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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Eigen Hof moet helaas vijftien bomen kappen
Vier lepelaars ontdekken Natuurpark Vrije Geer
Slotense brandspuit bijna gereed voor onthulling
Sprookjesachtige vioolmuziek op Dorpsplein Sloten

AGENDA
Zaterdag 13 augustus
• 20.00 – 22.00 uur: Live muziek door muzikanten van Tuinpark V.A.T. Bar
open: 19.00 – 00.00 uur. Gratis toegang. Gebouw de Schakel, Lies
Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
Zondag 14 augustus

• 9.00 – 17.00 uur: Jeu de boulestoernooi in Tuinpark V.A.T.. Bij gebouw De
Schakel hangt de inschrijflijst voor deelnemers. Gratis deelname. Lies
Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
Maandag 15 augustus
• 15.00 uur: Optreden vioolduo 'Grimm Duette' op het Dorpsplein Sloten in het
kader van het jubilerende Grachtenfestival. Gratis toegang. Alvast een
voorproefje horen? Zie hieronder bij 'Akertjes'.
Zaterdag 20 augustus
• 11.00 – 12.30 en 14.00 – 15.30 uur: Gratis vlinderwandeling over
Natuurpark Vrije Geer en door de Slenk langs de Slotervaart. Deelnemers
krijgen vlinderherkenningskaartje van de Vlinderstichting. Aanmelden.
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

Eigen Hof moet helaas vijftien bomen kappen
Bij de vergunningsaanvragen staat met enige regelmaat wel een
melding dat ergens één of twee bomen gekapt moeten worden, maar
vijftien? Dat is wel erg veel.
Audette, voorzitter van de Tuincommissie op Tuinpark Eigen Hof, legt uit dat
het écht niet anders kan en dat het tuinpark uiteraard zal voldoen aan de
herplantplicht: "Al wordt het nog wel even zoeken waar we nieuwe bomen uit
onze eigen kweek kunnen planten. Het park staat al zo vol."
Al dood, te nat, te dicht opeen
Sommige bomen zijn ernstig ziek of al dood. Ook daarvoor moet je uiteraard
nog een kapvergunning aanvragen. Andere staan te dicht op elkaar en
belemmeren elkaars groei of ze hebben te veel te lijden onder de hoge
waterstand.
Lees verder...

Ook voor deze dode Berk is een kapvergunning aangevraagd.

Vier lepelaars ontdekken Natuurpark Vrije Geer
Het Slotense natuurpark groeit en bloeit waardoor het steeds meer
nieuwe soorten aantrekt.
Ook de lepelaars, die al langer in het Sloterpark en in de Haarlemmer broeden
hebben het Slotense park nu ontdekt. Eind juli zijn ze ook nog waargenomen
in de Roerdomp in Oud Osdorp.
Wetenswaardigheden en fotoverslag
Vier vogels met van die wonderlijke platte snavels verkenden uitvoerig het
weiland rond het Slotense natuurpark. Tijd om wat meer te weten te komen
over deze vogels die wel een kleine meter lang kunnen worden. Twee van hen
zijn duidelijk érg verliefd op elkaar. Slotenaar Janine Kerste legde álles vast.
Lees en kijk verder...

Verliefde lepelaars op Sloten. Nog even en deze wonderlijke vogels verlaten
ons land weer. Foto: Janine Kerste.

Slotense brandspuit bijna gereed voor onthulling
Op de dag van het dorpsfeest 'Sloten op z'n Kop' (28 augustus) komt
de nieuwe portefeuillehouder 'Monumenten' van stadsdeel NieuwWest, Sandra Doevemans, de historische spuit om 11 uur onthullen.
Maar, voor die tijd moeten de V.A.T.-vrijwilligers nog wel veel werk verzetten.
Restauratie wielen en beeld plus nieuw huisje ter beschutting
Er wordt nog hard gewerkt aan de wielen van de brandspuit. Het ene wiel,
voorzitter Ko Plooy toont het, had beperkte houtrot en de gaten moeten nog
worden opgevuld. Het andere wiel was er slechter aan toe. Dat stond
decennialang onbeschut in weer en wind buiten.
"Al het hout aan de onderkant van dat wiel is compleet was vergaan", zo
vertelt Eric in den Haak. Op zijn tuin is hij nog bezig met de restauratie van
het aangetaste wiel. Tuinders Henny en Robby Lamijo zijn ondertussen nog
druk met het bouwen van het huisje dat straks goede beschutting geeft aan
de spuit en aan het beeld 'De Wiedster', dat Nel Timmer al bijna helemaal
heeft schoongeboend. Wordt vervolgd.

Voorzitter Ko Plooy van Tuinpark V.A.T. is één van de vrijwilligers die veel
energie steekt in de restauratie van de Slotense brandspuit uit 1880. Dankzij
hun inzet en de giften van gulle gevers zal de spuit straks blijvend te zien zijn
bij de entree van het Slotense tuinpark.

AKERTJE
Sprookjesachtige vioolmuziek op Dorpsplein Sloten
Maandag 15 augustus om 15.00 uur is het zover: Dan komt het
Grachtenfestival naar Sloten.
Het vioolduo 'Grimm Duette' zorgt voor een gratis concert in het hart van het
prachtige dorp. De muziek van beide violistes is geïnspireerd op volkscultuur,
sprookjes of humoristische anekdotes.
Wie niet kan wachten, geniet via deze link alvast van een voorproefje dat
zéker naar meer smaakt. Aanmelden is niet nodig. Meer info. Er wordt geen
regen verwacht, maar mocht het nat worden, dan wordt het concert verplaatst
naar de Sloterkerk.

Violistes Natalie Kulina en Francisca Portugal.
Foto: Grachtenfestival Amsterdam.

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

Tijdens de Tuintjesmarkt op het Slotense Tuinpark V.A.T. op 7 augustus was
het erg gezellig. Ook tuinder Daan Nackaerts deed goede zaken.

Mooi natuurplaatje van Oud Osdorp: vanaf het Bosch van Drakesteinpad
richting de Ookmeerweg. Helaas, een onverlaat heeft zijn graffiti spuitbus op
het informatiebord leeggespoten waardoor we nu niet meer kunnen lezen waar
we naar kijken. Foto: Hans de Waal.

Het complete ooievaarsgezin was nog even bijeen en wandelt (en jaagt) op
het weilandje naast Natuurpark Vrije Geer. Links vliegt het vijfde gezinslid nét
weg. Foto: Janine Kerste.

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

