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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

Maatwerk bij herplant van bomen in het landelijke gebied

Tuinpark V.A.T.: zevende standplaats voor de Slotense brandspuit

Sprankelend viooloptreden op bomvol Slotens Dorpsplein

Uw eigen levensverhaal vastgelegd in uw eigen Levensboek

Bewegwijzering vanaf de Stopera naar Voedselpark Amsterdam

AGENDA

Donderdag 18 augustus

• 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.
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Gratis toegang. Koffie en thee zijn gratis. Aanmelden niet nodig. Vragen? Bel

Eva van der Drift: 06 401 849 49.

Zaterdag 20 augustus

• 11.00 – 12.30 uur: Vlinderwandeling over Natuurpark Vrije Geer en door de

Slenk langs de Slotervaart. Kom samen met Stefan Lemmers van de

Vlindergroep Sloten speuren naar deze kleurige fladderaars. Gratis deelname

met vlinderherkenningskaartje van de Vlinderstichting. Aanmelden verplicht.

• 20.00 – 00.00 uur: Bingo bij Tuinpark V.A.T. in gebouw de Schakel, Lies

Bakhuyzenlaan 17, Sloten., Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

Zondag 28 augustus

• 9.00 – 16.00 uur: Dorpsfeest 'Sloten op z'n Kop' met markt op de Sloterweg

tussen de Molen van Sloten en het Dorpsplein. Meer informatie.

Iedere donderdag

• 10.00 – 11.30 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

Maatwerk bij herplant van bomen in het landelijke gebied

Welke bomen gaat de gemeente komende maanden kappen en waar in

Oud Osdorp en Sloten worden welke nieuwe bomen geplant?

Tot voor kort was hierover van tevoren niets bekend, maar nu verschaft de

gemeente volledige openheid en kan iedereen op interactieve boomkap- en

plantplattegrond precies zien wat de kap- en plantplannen voor komende

maanden zijn. In de komende weken zullen in Nieuw-West al 34 onveilige

bomen worden gekapt. De kapvergunningen hiervoor zijn al verleend.

In de polders en langs de Sloterweg

In de Oud Osdorpse polders zullen vooral Gewone Essen en diverse

wilgensoorten worden geplant. Langs de Sloterweg buiten de dorpskern komen

drie verschillende nieuwe bomen. Dat is goed nieuws, omdat hiermee het in de

afgelopen jaren te veel uitgedunde bomenlint opnieuw een beetje wordt

aangevuld.

Lange tijd vond er helemaal geen herplant plaats langs de oudste en

lommerrijke weg van Amsterdam. Dat dit nu wél gebeurt is het resultaat van

een effectieve samenwerking tussen de Dorpsraad en Stadsdeelraad aan het

begin van deze eeuw. Nog meer goed nieuws: Op het pleintje voor de

Sloterkerk komt eindelijk een nieuwe boom en het lange wachten wordt

beloond met een heel bijzondere soort.

Lees verder…
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Overal waar u deze paaltjes in de grond ziet staan, gaat de gemeente in de
komende periode een boom planten. Dat geldt ook voor deze plek aan de Tom

Schreursweg net voorbij de kruising met de Nico Broekhuysenweg. 
Foto: Theo Durenkamp.

Tuinpark V.A.T.: de zevende standplaats voor de Slotense brandspuit

Voor zover we kunnen nagaan, heeft de brandspuit van Sloten in de

afgelopen 137 jaar op vijf andere plekken op het dorp gestaan.

En tussendoor kreeg hij gelukkig ook een paar jaar onderdak in de kas van

Wim Schelling in Oud Osdorp.

Telkens weer verhuizen door ruimtegebrek

Dat de brandspuiten van Sloten en Oud Osdorp (die nu staat te pronken in de

hal van de brandweerkazerne aan de Ookmeerweg) er nog zijn, is vooral te

danken aan toenmalig 2e brandmeester Gerrit van der Puij.

In tramremise en Spuithuis

De Slotense brandspuit stond jarenlang in de tramremise annex wagenmakerij

en vanaf 1942 in het speciaal gebouwde Spuithuis achter zijn woning. Een

brandspuit is echter geen handzaam klein apparaat en de Slotenaren moesten

in de afgelopen decennia telkens weer op zoek naar een nieuwe standplaats.



Al die jaren is het gelukt om de spuit voor Sloten te behouden.

Met als gevolg dat hij nu – hopelijk voor altijd – voor iedereen te bewonderen

blijft bij de entree van Tuinpark V.A.T. Op een steenworp afstand van zijn

eerste standplaats achter Sloterweg 1277. Op 28 augustus wordt de spuit om

11 uur feestelijk onthuld.

Lees verder…

De voorzijde van de voormalige tramremise van de Gemeentetram Sloten op
het adres Sloterweg 1275. Dit was jarenlang de standplaats van de Slotense
brandspuit. Rechts het tuinhek van de familie Van der Puij (eerst Piet en later
Gerrit) met achter de boom zicht op het in 1942 speciaal voor de brandspuit

gebouwde Spuithuis. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam, 1975.

Sprankelend viooloptreden op bomvol Slotens Dorpsplein

Maar liefst 150 belangstellenden genoten afgelopen maandag 15

augustus van de sprookjesachtige muziek van Grimm Duette, die hier

als onderdeel van het Grachtenfestival werd gespeeld.

De Tsjechische Natalie Kulina en Portugese Francisca Portugal, die beiden dit

jaar hun Conservatoriumopleiding in Amsterdam afrondden, speelden

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDE4NzEyMzMyNDg1NTMyMjYyJmM9cDZlMCZiPTEwMDU4MzEwODImZD1mOXUxZTBm.UoLvucDSLHPAxevnKR0eBofuE71x0Ghg8vzlINBJ11A


overduidelijk met veel plezier de sterren van de hemel.

Complete muziek op twee violen

Tussendoor gaven de violistes in het Engels uitleg over de gekozen

muziekstukken. Meestal ging het om eigen muziekbewerkingen. Hierbij nam

de ene violiste soms in haar eentje de orkestpartij voor haar rekening en de

ander speelde de solo. Het Grachtenfestival organiseert dit jaar in verband met

hun 25-jarig bestaan gratis concerten in de hele stad. Dorpsraadslid Jennifer

Brouwer nam het initiatief om het festival naar Sloten uit te nodigen.

Dorpsplein Sloten ideale locatie

Het plein middenin het beschermde dorpsgezicht bleek eens te meer gemaakt

voor een dergelijk evenement. Het was – na al die brandende hitte van de

afgelopen week – aangenaam toeven op het plein, omdat de felle zon achter

de wolken was verdwenen. Een fris zomerbriesje maakte de zomerse

temperatuur meer dan dragelijk.

Andere concerten en nagenieten

Het festival duurt nog tot en met 21 augustus. Mocht u (nog) een ander

(gratis) concert willen bijwonen: Hier treft u het programma.

Kon u dit prachtige concert niet bijwonen of wilt u nog even nagenieten van de

muziek en de sfeer, klik dan hier voor een impressie van nog geen minuut.
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Alle honderd meegebrachte stoelen waren bezet. Laatkomers vonden nog een
plek op een van de pleinbanken of op de treden van de dorpspomp.

AKERTJE

Uw eigen levensverhaal vastgelegd in uw eigen Levensboek

Alsof alleen BN-ers wat interessants te melden hebben...

"Nee, juíst gewone mensen blijken mooie levensverhalen te hebben", zo laten

de Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West (ESAN) weten.

Iedereen

ESAN: "Wij nodigen ook alle 70-plussers in het landelijke gebied Sloten-Oud

Osdorp daarom van harte uit om hun levensverhaal door ons te laten

vastleggen. Veel mensen denken aanvankelijk dat ze niets bijzonders te

melden hebben, maar dat is nooit zo. Juist uw gewone herinneringen zijn het

waard om vast te leggen. En de gesprekken zijn nog gezellig ook."

Persoonlijk Levensboek

Eerst maakt ESAN met u kennis en dan gaat de organisatie op zoek naar een



vrijwilliger die bij u past. Die graag naar uw verhalen luistert en ze ook nog

mooi kan opschrijven. Diegene komt zeven tot twaalf keer gezellig bij u thuis

praten over uw leven. En dat resulteert in een mooi boek dat als u dat wilt

privé voor u (en uw familie) blijft.

Als u denkt dat dit project mogelijk geschikt is voor uw (groot)ouders, laat dan

ook van u horen. Via deze link treft u meer informatie en met vragen kunt u

ESAN ook mailen of bellen op: 06 - 23 00 50 74. Aan de deelname aan dit

project zijn geen kosten verbonden. Deelnemers ontvangen hun eigen

Levensboek tijdens een feestelijke afsluiting in de herfst van 2023.

Aanbod aan alle 70-plussers: Laat uw eigen leven gratis vastleggen in uw
eigen Levensboek. Illustratie Yvonne Wassenaar.

CROWDFUNDING VOEDSELPARK AMSTERDAM IN

LUTKEMEERPOLDER

Bewegwijzering vanaf de Stopera naar Voedselpark Amsterdam

Omdat de crowdfunding zo goed loopt, zorgt Platform 'Behoud

Lutkemeer' er alvast voor dat iedereen de bedreigde polder in Oud

Osdorp goed kan vinden.

De route is nog niet helemaal gemarkeerd, maar vanaf de Blauwbrug bij de

Stopera wordt iedereen alvast de goede kant op gestuurd.

Al ruim € 430.000 opgehaald

Als het aan het Platform en zijn 4.338 sympathisanten ligt, zal Voedselpark
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Amsterdam straks een belangrijke rol gaan innemen binnen Amsterdam. Voor

biologische teelt, voor educatie, voor sociale evenementen, voor recreatie.

Hebt u al een bescheiden duit in het zakje gedaan? Hoe meer deelnemers, des

te groter is de kans dat het gaat lukken om het bestemmingsplan van de

Lutkemeerpolder te herzien.

Dat de gemeenteraad ervoor kiest om de bestemming weer terug te

veranderen in 'landbouw' in plaats van 'bedrijventerreinen' wat het nu is. Toch

geen vreemde gedachte nu hittestress en watertekorten gewoon gaan

worden... Doet u ook mee? Klik dan hier.

Niet te missen voor wie van de Blauwbrug komt: 
"Voor  de kortste weg naar Voedselpark Amsterdam moet u hier linksaf slaan."

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

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDE4NzEyMzMyNDg1NTMyMjYyJmM9cDZlMCZiPTEwMDU4MzExMDgmZD1lM3kycDZ3.HUE1RPEjjZsfWRQ1dXUtHAmO4pwNcSki7OlkfvQlT6w
mailto:dorpsloten@gmail.com


Wesley puft, na de zoveelste tropische dag, weer even lekker uit op het
Slotense Dorpsplein.

Op 15 augustus werd de LED-verlichting van de Ritterlantaarns in de Slotense
dorpskern vernieuwd. De lamphouder met lichtbron werd vervangen. Dit

gebeurt circa elke tien jaar preventief, zodat er minder storingen optreden. 
Op de voorgrond ziet u de kruiwagen vol reeds vervangen en nieuwe

lamphouders. De nieuwe lampen zijn geler (minder wit) van kleur, maar láng
niet zo oranje-achtig als bij de eerste spaarlampen het geval was. 



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Op vrijdagmiddag 29 juli kregen de gouverneur en first lady van de
staat Missouri (VS), Michael L. en Teresa Parson, een rondleiding door de
Molen van Sloten. Bestuurslid Jolanda Edema, rechts op de foto: "Aan dit

bezoek was een zorgvuldige voorbereiding voorafgegaan. Het veiligheidsteam
van de gouverneur onderwierp de molen tevoren aan een grondige

inspectie. Na de rondleiding overhandigde ik namens de molen een ingelijste
molentekening aan het echtpaar. Dit werd uiteraard vastgelegd op de

gevoelige plaat. Vervolgens bracht het gezelschap van 18 personen een
bezoek aan de brouwerij De 7 Deugden. Deze excursie vormde de afsluiting

van hun meerdaagse bezoek aan Nederland." Foto: Ingrid Smit.
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