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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
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Tenminste vijf Kerkuiltjes verwacht in ‘De Oeverlanden’
Smederij Kouwenhoven renoveert beide Slotense GEB-deurtjes
Raadslid Bobeldijk: Structureel geld voor veerpont Nieuwe Meer
Politie gaat handhaven op laad- en losplek Slotense dorpskern
Vlinderwandeling op Natuurpark Vrije Geer en in de Slenk
Vooraankondiging Vrijwilligersdag van de Dorpsraad
Gezocht: Hulp-veldwachters voor het Politiebureautje

AGENDA
Vrijdag 5 augustus
• 20.00 uur: Spelletjesavond (biljarten, sjoelen, rummikuppen etc). in gebouw

de Schakel. Tuinpark V.A.T.. Gratis toegang. Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
Zaterdag 6 augustus
• 9.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom
Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West
koffie aan.
Zondag 7 augustus
• 10.00 – 16.00 uur: Tuintjesmarkt op de V.A.T.: jaarlijkse rommelmarkt. Al
wandelend door het prachtige tuinpark komt u de uitstallingen vanzelf tegen.
Gebouw de Schakel is hele dag open voor hapje en drankje. Gratis
toegang. Tuinpark V.A.T., Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
Maandag 15 augustus
• 15.00 uur: Sprookjesachtig optreden van vioolduo ‘Grimm duette’ op het
Dorpsplein Sloten in het kader van het jubilerende Grachtenfestival. Meer info.
Bij regen: concert in de Sloterkerk. Gratis toegang.
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.

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

Tenminste vijf Kerkuiltjes verwacht in ‘De Oeverlanden’
Dertien jaar nadat de eerste Kerkuil in natuurgebied 'De Oeverlanden'
is gesignaleerd, worden hier dit jaar voor het eerst jonkies geboren.
Begin augustus komt de 'Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland' poolshoogte nemen.
Op 24 juni kwam de werkgroep langs voor de jaarlijkse inspectie en
schoonmaakbeurt van de nestkast in de loods bij het depot. Ricardo van Dijk
van de werkgroep zag toen dat er twee volwassen uilen in de kast zaten en hij
zag twee eieren liggen. "Op de andere eieren zitten ze waarschijnlijk" vertelt
vrijwilliger van 'De Oeverlanden' Hans Bootsma enthousiast. "Ik had er al op
gehoopt, omdat we in de afgelopen periode veel braakballen hebben
gevonden."
Lees verder...

Zo ziet een kerkuil eruit (Tyto Alba).

Smederij Kouwenhoven renoveert beide Slotense GEB-deurtjes
‘Onze’ Slotense GEB-deurtjes hangen zijn alweer geruime tijd geleden
uit de muur naast het Politiebureautje verwijderd. Wat dit daar
ondertussen mee gebeurd?
Initiatiefnemer Guido Frankfurther heeft via via hèt ideale adres in Amsterdam
gevonden om de deurtjes zo verantwoord en grondig mogelijk te laten
opknappen.
Linker deurtje kan straks open en op slot
Arno Kouwenhoven van de gelijknamige smederij, die na meer dan 150 jaar
nog altijd gevestigd is op hetzelfde adres in de Amsterdamse binnenstad, pakt
deze klus zeer vakkundig en grondig op. Gelukkig was Guido nog nèt op tijd
toen hij aan Arno vroeg of hij op het linker deurtje een werkend scharnier en
slot kon maken.
Aanvankelijk was het namelijk het plan dat beide deurtjes ‘voor de sier’ in de
muur naast het Politiebureautje zouden terugkomen. Maar nu de telefoon van
Wijkstation T.307 op de Osdorperweg hierheen verhuist, was er meer
nodig. De vakman doet er alles aan om zoveel mogelijk originele onderdelen
van de beide deurtjes te behouden.
Lees verder…

Arno Kouwenhoven werkt aan de scharnieren van het linker GEB-deurtje. Op
de grond staan rechts nog de overblijfselen van de oude deurtjes. Die zijn zo
verroest dat je er met een pen zo doorheen prikt. Foto: Guido Frankfurther.

Raadslid Bobeldijk wil structureel geld voor veerpont Nieuwe Meer
Eens in de zoveel jaar hangt de toekomst van de pont, die tussen De
Oeverlanden en het Amsterdamse Bos pendelt, aan een zijden draad.
Erik Bobeldijk, voormalig stadsdeelbestuurder en nu gemeenteraadslid voor de
SP, wil dat dit eindelijk structureel wordt opgelost.
Voor 2022 opnieuw tijdelijke oplossing
Daarom stelde Bobeldijk hierover vragen aan wethouder Melanie van der Horst
(Openbare Ruimte en Groen). Zij liet op 26 juli weten een tijdelijke oplossing
te hebben om de historische veerpont tot half oktober in de vaart te houden.
Ze bood, bovenop de eerder toegezegde € 20.000, nu € 10.000 extra aan om
de pont tot het einde van het seizoen ook op zaterdagen te laten varen.
Alleen op zondagen tussen 11 en 19 uur
Tim Klein, de nieuwe eigenaar van rederij Oeverloos en veerpont 'Helena': "De
gemeente biedt dan plotseling wel € 10.000 extra aan, maar waar haal ik

zomaar extra gediplomeerde schippers vandaan? De gemeente moet
ook begrijpen dat de rederij gebukt gaat onder vaste lasten, zoals het
jaarlijkse groot onderhoud van het monumentale schip en dat de dieselprijzen
de pan uit rijzen. Ik heb heel 2022 nog geen cent ontvangen."
Vaste en structurele subsidie
Na het reces gaat raadslid Bobeldijk proberen een structurele (met inflatie
gecorrigeerde) subsidie te regelen. Bobeldijk: "Als je ziet dat de gemeente
enorme bedragen uitgeeft aan soms best wel vage projecten, dan zou er toch
ook geld moeten zijn voor dit relatief goedkope project. Hiervan zie je meteen
resultaat en iedereen wordt blij van een goedkoop vaartochtje. Houden zo!"

Rederij Oeverloos pendelt met motorschip ‘Helena’ ieder kwartier over de
Nieuwe Meer, tussen de noordelijke Oeverlanden bij Paviljoen Aquarius en de
Meerkade (bij de Pannenkoekenboerderij) in het Amsterdamse Bos.
Een enkele reis kost slechts € 1,- voor volwassenen. Kinderen t/m 12 jaar,
fietsen en kinderwagens: 50 cent. Bakfietsen: € 2,50.

Politie gaat handhaven op laad- en losplek Slotense dorpskern
Eind juli is de wijkagent van Sloten, Maurice Groenen, begonnen met
het uitdelen van waarschuwingen aan eigenaren van voertuigen die
geparkeerd staan op de laad- en loshaven voor Sloterweg 1210.

Het gaat (nog) niet om een bekeuring (beschikking). "Ik wil eigenaren van
voertuigen bewust maken van de overtreding zij begaan", aldus de wijkagent.
Waarschuwingskaart
Door deze waarschuwingskaart op het voertuig achter te laten, hoopt
wijkagent Groenen het gedrag van de betreffende foutparkeerder te
veranderen. Jarenlang was er slechts incidenteel sprake van verbalisering voor
parkeren op deze laad- en loshaven. De wijkagent is daarom van mening dat
deze 'wenprocedure' op zijn plaats is.
De wijkagent geeft vier redenen voor deze actie:
• Ik neem zelf waar dat bedrijfswagens van pakketbezorgers opstoppingen
veroorzaken op de Sloterweg in het dorp Sloten.
• Deze laad- en loshaven kan ook fungeren voor bevordering van de
verkeersdoorstroming, bijvoorbeeld bij het wegbrengen / ophalen van
schoolkinderen van SBO De Driesprong.
• Deze laad- en loshaven is duidelijk aangegeven met een bord en een
kruisvlak op de weg.
• Zowel op straat als tijdens het spreekuur word ik regelmatig aangesproken
op de belemmering van de verkeersdoorstroming op de Sloterweg in het dorp.
Wie hierover vragen of klachten heeft, kan de wijkagent op straat (bij het
volgende spreekuur of aan het politiebureau) aanspreken of mailen.

Wie in overtreding is en een bekeuring had kunnen krijgen, treft deze flyer als
waarschuwing onder de ruitenwisser: "In het vervolg zal verbaliserend worden
opgetreden tegen overtredingen”, zo staat op het gele kaartje dat verdacht
veel op een bekeuring lijkt, maar het (nog) niet is.

AKERTJES
Vlinderwandeling op Natuurpark Vrije Geer en in de Slenk ernaast
Iedereen wordt vrolijk bij het zien van een vlinder. Nóg leuker is het
als je er ook een paar kunt herkennen.
De Vlindergroep ontdekte dat rond Sloten slechts een beperkt aantal vlinders
leeft en dat het herkennen dus wel te doen is. Na een paar jaar ervaring wil
Stefan Lemmers van de Vlindergroep Sloten deze kennis graag delen met
andere belangstellenden.
20 augustus om 11 en 14 uur
Wandel op zaterdag 20 augustus mee door het prachtige Natuurpark Vrije
Geer en langs de Slenk (het gebied aan de overkant van de Langsom langs de
Slotervaart). Omdat het handiger is om in kleine groepjes te lopen,
organiseert de Vlindergroep deze activiteit twee keer op zaterdag 20 augustus
van 11.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur.
Deelname en de vlinderkaart zijn gratis, wel graag aanmelden.

De Vlinderstichting biedt aan alle deelnemers gratis 'vlinderherkenningskaartjes' aan. Zo kunt u de vlinders onderweg (en later, want dit
kaartje mag uiteraard mee naar huis) makkelijker herkennen.

Vooraankondiging Vrijwilligersdag van de Dorpsraad
Op zondag 18 september organiseert de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

van 14.00 tot 17.00 uur weer zijn traditionele vrijwilligersdag.
Deze keer zijn de vrijwilligers die zich inzetten voor het landelijk gebied van
Nieuw-West welkom in Oud Osdorp. Op het programma staat een interessante
vogelwandeling met een 'high tea'. Reserveer deze datum dus alvast in de
agenda. Later volgt meer informatie.

De vogelrijke Osdorper Binnenpolder in Oud Osdorp gezien vanaf het Ma
Braunpad. Foto: Saskia van der Pol.

Gezocht: 'Hulp-veldwachters' voor het Politiebureautje
Lijkt het u leuk om af en toe bezoekers te ontvangen in het kleinste
Politiebureautje van Nederland in de Slotense dorpskern?
'Hoofd-veldwachter' Ben Meijer kan wel wat hulp gebruiken om het
gemeentelijke monumentje op alle weekenddagen te openen.
Rondleiding en verkoop folders en kaarten
Iedereen ontvangt op zijn of haar manier bezoekers. De een vertelt meer over
de historie van het Politiebureautje, de brandmelder en het dorp Sloten. De
ander laat belangstellenden vooral zelf rondkijken in de cel en het winkeltje.

Beide is prima.
Lijkt het u leuk om zo af en toe eens ingeroosterd te worden? Stuur dan
een mail naar Ben voor meer informatie. Hij geeft van tevoren - en
desgevraagd later nog - alle uitleg die u nodig hebt, om uw taak goed
voorbereid te kunnen uitvoeren. Het maakt niet uit of u zelf op Sloten woont.

Lijkt het u ook leuk om zo af en toe eens bezoekers van over de hele wereld in
het Politiebureautje te ontvangen?

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

Op het terrein waar vroeger garage Kuykhoven gevestigd was, zijn allerlei
bouwactiviteiten gaande. Dit leidde ogenblikkelijk tot grote onrust onder
Slotenaren en passanten: "Wordt er al gebouwd? Mag dat dan al?" Navraag
leert dat projectontwikkelaar Lebo alleen grondwerkzaamheden laat uitvoeren.
De inspraakprocedure over het bouwplan loopt. Veel - rechthebbende - buren
én de Dorpsraad maken bezwaar. De omwonenden blijven van mening dat de
nieuwe huizen te hoog worden: twee verdiepingen met puntdak. Alle huizen er
omheen bestaan uit één (nog veel lagere dan nu voorgeschreven) woonlaag
met puntdak. "Als de ontwikkelaar meteen gekozen had voor veel lagere
huizen, dan hadden die er allang gestaan. Maar dit 'mini-Manhattan' dat het
Beschermd Dorpsgezicht Sloten vernielt en ons van zoveel daglicht berooft,
dat past hier gewoon niet!", aldus een bewoonster van een kleine woning, die
ten oosten van de bouwkavel, en dus 'licht-technisch', erg ongunstig ligt.

Na een half jaar is het groot onderhoud op de Tom Schreursweg tussen Nico
Broekhuijsenweg en Bok de Korverweg in Oud Osdorp afgerond. De weg ligt er

mooi bij. Hier is nu eenrichtingsverkeer ingevoerd. Fietsers kunnen wél in twee
richtingen blijven rijden. In oostelijke richting is hiervoor een rood
gemarkeerde fietsstrook aangebracht. Helemaal nieuw is het voetpad dat hier
vroeger hier ontbrak. Om de voetgangers extra te beschermen zijn tussen
rijweg en voetpad boomstammen gelegd. Foto: Theo Durenkamp.

De lichting 'Natuurpark Vrije Geer 2022' flaneert nog even gezellig samen over
het weilandje naast het natuurpark. Het is te hopen dat ze (hier) goed leren
zelf succesvol te jagen. Heel wat ondervoede jonge ooievaars worden jaarlijks
bij de opvang afgeleverd. Op de foto is te zien dat hun snavels al steeds meer
oranje kleuren. Foto: Janine Kerste.

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

