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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

en Erik Swierstra. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar
bovenstaand emailadres.
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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Oude wijkstation Sloterweg krijgt weer originele GEB-telefoon

Drie kavels in de Lutkemeerpolder krijgen nieuwe bestemming

Kan gemeente bedreigde Lutkemeerpolder zélf kopen?

Wie komt de Nieuwsbrief-redactie ondersteunen?

Wandelen langs honderd portretten op Tuinpark Ons Buiten

De állerjongste Slotenaar heet nu Maeve

AGENDA

Tot en met 3 augustus

• Ringweg A10 Zuid tussen knooppunt Badhoevedorp en oprit 109 (RAI) is

afgesloten i.v.m. werkzaamheden. Meer informatie.
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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.

Zaterdag 30 juli

• 10.00 – 14.00 uur: De Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije

Geer, Sloten. Kom ook! Gratis deelname. Info: Ruud Lutterlof, tel. 06 – 287 41

952.

• 19.30 – 00.00 uur: Karaoke bij Tuinpark V.A.T.: Pak de microfoon en

zing mee met Top 100 of Nederlandstalige nummers. Liever met z’n tweeën

een duet zingen, dat kan ook: Er zijn twee microfoons beschikbaar. Gratis

toegang. Gebouw de Schakel, Tuinpark V.A.T., Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

Maandag 1 augustus

• 16.00 – 23.30 uur: Polderheuvel Pride in Oud Osdorp. Gratis festival met

divers programma, met akoestische optredens en openlucht bioscoop.

Aanmelden voor workshops en picknicks is verplicht.

Dinsdag 2 augustus

• 13.00 – 14.00 uur: Spreekuur van wijkagent Maurice Groenen en gebieds-

makelaar van de gemeente Nikki Weeling in het Politiebureautje Sloten.

Dorpsplein 1. Stel uw vragen en deel uw zorgen.

• 16.00 – 23.30 uur: Polderheuvel Pride in Oud Osdorp. Zie hierboven.

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
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• 11.00 – 14.00 uur: Politiebureautje Sloten open. Op verzoek: beme@dds.nl,

Dorpsplein 5.

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

Oude wijkstation aan de Sloterweg krijgt weer originele GEB-telefoon

Wist u dat er op het nog werkende GEB-wijkstation tegenover

Osdorperweg 12 in de Slotense dorpskern óók twee deurtjes zitten?

Net als het geval is bij de deurtjes achter de brandmelder op de Sloterweg zit

ook hier het scharnier van het linker deurtje aan de bovenkant en het rechter

aan de zijkant.

Al die jaren hing die telefoon daar

In zijn speurtocht om de functie van de GEB-deurtjes van de Sloterweg, die nu

gerestaureerd worden, te achterhalen, heeft Guido Frankfurther weer

ontdekkingen gedaan.

Achter het linker deurtje op de Osdorperweg – dat omhoog scharniert – blijkt

de oude telefoon (vermoedelijk uit 1932) nog onverstoord te hangen! Al die

jaren onzichtbaar…

Goed nieuws: Alliander gaat die oude en niet meer werkende telefoon

verplaatsen naar de linker kast aan de Sloterweg. Dan kan deze kast op

verzoek bij rondleidingen worden geopend. De andere kast wordt wel

afgesloten en zal als tijdscapsule fungeren.
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Lees verder…

André Bank van Alliander opent het linker deurtje aan GEB-Wijkstation T.307
tegenover Osdorperweg 12. Foto: Guido Frankfurther.

Drie kavels in de Lutkemeerpolder krijgen nieuwe bestemming

Wie het over de 'Lutkemeerpolder' in Oud Osdorp heeft, denkt al snel

aan het bedreigde deel waar Platform Behoud Lutkemeer dapper voor

blijft strijden.

Even verderop, langs de Wijsentkade, krijgen drie kavels die vooralsnog

bekend staan als ‘N3’, ‘N5’ en ‘N6’, ieder een andere ‘polderbestemming’.

Iedere kavel krijgt eigen karakter

Eke kavel krijgt een eigen functie en bestemming met eigen randvoorwaarden.

Dat varieert van stadslandbouw, natuurbeleving en recreatie tot het toestaan

van ‘kleinschalig kamperen’. Op sommige kavels is straks wel beperkte

bebouwing toegestaan en op andere juist niet. De ene kavel krijgt een

besloten karakter, de andere juist een open karakter. Binnen het op 5 juli door

het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde ‘ruimtelijk kader’

kunnen ondernemers te zijner tijd plannen ontwikkelen.
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Lees verder…

Ten zuiden van de Wijsentkade in Oud Osdorp liggen de drie kavels (N3, N5 en
N6) die herbestemd zijn. Afbeelding: Gemeente Amsterdam.

VOEDSELPARK AMSTERDAM IN

LUTKEMEERPOLDER

Kan gemeente bedreigde Lutkemeerpolder zélf kopen?

Een meerderheid van de stadsdeelcommissie Nieuw-West

ondersteunde op 5 juli een motie die aan het College van

burgemeester en wethouders verzoekt "om financiële mogelijkheden

te verkennen om de Lutkemeerpolder op te kopen en daar een

voedselpark te ontwikkelen".

Om nog meer mensen te overtuigen van het belang van het behoud van de

Lutkemeerpolder werken de mensen van Voedselpark Amsterdam met een

groep professionals, wetenschappers en ondernemers aan verdere

concretisering van de plannen. Hierbij staan de sociale en ecologische doelen

van het Voedselpark voorop. Na de zomer volgt hierover meer informatie.

Lees ook het artikel in het Parool van 1 juni 2022.
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Crowdfunding: Teller kruipt gestaag omhoog

De grote crowdfundingsactie om de grond van de bedreigde Lutkemeerpolder

in Oud Osdorp zelf aan te kopen loopt door. Inmiddels hebben 4.262 donateurs

al 422.342 euro toegezegd of overgemaakt. Niet alleen het bedrag dat is

opgehaald is van belang, maar vooral ook het aantal mensen dat een bijdrage

doneert telt mee. Hoe groter die groep, des te groter is de kans dat het gaat

lukken om het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder te herzien.

'Gewasverzorgers van de biologische Boerderij De Boterbloem in Oud Osdorp',
zoals vrijwilligers Willemijn en Nelly, zichzelf noemen, maken het pompoenbed
in de Lutkemeerpolder onkruidvrij. Dat draagt in september bij aan een goede

pompoen-oogst, die u dan bij De Boterbloem kunt aanschaffen.

AKERTJES

Wie komt de Nieuwsbrief-redactie ondersteunen?

Iedere week zorgen vrijwilligers Tamar Frankfurther en Erik Swierstra

ervoor dat inmiddels al bijna 1.100 abonnées op de hoogte worden

gebracht van het laatste nieuws uit Sloten en Oud Osdorp. 



Dat is best wel een intensieve en repeterende klus en het zou fijn zijn om daar

wat hulp bij te krijgen.

Concept-Nieuwsbrief kritisch doorlezen 

De redactie is daarom op zoek naar een vrijwilliger met goed taalgevoel die de

Nieuwsbrief voorafgaand aan de verzending kritisch doorneemt. Of er

taalfouten in de tekst staan en vooral om data en tijden uit de Agenda en de

linken in de artikelen te controleren. Oplettende lezers hebben wel gemerkt

dat hierbij af en toe iets misgaat... 

Degene die zich hiervoor aanmeldt zal op zondagavond voorafgaand aan de

publicatie op woensdag een testmail ontvangen en heeft dan tot maandag-

avond de tijd voor de correctieronde. Over de verdere procedure maakt de

redactie persoonlijk afspraken met deze corrector. Als het u leuk lijkt om te

helpen de Nieuwsbrief te verbeteren, stuur dan een mail naar de redactie.

Wandelen langs honderd portretten op Tuinpark Ons Buiten

Ter ere van het eeuwfeest van Tuinpark Ons Buiten kan iedereen in

het grote park bij De Oeverlanden kennismaken van honderd tuinders.

Wie dat wil kan deze hele zomer zelf nog komen speuren naar alle portretten,

maar het is ook mogelijk om een uitgezette route te volgen. Tuinpark Ons

Buiten ontving afgelopen week het rapport 'Herkeuring voor het Keurmerk

Natuurlijk Tuinieren'. Het park behaalde 104% van de te behalen punten en

behoudt dus de hoogste status van vier stippen op het lieveheersbeestje-logo.

Bonte verzameling tuinders vastgelegd

Kunstenaar Michael Floor portretteerde honderd tuinders met zijn analoge
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camera. Het resultaat is een grote diversiteit aan parkbewoners, die intiem

zijn vastgelegd bij hun eigen tuin en huisje. De levensgrote portretten staan

tot eind september 2022 langs de hoofdlanen van het prachtige tuincomplex

aan de Riekerweg 15 en zijn door iedereen gratis dagelijks te bezoeken.

Ook Riëtte, sinds 2017 tuinder op Ons Buiten, ging op de foto.

LIEF EN LEED

Op 9 juli werd Maeve Millie Gerrits om 21:23 uur geboren.

Maeve is nu de állerjongste Slotenaar en woog bij haar geboorte 3.190 gram.

Ze woont aan de Sloterweg 1111. Karin Galgenbeld en Bobbie Gerrits zijn de

blije en trotse ouders van nu twee Slotense dochters. Hun oudste dochter

Espen is inmiddels alweer drie. Zij werd geboren op 9 april 2019. Het gezin

woonde toen we nét anderhalve week aan de Sloterweg.



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

Na alle verhuizingen in 2021 was er in de Molen van Sloten geen opbergruimte
voor de tuinspullen meer beschikbaar. Daarom werd besloten om een schuur

te plaatsen waar alle rondzwervende spullen netjes opgeborgen konden

mailto:dorpsloten@gmail.com


worden. Het was een flink karwei, maar het resultaat mag er zijn. Met dank
aan sponsor Tuincentrum Osdorp voor de broodnodige ondersteuning.

Foto: Theo IJpma.

Het is wel even wennen aan een ander aangezicht, maar wie 'onkruid' voor
zijn woning of op het erf laat groeien en bloeien, maakt insecten heel gelukkig.
De groefbij snoept hier van heerlijk bezemkruiskruid. Het kost u niets en het is

goed voor de biodiversiteit. Foto: Hans Bootsma.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Het zicht op Sloten vanaf de Vrije Geer: de Kerksloot met de toren van de
 Sint-Pancratiuskerk. Sprookjesachtig... Foto: Sandra Licht.
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