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NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM - SLOTEN
dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl
Deze Nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther
en Erik Swierstra. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar
bovenstaand emailadres.

44e jaargang – nummer 2165 – 20 juli 2022

IN DEZE NIEUWSBRIEF
Kruising Ookmeerweg / Osdorperweg levensgevaarlijk tenzij…
Oude en nieuwe GEB-Wijkstations op Sloten
Polderheuvelpride in Oud Osdorp
Nooit meer wachten op bus (195) dankzij handige app
Jim is geslaagd voor zijn HAVO-eindexamen

AGENDA
Donderdag 21 juli
• 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.
Vrijdag 22 juli t/m 3 augustus
• Ringweg A10-Zuid tussen knooppunt Badhoevedorp en oprit 109 (RAI) is
afgesloten i.v.m. werkzaamheden. Meer informatie.
Zaterdag 23 juli
• 20.00 – 01.00 uur: Zomerfeest voor V.A.T.-ers en buurtbewoners met muziek
van Linda Maarseveen. Gebouw de Schakel, Tuinpark V.A.T., Lies
Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
Donderdag 28 juli
• 19.30 uur: Werkgroep ‘Dorpshuis Sloten’ vergadert in het Dorpshuis. Idee
voor een activiteit? Kom langs of stuur een mail. Nieuwe Akerweg 14, 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.
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
Kruising Ookmeerweg / Osdorperweg blijft levensgevaarlijk tenzij...
Ondanks de meest recente tijdelijke aanpassing, blijft de kruising aan
het begin van de Osdorperweg in Oud Osdorp een onmogelijke
hindernis.”
Dat laat Theo Durenkamp, bewoner van Oud Osdorp en correspondent van
deze Nieuwsbrief, weten.
Tijdelijke en eenvoudige oplossing voorhanden
De gemeente realiseert zich dat deze verkeerssituatie bijzonder onveilig is.
Echter, de plannen om dit op te lossen, door een ‘botonde’ aan te leggen, zijn
in de ijskast gezet. Totdat de gemeente wel geld en menskracht beschikbaar
heeft, stelt Theo een goedkope tijdelijke oplossing voor.
Lees verder…

Deze kruising is écht onverantwoord onoverzichtelijk. Een goedkope oplossing
is voorhanden. Foto: Theo Durenkamp.

Oude en nieuwe GEB-Wijkstations op Sloten
Door de aandacht voor de restauratie van de twee GEB-deurtjes aan
de Sloterweg ontvangt de redactie van deze Nieuwsbrief telkens
nieuwe vragen, die op antwoord wachten.
Want wat is bijvoorbeeld de relatie tussen het eerste elektriciteitsgebouwtje
naast het Politiebureautje en het nieuwere tegenover Osdorperweg 12? En wat
voor installatie zit er eigenlijk in dat gebouw aan de Osdorperweg?
Bovengronds en ondergronds
Er blijven nog een paar witte vlekken over, maar dankzij initiatiefnemer Guido
Frankfurther wordt er steeds meer bekend over de Slotense elektriciteitsgeschiedenis. Bijvoorbeeld over het ondergronds gaan van de stroomkabels.
En over de verklaring waarom het anno 2022 bijna nooit meer voorkomt dat
het héle dorp tegelijkertijd last heeft van een stroomstoring.
Lees verder...

Wijkstation T.307 aan de Osdorperweg op Sloten is sinds 30 april 1932 tot op
de dag van vandaag in gebruik. Foto: Guido Frankfurther.

AKERTJES
Polderheuvelpride in Oud Osdorp
Op 1 en 2 augustus organiseert de stichting OndersteBoven samen
met Pride Amsterdam de eerste editie van Polderheuvel Pride.
Polderheuvel Pride is een nieuw klein, gratis en laagdrempelig festival waar
íedereen welkom is en stadgenoten met elkaar kennis kunnen maken.
"Immers, bekend maakt bemind", zo laat de festivalorganisatie weten.
Leuke en interessante activiteiten voor jong en oud
Polderpride is voor iedereen en is een initiatief van LBTQI+ vrouwen. Op beide
dagen wordt er tussen 16.00 en 23.30 uur een gevarieerd
programma georganiseerd; in de middag speciaal voor kinderen. Alleen voor
beide picknicks vanaf 18.00 uur en voor de workshops hoeft u zich aan te
melden. Dat kan via deze link. De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp is één van de
sponsoren van dit evenement. Meer informatie.

Akoestisch en klein festival
Dit festival is een goed voorbeeld van het type evenementen dat wél
thuishoort op de Polderheuvel in Oud Osdorp. Precies zoals eerder afgesproken
met de gemeente: Het is kleinschalig en met louter akoestische optredens, die
geen (basdreunen-)overlast veroorzaken voor omwonden in heel Nieuw-West.

Nooit meer wachten op bus (195) dankzij handige app
"Nee, ik ga niet met de bus. Die rijdt maar eens per half uur. Zo
onhandig. Laat maar, ik loop wel naar de tram."
Veel Slotenaren en bezoekers aan Sloten denken er zo over. Ze trotseren
regen en wind of gaan met een dure taxi naar Schiphol. Terwijl ze ook
comfortabel, voordelig en snel met bus 195 kunnen reizen.
Je weet op de minuut hoe laat de bus eraan komt
Vroeger stond je op de bushalte te wachten en wist je nooit zeker of-ie nog
moest komen. Of hoeveel vertraging de bus had. Dat is verleden tijd. De
gratis app OVinfo is zowel met een Android als een iPhone te gebruiken. Nu u
precies weet hoe laat de bus op uw halte arriveert, maakt het niet mer uit dat
bus 195 slechts ieder half uur rijdt. Als meer Slotenaren met bus 195 reizen,
dan is de kans groot dat de Slotense haltes behouden blijven.
Bus 195 rijdt ieder half uur tussen Schiphol Airport / busstation Schiphol Noord
(met veel handige overstapmogelijkheden op bus en trein) en Station Lelylaan.
De bus deelt in Nieuw Sloten twee haltes met tramlijn 2.

Wie gebruikmaakt van de app OVinfo kan exact zien om hoe laat bus 195 op
iedere halte arriveert. Hierboven ziet u dat de bus de haltes met de blauwe
stippellijn al passeerde. Waar de lijn nog doorloopt, wordt de bus nog
verwacht. Op tijd (groen) of te laat (rood). Raak de blauwe knop met de pijl
even aan en de pagina wordt geactualiseerd.

DE SCHOOLTAS AAN DE VLAGGENSTOK
Jim is geslaagd voor zijn HAVO-eindexamen
De op Sloten (Sloterweg 1213) geboren Jim Boogaard heeft zijn
HAVO-examen (profiel Natuur en Gezondheid) succesvol afgerond aan
De Apollo in Buitenveldert.
Jim is al toegelaten op de opleiding tot fysiotherapeut aan de Hogeschool van
Amsterdam en verheugt zich erop om daarmee na de zomer te beginnen.
Ook geslaagd?
Ben je ook geslaagd 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 was nog even spannend.... maar ook bij Jim mocht de vlag op 14 juli uit!

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

Eerder liet de gemeente weten onderzoek te verrichten naar negen mogelijk
nieuwe locaties waar voor maximaal drie jaar Oekraïense vluchtelingen kunnen

komen te wonen. Twee van die locaties bevinden zich in het landelijke gebied
Sloten-Oud Osdorp. Op het Slotense Sportpark Sloten Oost en in de
Lutkemeerpolder (foto). Joric Kerstens, woordvoerder van de wethouder, laat
weten dat het onderzoek nog loopt. De resultaten van het onderzoek zullen in
september - na het reces - in het College van Burgemeester en Wethouders
worden besproken.
Tot die tijd is er dus geen nieuws over te melden. Foto: Theo Durenkamp.

De gemeente plaatste dit wonderlijke, maar ongetwijfeld goed bedoelde, bord
(alleen naast) het fietspad dat vanuit Nieuw Sloten uitkomt op de Ditlaar.

Op 15 juli 'verkochten' Beau (5) en Olivier (bijna 7) Vogels, die in de
voormalige Sloterschool wonen, op het Dorpsplein gratis ijsjes aan iedereen
die langskwam.

Héél af en toe is het ooievaarsgezin op de noordpaal van Natuurpark Vrije
Geer nog even bijna compleet om gezellig samen een prooi te verorberen.
'Aan de eettafel' kunnen de ouders hun kroost dan nog enkele levenswijsheden

meegeven. De geringde jongen zijn al bijna even groot als hun ouders. Hun
snavels beginnen aan de bovenkant al een beetje oranje te kleuren. De
vliegtochten van de inmiddels jongvolwassen vogels worden steeds langer.
Eerst komen ze nog terug om samen op het nest te eten en te overnachten,
maar dan verliezen we ze uit het oog. Totdat vogelaars hun ringen aflezen en
terugmelden waar zij ze zagen. U blijft via deze Nieuwsbrief op de hoogte.
Foto: Els Albers.

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

