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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Chin Chin Festival zorgt voor verkeersinfarct in Oud Osdorp

Groot onderhoud Osdorperweg opnieuw uitgesteld

Hoe Sloten begin 20e eeuw elektriciteit kreeg

Inleverdatum voor tijdscapsule met één week verlengd t/m 8 juli

Nieuw in Oud Osdorp Kwekerij De Tuinakker van Alies

AGENDA

Woensdag 6 juli

• 20.00 – 22.00 uur: Inspiratie-bijeenkomst over toekomst van de Sloterkerk.

Wat kan hier - naast kerkdiensten - allemaal nog meer? Iedereen is welkom. 

Zaterdag 9 juli
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• 11.00 – 17.00 uur: Kom kijken bij nieuwe biologische kwekerij in Oud

Osdorp: AliesNatuurlijk. Achter Lutkemeerweg 274. (En kom koffie of

theedrinken bij de buren, Boerderij De Boterbloem.) Lees door bij 'Akertjes'.

• 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.

Zondag 10 juli

• 11.00 – 17.00 uur: Kom kijken bij kwekerij AliesNatuurlijk in Oud Osdorp.

Donderdag 14 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 gebieds-

makelaar 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
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• 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

Chin Chin Festival zorgt voor verkeersinfarct in Oud Osdorp

Grote feesten op de Polderheuvel in Oud Osdorp leiden meestal tot

geluidsoverlast voor omwonenden en in heel Nieuw-West. Daarnaast

kunnen de smalle polderwegen de bijhorende verkeersdruk niet aan.

Bewoners, de werkgroep Oud Osdorp en de Dorpsraad dringen er al jaren bij

de gemeente op aan om op de Polderheuvel alleen nog passende kleine

evenementen met onversterkte muziek te organiseren, waarbij bezoekers bij

voorkeur met de fiets komen. Dat is indertijd bij de aanleg van de 'Tuinen van

West' ook zo beloofd en afgesproken met de bewoners en met de Dorpsraad.

Oud Osdorp is totaal ongeschikt voor grote (dance)feesten

De bezoekers kwamen op zaterdag 2 juli helaas weer massaal met de auto.

Verkeersregelaars deden hun best de topdrukte te managen, maar daar was

geen beginnen aan. Gevolg: Doorlopend getoeter en geschreeuw. Omdat er

onvoldoende parkeergelegenheid was, besloten de radeloze automobilisten dan

maar in de bermen langs de smalle polderwegen te parkeren. Maar daar geldt

een parkeerverbod. Veel feestgangers werden na afloop dus 'verrast' met een

parkeerbon. De volgende ochtend troffen de bewoners veel zwerfafval aan...
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Vooral de wegversmallingen en kruising Joris van den Berghweg /
Osdorperweg zorgden weer voor agressief rijgedrag met luid gescheld. 

Foto: Theo Durenkamp.

Groot onderhoud Osdorperweg opnieuw uitgesteld

“Hoe is het mogelijk? De Osdorperweg in Oud Osdorp verkeert al jaren

in erbarmelijke staat. En toch wordt het groot onderhoud nu opnieuw

uitgesteld!”

De bewoners van Oud Osdorp en de Klankbordgroep Oud Osdorp voelden zich

toch al niet gehoord, maar dit is nu weer een nieuwe druppel in de toch al

overvolle emmer.

Alleen onderhoud of ook veiligheid verbeteren?

De gemeente meldt in zijn bewonersbrief van 27 juni dat het werk uitgesteld

tot in het najaar moet worden “vanwege capaciteitsproblemen bij het schrijven

van het bestek waardoor de startdatum in juli niet meer haalbaar is”. Nog

altijd is de gemeente niet van plan om tegelijkertijd ook de verkeersveiligheid

op de weg te verbeteren, maar wie weet dat dit nu toch kan worden

meegepakt. Het ligt immers voor de hand dat de onveiligheid voor fietsers op

hun Hoofdnet Fiets op de smalle lange rechte weg met vers asfalt er niet beter

op wordt. In de bewonersbrief wordt niet gesproken over het beëindigen van

het vrachtwagenverbod.

Lees verder...
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Ondertussen wordt het wegdek van de Osdorperweg en de Onderweg (foto) er
niet beter op. Foto: Theo Durenkamp.

Hoe Sloten begin 20e eeuw elektriciteit kreeg

Er is steeds meer bekend over de mysterieuze GEB-deurtjes naast het

Politiebureautje op Sloten.

Guido Frankfurther: “Het begon ‘alleen maar’ met de restauratie van de twee

bijna vergane ijzeren deurtjes en nu heeft het project zich verbreed tot een

speurtocht naar de elektrificatie van Sloten.”

Antwoord op veel vragen

Wanneer kreeg men in de huizen en winkelpanden elektriciteit? Hoe zat het

met de komst van de straatverlichting? Was de stroomvoorziening eerst

bovengronds en wanneer werd de straatverlichting op Sloten elektrisch? Was

dat vóór of ná de annexatie van de gemeente Sloten in 1921? En: Hoe zit het

met de drie kruisjes op de deurtjes die nu worden gerestaureerd? Op veel

vragen kan Guido, met dank aan velen, nu antwoord geven.

Lees verder…
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Osdorperweg in februari 1934 gezien in noordelijke richting vanuit het dorp
Sloten met elektriciteitsmast. 

Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam, C.F. Jansen.

AKERTJES

Inleverdatum voor tijdscapsule met één week verlengd t/m 8 juli

Er zijn al heel wat bijdragen voor de tijdscapsule binnen. Nu blijkt dat

sommige Slotenaren 1 juli als uiterste inleverdatum écht niet redden.

Daarom krijgt iedereen nog één week extra mee te doen.

Laatste oproep dus aan jong en oud: Lever uw bijdrage in vóór 9 juli. 

Misschien wel voor honderd jaar verborgen

Nadat de deurtjes achter de Slotense brandmelder zijn teruggeplaatst, zullen

de kastruimtes daarachter weer afgesloten blijven tot de deurtje ooit, over

heel veel jaar, weer gerestaureerd worden. De Slotenaren die dat regelen

zullen in het kastje dan uw verhalen, tekeningen, collages, foto's

etc. aantreffen. U bepaalt zelf wat u over uw leven wilt delen. Hoe

persoonlijker, hoe leuker, natuurlijk. Handgeschreven of uitgetypt. Graag op

maximaal A4-formaat, met uw naam en (adres)gegevens in een plastic hoesje



inleveren op het adres Sloterweg 1212.

“Hoe leuk zal het zijn als dorpsbewoners in de toekomst onze verhalen

aantreffen. Als een tijdscapsule uit 2022”, vertelt de bedenker van dit plan

Guido Frankfurther enthousiast.

Achter de deurtjes zitten twee lege kasten. Dat worden de tijdscapsules.

Nieuw in Oud Osdorp biologische Kwekerij De Tuinakker van Alies

Wat bijna niemand weet, is dat Alies Fernhout, bekend van Platform

'Behoud Lutkemeer', ook nog haar eigen kleine biologische kwekerij

voor biologische planten heeft.

U vindt dit bedrijfje naast boerderij De Boterbloem, achter Lutkemeerweg 274

in Oud Osdorp. Alies kweekt biologische bloeiende planten, die bij voorkeur de

biodiversiteit ook versterken. Zij gebruikt deze eigen kweek vooral bij het

aanleggen van tuinen, die zij zelf ontwerpt. Dat doet zij via AliesNatuurlijk.

Komende zaterdag en zondag (9 en 10 juli) houdt Alies openhuis en kunt u

tussen 11.00 en 17.00 uur komen kijken.

Nu al zien hoe planten straks groeien en bloeien
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U koopt hier biologische planten die de afgelopen winter zijn gestekt en

opgepot. U kunt ook landplanten uit de volle grond reserveren. Komend najaar

komt u deze dan ophalen. Vervolgens plant u ze meteen in uw eigen tuin. Veel

planten staan nu in volle bloei. Alies: "Zo weet je precies wat je koopt."

Alies Fernhout bij de Veronicastrum, een inheemse soort die in juni en juli
bloeit en veel bijen en vlinders aantrekt. In het najaar zijn de paarsblauwe
pluimen verdwenen, maar dan hebt u nu wel al gezien hoe de plant bloeit.

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

mailto:dorpsloten@gmail.com


Herman Scheerboom, inmiddels voormalig eigenaar van café-restaurant De
Halve Maen op Sloten, genoot op 29 juni nog even van een van zijn laatste

biertjes en kroketjes op zijn toen nog eigen mooie terras. Hij hief het glas met
Elly, een van zijn trouwe medewerkers in de afgelopen periode. Herman was
35 jaar de trotse eigenaar van dit Slotense etablissement. Het is onduidelijk

wat er nu gaat komen, maar het pand valt binnen het Beschermd Dorpsgezicht
Sloten en mag dus niet worden gesloopt. Via deze Nieuwsbrief blijft u

uiteraard op de hoogte. Foto: Erik Swierstra.



Op zaterdag 2 juli ging het rond 16 uur weer helemaal mis op de
Sloterweg. Het betrof een aanrijding tussen drie voertuigen waarbij alleen

materiele schade is ontstaan. Gelukkig vielen er geen gewonden bij. Wat er
precies is gebeurd, is onduidelijk, maar aangezien de aanrijding plaatsvond bij

een wegversmalling zal tenminste één automobilisten de aangegeven
voorrangsregeling hier vermoedelijk hebben genegeerd. Zoals helaas ook
gebruikelijk mochten de omwonenden daarna weer 'meegenieten' van luid
gescheld. Het blijft tot het eerste kwartaal van 2023 helaas doormodderen.

Dan pas kan Variant 2A worden ingevoerd, waardoor alleen
bestemmingsverkeer nog boetevrij over de Sloterweg kan rijden. Als komend

najaar de 30 km-maatregelen op de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar zijn
ingevoerd, wordt het hier hopelijk al een beetje veiliger...



Slotenaar Anne Nicolai heeft een prachtig tuinontwerp gemaakt voor de tuin
achter het Dorpshuis. De werkgroep Dorpshuis heeft afgelopen week twee

ochtenden hard gewerkt en het door hem gemarkeerde deel van het hoge gras
alvast gemaaid. Daardoor kon de werkgroep Sloten Schoner hier op zondag 

3 juli na gedane prik-arbeid lekker koffie drinken. Er gaat nog veel meer
veranderen aan de tuin. Later volgt hierover meer informatie. 

Foto: Hella Hendriks.



Tijdens de dienst van 3 juli in de Sloterkerk nam de wijkgemeente officieel
afscheid van Dick Langendoen (links) als ambtsdrager. Dick ontfermde zich

vele vele jaren als ouderling-kerkrentmeester over onder andere het
onderhoud van de monumentale Sloterkerk en het wijkgebouw Vink en Boer.
Hij deed dit lange tijd samen met de Slotense Es Velthuis, die helaas veel te

jong is overleden. Tijdens deze dienst werd Marcel Jacobs als nieuwe
ouderling-kerkrentmeester bevestigd. Marcel neemt een deel van Dicks taken

over. Foto: Geert Verweij.

Dat Oud Osdorp nog steeds een boerendorp is, bleek op 4 juli tijdens het



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

boerenprotest tegen de stikstofmaatregelen. Hier in ieder geval géén tractors
op de weg, maar wel de omgekeerde vlaggen als vreedzaam protest. 

Foto: Theo Durenkamp. 
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