom ook naar de inspiratie-avond over de toekomst Sloterkerk
Luca is geslaagd voor zijn eindexamen

AGENDA
Donderdag 30 juni
• 19.30 uur: Werkgroep ‘Dorpshuis Sloten’ vergadert in het Dorpshuis. Idee
voor een activiteit? Kom langs of stuur een mail. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Vrijdag 1 juli
• Laatste dag dat café-restaurant De Halve Maen, Sloterweg 1345, op Sloten is
geopend. Het restaurant, beschermd binnen het Beschermd Dorpsgezicht, is
op maandag 20 juni geveild en verkocht aan een investeringsmaatschappij.
• Doe uw bijdrage voor de tijdscapsule in een plastic mapje uiterlijk
vandaag in de bus bij Sloterweg 1212. Uw bijdrage blijft dan verborgen tot de
volgende opknapbeurt van de GEB-deurtjes naast het Politiebureautje.
• 20.00 uur: Biljarten, sjoelen, rummikuppen etc. in gebouw de
Schakel, Tuinpark V.A.T. Gratis toegang. Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
Zaterdag 2 juli
• 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.
• 14.00 – 18.00 uur: Gratis van kunst genieten in de buurt: expositie ‘Ook hier
glijden de wolken voorbij’ bij Nieuw en Meer. Oude Haagseweg 51.
Zondag 3 juli
• 11.00 – 14.00 uur: Plantenexcursie o.l.v. Hans Bootsma en Nico Jansen. Vlak
na de langste dag profiteren veel insecten van een optimale plantenbloei.
Zeker ook in De Oeverlanden. Deelname voor kinderen gratis, volwassenen:
2,50 euro. Verzamelen bij het depot. Aanmelden niet nodig. Vragen? Meer
info.
• 14.00 – 18.00 uur: Gratis expositie bij Nieuw en Meer. Zie hierboven.
Dinsdag 5 juli
• 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.
• 19.00 – 21.00 uur: Inloopbijeenkomst van de gemeente over invoering
en verkeersmaatregelen van 30 km/uur op de Langsom en Plesmanlaan
(tussen de rotonde en de Sloterbrug) en op de Vrije Geer en Ditlaar. Meer info
hieronder.

Woensdag 6 juli
• 13.00 – 14.00 uur: Inspiratie-bijeenkomst over toekomst van de Sloterkerk.
Iedereen is welkom.
Zaterdag 9 juli
• 14.00 uur: Gezellige creatieve middag op het Over de Rand-terrein op de
hoek Osdorperweg / Joris van den Berghweg in Oud Osdorp. Samen
brainstormen over de ideale inrichting van deze speel- en ontmoetingsplek.
Alle Oud Osdorpers, jong én ouder zijn welkom. Gratis deelname. Vragen?
Stuur een mail naar Over de Rand.
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.
Ieder weekend en bij mooi weer
• 11.00 – 14.00 uur: Politiebureautje Sloten open. Op verzoek: beme@dds.nl,
Dorpsplein 5.
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

Vijf Oud Osdorpse en drie Slotense ooievaartjes geringd

Het is een prima ooievaarsjaar: Acht jonkies van twee nesten op de
Lutkemeerschool en van de noordpaal op Natuurpark Vrije Geer
kregen op maandag 20 juni hun ring.
Op de hoge paal in de Lutkemeerpolder zijn ook vier ooievaartjes geboren,
maar omdat dat nest onbereikbaar is, krijgen zij geen ring.
Ringfestijn
Engbert van Oort kwam de jonkies weer ringen en vier medewerkers van de
gemeente Amsterdam maakten het ringfestijn hier, en in de rest van
Amsterdam, weer mogelijk. Tijdens de ringronde door de stad, werd ook
duidelijk dat een ooievaar, die in 2019 op Natuurpark Vrije Geer is geboren,
met een partner uit Alphen aan de Rijn een paalwoning in Kadoelen in
Amsterdam-Noord heeft betrokken. Het kwam nog niet van nageslacht.
Kijk en lees verder
Diverse fotografen legden het ringen vast. Klik hier voor het beeldverslag over
de ooievaars van de Lutkemeerschool in Oud Osdorp en hier voor de foto's met
uitleg over de ooievaars op Natuurpark Vrije Geer.

Ook beide jonkies van het nieuwe oostnest op de Lutkemeerschool kregen een
ring. Het ene jonkie ligt onzichtbaar te slapen in het nest. Het andere jong met
ringnummer 7E276, met 2.690 gram het zwaarst van de vijf Oud Osdorpse
jongen, gedraagt zich al als een echte ooievaar. Foto Jos van Streepen.

Informatie over verkeersmaatregelen voor 30 km/uur op Sloten
Op dinsdag 5 juli is iedereen welkom om meer te horen over het te
nemen verkeersbesluit en de bijhorende maatregelen om op diverse
wegen effectief 30 km/uur in te voeren. Dat gaat er zo uitzien.
Per oktober of november 2022 wordt 30 km/uur officieel de maximum
snelheid op de Plesmanlaan en Langsom (tussen de rotonde en de Sloterbrug),
de Vrije Geer (rond het Natuurpark tot aan de Langsom) en op de Ditlaar.
Maatregelenpakket bestaat uit drie delen
De politiek heeft hierover al in januari 2022 - in het kader van het project
'Sloterweg-West verkeersveiliger' - een besluit genomen. Om af te dwingen
dat automobilisten op dit traject ook daadwerkelijk langzamer gaan rijden,
bedacht een gemeente een pakket aan maatregelen:
• Het 30 km-gebied markeren;
• Het aanbrengen van twee busvriendelijke drempels op de route van bus 195;
• Het aanbrengen van elf asfaltdrempels daar waar bus 195 niet rijdt.
Informatiebijeenkomst
Kom u op 5 juli tussen 19.00 en 21.00 uur informeren over deze maatregelen.
De gemeentelijke projectgroep Sloterweg-West kan u ook bijpraten over de
stand van zaken van de camera’s op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen.
Locatie: De Halve Maen, Sloterweg 1345, Sloten. Aanmelden is niet nodig.
Vragen? Lees deze bewonersbrief of stuur een mail naar de projectgroep.

Om een goed beeld te krijgen van de voorgenomen maatregelen om de

snelheid van het verkeer op de Langsom straks te verlagen naar 30 km/uur,
heeft de gemeente de drempels alvast virtueel geplaatst. Links ziet u een
voorbeeld van de 'busvriendelijke' drempel en rechts van de 'asfaltdrempel'.
Foto: Gemeentelijke projectgroep Sloterweg-West.

Oude Haagsebrug blijft dé busroute naar Schiphol
Bestuurders van diverse instanties hebben samen besloten dat er
(voorlopig) geen viaduct over de A9 voor 'hoogwaardig openbaar
vervoer' gebouwd gaat worden.
“Wethouder Marja Ruigrok van de gemeente Haarlemmermeer liet dat weten
in de brief die zij op 21 juni naar de gemeenteraad stuurde.
Wél vervanging van Oude Haagsebrug
Na een kosten-batenafweging is afgesproken dat de brug over de Ringvaart uit
1938, die nog stamt uit de tijd van de vroegere Rijksweg 4, wel vervangen
wordt. Dat is namelijk écht noodzakelijk.
De nieuwe brug zal aan alle kwaliteitseisen anno 2022 voldoen. Nu dit dé
busverbinding met Schiphol blijft, lijkt de kans klein dat doorgaand verkeer
straks ook over de Oude Haagsebrug naar Den Haag mag gaan rijden.
Lees verder...

De locatie van de brug over de Ringvaart. De nieuwe brug wordt breder zodat
de bussen voortaan niet meer op elkaar hoeven te wachten, maar in twee
richtingen gelijktijdig over de brug kunnen rijden. De gestippelde weg geeft de
busbaan naar Schiphol aan. De golfclub blijkt via de Koekoekslaan
bereikbaar. Ook komt op de brug meer ruimte voor fietsers en wordt de
doorvaarthoogte verhoogd. Dat wordt dan wel een pittige fietsklim…

Achter de GEB-deurtjes hing een telefoon en zaten een OV-klok en
schakelaar
De oproep over de mysterieuze deurtjes achter de brandmelder naast
het Politiebureautje in de Nieuwsbrief van vorige week leverde veel
nuttige informatie op.
De meeste informatie komt van André Bank, werkzaam bij Alliander en de
historicus van het bedrijf. Hij kan alle mysteries oplossen.
Pragmatisch en ingenieus systeem
Als je eenmaal weet waarom het linker deurtje naar boven scharniert, is het zo
logisch, dat je je afvraagt waarom je daar zelf niet aan gedacht hebt. André
weet zelfs te vertellen hoe het sleutelsysteem van het vroegere gemeentelijke
energiebedrijf GEB eruit zag. Dankzij een ingenieus systeem kreeg elke GEB-

medewerker van laag tot hoog precies toegang tot de locaties waar hij voor
zijn werk ook moest kunnen komen.
Lees verder…

Dankzij André Bank van Alliander is nu bekend hoe het precies zat met de
elektriciteit op Sloten. Foto: Guido Frankfurther.

AKERTJE
Kom ook naar de inspiratie-avond over de toekomst van de Sloterkerk
Sinds eeuwen is de Sloterkerk het thuis van de kerkelijke gemeenschap, die hier nu nog op zondagmorgen kerkdiensten bijwoont.
Maar, de Sloterkerk is ook een huis van het dorp. Daarom organiseert de kerk
op woensdag 6 juli van 20 tot 22 uur een inspiratiebijeenkomst.
Betekenis voor Sloten?
De centrale vraag: Wat kan de kerk betekenen voor de Slotenaren en andere
omwonenden? Naast de kerkdiensten zijn hier nu bijvoorbeeld al concerten,
meditatie-middagen en muzikale bijeenkomsten in het teken van het geloof.

Utrechts voorbeeld biedt inspiratie
Marlies Kunst van ‘ViaJacobi’ komt vertellen over het vernieuwingsproject in de
Jacobikerk in Utrecht. Deze historische Utrechtse kerk wordt nu niet langer
alleen nog voor kerkdiensten gebruikt, maar ook voor kunst, poëzie, debat
en bezinningsmaaltijden. Zeker inspiratie voor de toekomst van de Sloterkerk.
Iedereen is welkom
Komt u ook meepraten en meedenken? Ook als u niets met ‘het geloof’ hebt,
bent u welkom. De inspiratie-avond op 6 juli wordt uiteraard gehouden in de
Sloterkerk. Wie meer wil weten, kan een mail sturen naar de dominee van de
Sloterkerk, Martijn van Leerdam. Of hem bellen op 06 – 499 88 164.

De Sloterkerk staat middenin de samenleving. De Oekraïense vlag wappert al
maanden aan de toren en hij blijft hangen zolang de oorlog voortduurt…

DE SCHOOLTAS AAN DE VLAGGENSTOK
Geslaagd voor het eindexamen
Het is weer feest bij veel gezinnen in het landelijke gebied.
• Luca van Wijk (16) haalde aan de Culinaire Vakschool Hubertus & Berkhoff

in Amsterdam zijn vmbo K-diploma, richting 'gastheerschap'. Na de vakantie
begint Luca de opleiding tot meubelmaker aan het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam. Luca woont op de Sloterweg 1267 A midden op Sloten.
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.

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 Tuinpark V.A.T. zijn dit jaar in een voormalig eksternest vier ransuiltjes
geboren. De twee zonen zijn al uitgevlogen. De beide dochters worden groter
dan hun broers en blijven daarom wat langer bij hun ouders 'hangen'. Het
Slotense tuinpark is een steeds fijnere broedplek voor allerlei vogels. Dat komt
mede doordat steeds meer V.A.T.-ers hun tuinen tegenwoordig biologisch
beheren: steeds meer mensen maken rommelhoekjes in hun tuinen en gaan
hun gazon anders beheren. Op de V.A.T. mag tegenwoordig geen gif
meer worden gebruikt. Overal liggen takkenrillen waar allerlei kleine
zoogdieren, zoals muizen en ratten, in wonen. De slootkanten worden nog
maar maximaal twee keer per jaar gemaaid en er leven voldoende ratten en
muizen. Kortom: Het tuinpark met zijn hoge bomen is dé ideale locatie voor
ransuilen om een gezin te stichten. Foto: Tuinpark V.A.T.

Op 25 juni hebben de vrijwilligers van de beheergroep weer hard gewerkt op
het Slotense Natuurpark Vrije Geer. Ben de Graaf heeft de wilg gesnoeid,
zodat iedereen weer comfortabel en veilig door het park kan wandelen. Blijf op
de paden. In het hoge gras wachten teken op uw komst...

"Door de langdurige werkzaamheden aan Westtangent bij de kruising
Anderlechtlaan / Oude Haagseweg was er lange tijd sprake van veel overlast.

En de inrichting had mooier gekund. Dat het voetpad nog altijd zomaar
ophoudt in het niets, blijft een groot gemis. Maar, deze prachtige klaprozen
vormden een kleine pleister op de wonde", aldus Hans Bootsma in zijn mail
met deze prachtige foto.

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

