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bekijk in de browser

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM - SLOTEN

dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl

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.

44e jaargang – nummer 2173 – 14 september 2022

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Help mee het ‘Beschermd Dorpsgezicht Sloten’ te beschermen

Burgemeester komt deze week gedenksteen onthullen

Kom ook naar het Oogstfeest in de Lutkemeerpolder

Buurtfestival 'Tuinen van West Fest' in Oud Osdorp

Oud Osdorper Leo Barlag (90) overleden

AGENDA

Woensdag 14 september

• 10.00 – 12.00 uur: Repair Café in het Dorpshuis Sloten. Vrijwilligers doen

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1ODk3MzAmZD1zMXU5Yjlq.TZbiRgxPvmmZtNX06xDFf5_X6cCX5EC_NQMZOy6ByJ8
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hun best om uw kapotte kleine huishoudelijke spullen weer tot leven te

wekken. Iedereen is ook welkom voor een praatje en een kop koffie.

Gratis toegang. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Donderdag 15 september

• Tot en met vandaag: dien ideeën en wensen in voor het recreatiegebied in

De Oeverlanden via een online vragenlijst. Wat kan mooier, beter en

duurzamer?

Vrijdag 16 september

• 16.30 uur: Onthulling door burgemeester Halsema bij het Politiebureautje

Sloten van de gedenksteen '100 jaar annexatie gemeente Sloten' en de

gerestaureerde GEB-deurtjes.

Zaterdag 17 september

• 14.00 – 19.00 uur: Oogstfeest in de Lutkemeerpolder, Lutkemeerweg 262 in

Oud Osdorp. Gratis toegang. Meer info: Zie hieronder bij 'Akertjes'.

• 14.00 – 18.00 uur: Expositie 'It is not easy being an individual' over de

gecompliceerde (ongeschreven) regels in de hedendaagse samenleving.

Paviljoen Nieuw en Meer, Oude Haagseweg 51. Meer info.

• 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 18 september

• 09.00 – 17.00 uur: Jeu de boules-toernooi voor jong en oud. Gratis

deelname. Inschrijven: vermeld naam op de lijst bij de kantine. Tuinpark

V.A.T., Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

• 12.00 – 19.00 uur: Buurtfestival 'Tuinen van West Fest' op de Polderheuvel in

Oud Osdorp. Gratis toegang. Meer info: Zie hieronder bij 'Akertjes'.

• 14.00 – 17.00 uur: Vrijwilligersdag georganiseerd door de Dorpsraad Sloten-

Oud Osdorp: Vogelwandeling door de polders van Oud Osdorp met onderweg

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1ODk3NjgmZD16MGUybDJy.HL5rHwIwSgqlNcSaFUtZeNSmHyvpw9p6tb9SDI2ibIM
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https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1ODk3OTkmZD1uM2Q2czN4.xU0vqO4aE36_D-stJFohPo_80OspfM6TGOiWDbIfpHU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1ODk4MTQmZD1tOWg2YTlz.0fWdMBG_cXfm6OM5wMWrjnQWp-iTDowT4SoUwqtau4Y
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1ODk4MzMmZD1iOHo1azJ2.iHNcFBKnHNC658_KcJyQT4HNPWkrdiZ6UxZ69H5Wj_k
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https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1ODk5MDAmZD1yOW02YTd6.e0xqBUCyHl5eLSnG0dvwi6ite9ZykmG8KVCwPtqrJkA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1ODk5MTMmZD12Nmwxcjdy.v705BYpjthfvkxxnpnwWVEtDnFjULGytANiTyJ8UsNY
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een 'high tea'. Alle vrijwilligers die zich inzetten voor het landelijke gebied van

Nieuw-West zijn welkom. Aanmelden kan nog via deze link.

• 14.00 – 18.00 uur: Expositie bij Nieuw en Meer; zie hierboven en info.

Donderdag 22 september

• 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 – 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, bij mooi weer

• 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 begint de

laatste rondleiding.

Contactpersonen

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1ODk5MjMmZD16OWo2bTBr.GPwFC_jnnJDYb6gtfeRFDs_Zqd_-7o4S-K0r6-IT8Js
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• De wijkagent van Sloten: Maurice Groenen.

• De wijkagent van Oud Osdorp: Mariska de Haas.

• De gebiedsmakelaar van Sloten van de gemeente Amsterdam: Nikki Weeling.

• De gebiedsmakelaar Oud Osdorp: k.el.gouy@amsterdam.nl.

• De voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp: Sjoerd Jaasma.

NIEUWS

Help mee het ‘Beschermd Dorpsgezicht Sloten’ te beschermen

De kop van dit artikel klinkt vreemd, omdat iets wat de gemeente

officieel zegt te willen beschermen natuurlijk automatisch al door hen

beschermd zou moeten worden.

Dat er tóch actiegevoerd moet worden om Sloten te beschermen, komt

doordat de gemeente Amsterdam meewerkt aan een te hoog en dus niet

passend bouwplan op de plek van de vroegere garage Kuykhoven.

Maakt de historische kern Sloten kapot

Het grootste bezwaar tegen dit bouwplan op de hoek van de Sloterweg en de

Lies Bakhuyzenlaan is dat het te hoog is: twee woonlagen en een schuin dak.

Alle omliggende huizen hebben één woonlaag en een dak. Eén bouwlaag zou

hier wél passend zijn. De buren in de naastgelegen landarbeiders-woninkjes

uit circa 1880 zouden na de bouw van dit project – en de kleine verbreding

van de Lies Bakhuyzenlaan – nog maar weinig daglicht in hun woonkamer

hebben.

Steun de petitie: “Politiek, maak belangenafweging”

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp stelde een petitie op om Sloten te

beschermen. De kern van de boodschap: "Het bouwplan is juridisch

toegestaan, maar niet alles wat kán moet je ook wíllen." De stadsdeelpolitici

kregen tot nu toe geen kans om te zeggen wat zíj ervan vinden. De

vergunning is nog niet verleend. De politiek is nu aan zet om de belangen af te

wegen tussen enerzijds de financiële belangen van de projectontwikkelaar en

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwMDgmZD1iNWs0ZDRo.uVGdk8Zb-4fBkhxpV87nKnlJXJ47cK3wCOzc13IQaYs
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwMTQmZD1qOXMzczJu._IV2qIb5d_c5c-xTRXgIGCpyy1272L5ST6xTNDr9C54
mailto:N.Weeling@amsterdam.nl
mailto:k.el.gouy@amsterdam.nl
mailto:sjoerd-jaasma@hotmail.nl
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anderzijds de bescherming van het beschermde Sloten en het behoud van

woongenot van de omwonenden. Bovendien moeten de gevolgen van een

bouwplan voor de openbare ruimte straks wel openlijk worden besproken.

Iedereen, ook als u niet op Sloten woont, kan meedoen. Denk eraan om na

het stemmen via de mail uw stem nog even te bevestigen.

Voor de petitie zie: petities.nl/petitions/bescherm-het-beschermd-

dorpsgezicht-sloten?locale=nl.

Burgemeester komt deze week gedenksteen onthullen

Op vrijdag 16 september zal de burgemeester van Amsterdam, Femke

Halsema, samen met de voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud

Osdorp, Sjoerd Jaasma, de gedenksteen onthullen als herinnering aan

de annexatie van de gemeente Sloten in 1921, nu ruim een eeuw

geleden.

Tevens zullen zij de twee gerestaureerde deurtjes van de Gemeente-

Electriciteitswerken (later GEB) onthullen. De deurtjes bevinden zich in

dezelfde muur als de gedenksteen, naast het Politiebureautje Sloten. Achter

het ene deurtje huist nu de originele bedrijfstelefoon uit 1932 en achter het

andere zit de tijdcapsule met herinneringen van dorpsbewoners anno nu.

Iedereen is van harte welkom

Iedereen is van harte uitgenodigd om de officiële onthulling te komen

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwMTkmZD11Mmc5cDV6.qKQVLprhfdB6VSSE29VGLIbMTUJ0h4tYo4jWHX6iFJY
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwMjMmZD1pOWs5djVh.TqyXZq6jFrrCg3uCv32jRIrnm25EnaxSeRsHnbwerkk
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bijwonen. Verzamelen op het Dorpsplein van Sloten. Burgemeester Halsema

wordt rond 16.30 uur verwacht voor de  onthulling. Hierbij is uiteraard ook een

belangrijke rol weggelegd voor dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma en voor de

initiatiefnemer van beide projecten, Guido Frankfurther.

Veel dank gaat uit naar

Het tot stand komen van de gedenksteen en de restauratie van de deurtjes

was niet mogelijk zonder ruimhartige bijdragen en hulp van vele inwoners en

bedrijven uit het gebied van de dorpsraad en daarbuiten, diverse medewerkers

van Alliander, de afdeling Openbare Verlichting van de gemeente Amsterdam,

stadsdeel Nieuw-West, de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen,

de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de tomeloze inzet van oud-bewoner van

Sloten, Guido Frankfurther.

De gedenksteen (boven) en de GEB-deurtjes achter de brandmelder en naast
het Politiebureautje aan de Sloterweg zijn nu nog afgedekt door houten platen.

AKERTJES
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Kom ook naar het Oogstfeest in de Lutkemeerpolder

Op zaterdag 17 september is iedereen (jong en oud) van 14 tot 19 uur

van harte welkom voor een lekker feestje aan de Lutkemeerweg 262

in Oud Osdorp.

Sinds mei 2021 telen vier partijen ieder op een stuk van de twee nog

resterende hectare vruchtbare grond in de Lutkemeerpolder: Biologische

boerderij De Boterbloem, Stadsgroenteboer, Pluk!CSA en De Tuinakker.

Proeven, snoepen, muziek en workshops

Deze vier organisaties zijn heel verschillend qua aanpak en aanbod, maar

vallen allemaal absoluut onder de term 'duurzaam'. Ondanks de droogte zijn

de oogsten gelukt. Kom kijken welke mooie gewassen de prachtige

Lutkemeerse klei op het land en in de kas heeft voortgebracht. Proef de

producten. Geniet van de planten. U hoeft zich niet te vervelen.

Op het programma staan: workshops, muziek en rondleidingen. Gedurende de

hele dag geniet u bovendien tegen vriendelijke prijzen van heerlijke

biologische maaltijden, koffie met zelfgebakken cake en allerlei drankjes.

Voedselpark Amsterdam en fietstocht

Ook Voedselpark Amsterdam zal aanwezig zijn om de plannen uit de doeken te

doen en vragen te beantwoorden. Voor 2 euro schaft u ook de folder 'Fietsen

door Landelijk Osdorp' aan, zodat u ook meer te weten komt over dit unieke

landelijke gebied van Amsterdam Nieuw-West.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwMjkmZD15OHI0cDds.4To4kPYhKBTaP_ygyjC9HvYvWlnQjEnAYI1cbwkM0nA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwMzUmZD1hM2UwcTlr.c5hMSSpU0859GGGWkCjQGgRLcvx3DK9MN4ohdRXxYEM
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwNDQmZD1oMHk4cTJz.WmuGVTZ5veYT0DVsCkJXO98Vesso1hQjGyaSD4ebL4I
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwNTMmZD1yOWIzdzhu.r3hlCIAwTb-V7YhhTRZV4_R8cxPEfWugMUEmzkUomNU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwNjImZD15M2o1ZzRy.nZpMNaJG07BtjmUQlqDOX0UqarkNcbwpuN8Z46bR8DU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwNjkmZD1mNXg1Zjls.rBut9fxNKjjBtsYV488LR4_SDgxeupwJZfDI8jpgiIc
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Gedurende het hele seizoen zijn de gewassen in de Lutkemeerpolder met zorg
en aandacht door vrijwilligers verzorgd. Eindelijk is er geoogst en nu kunt u

van al deze verse groenten gaan genieten. Foto: Pluk!

Buurtfestival 'Tuinen van West Fest' in Oud Osdorp

Op zondag 18 september organiseren vier instanties van 12 tot 19

uur een gratis evenement vol variatie op het evenemententerrein 'De

Polderheuvel', Pieter Moeskopspad 20.

Het nazomerfestival richt zich op buren uit heel Nieuw-West, boeren en andere

buitenlui van alle leeftijden.

Allerlei activiteiten, workshops en lekker eten

Een greep uit de activiteiten van het Tuinen van West Fest: poppentheater,

kofferbakmarkt, poppenkast, circusworkshops, theater, verhalen,

maakworkshops met kunstenaars, burenmarkt, sport en spel, heerlijk eten en

drinken en de hele dag zijn er bandjes en artiesten die de tuin vullen met

prachtige muziek. Kom lekker ravotten, leren, spelen, ontdekken, proeven en

experimenteren met een echte festival 'vibe'. Toegang is gratis. Pieter

Moeskopspad 20, Oud Osdorp. Iedereen is welkom. Gratis toegang.

Aanmelden is niet nodig.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwNzcmZD1kM24zbTl3.L2FwRyrtXDI-b9RBC_0_YXw4wD6Hg7L3hy-IAYc9tt4
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Het festival komt tot stand dankzij deze organisaties:

• Ondernemersvereniging Tuinen van West – algemene organisatie, financiële

realisatie en aanwezigheid van lokale ondernemers.

• The Beach – organisatie van workshops, presentatie van de Oogstkalender

en ontwerp van promotiemateriaal.

• UP Events – organisatie van sport en spel.

• Podium Mozaïek – coördinatie van het live muziekprogramma.

LIEF EN LEED

Oud Osdorper Leo Barlag (90) overleden

De man van het groen, van prachtige tuinen en van de acoordeon… die

een groot deel van zijn leven op de Osdorperweg woonde, is op 24

augustus overleden.

Een Oud Osdorper in hart en nieren. Samen met zijn grote liefde Marietje

bouwde hij een noodwoning, die bij ieder nieuw kind telkens een beetje werd

uitgebouwd. Leo was actief bij de Werkgroep Tuinkeuringen in het landelijke

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwODUmZD1xNG00bDRv.chR1Bm3NmN25wG1_tNEecnP7doqXmDX98aiGHamgfGU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwOTImZD1wNXMyZjVo.6Qc4sE3mlB4idricHRldDe17IvB7Ss7_XxZ7KY84eus
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAwOTkmZD10NXE4YTJi.mepmu9wb8UbIE3DmsvZf-M99xHIB81VrXM573L5uQ4M
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAxMDYmZD1yMGI4cDVp.0TT9h1oSF2Ris3NI55NoviwJFLqSp3bIxuc_Z4Q7eJo
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gebied en had een rijk leven. Hij deelde in 2017 zijn herinneringen met de

werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp. Over de Tweede Wereldoorlog, het

uitvenen van de polder De Eendracht in de jaren dertig van de vorige eeuw en

nog veel meer.

Lees verder…

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/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAxMTImZD1zMWU5aDdp.ufguMnZtP93r9b5M2s8ym-GzO-mY5HRS59pwm7fCsgw
mailto:dorpsloten@gmail.com
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Meer informatie? Zie: vvn.nl/actie/veilige-schoolomgeving.

Nu de vakantie ook op de basisschool voor speciaal onderwijs De Driesprong
op Sloten weer is afgelopen, is wijkagent Maurice Groenen samen met de

school en de gemeente een project gestart om de veiligheid op de Sloterweg
bij het brengen en halen van de leerlingen te verbeteren. Alle vervoerders

(ouders en professionele) hebben uitleg gekregen over het gewenste breng-
en haalgedrag. Ook kreeg iedereen een folder met de heldere regels. Met als

doel dat iedereen uiteindelijk de leerlingen laat uit- en instappen op het
parkeerterrein naast Tuinpark Eigen Hof.

Dit project houdt de aandacht van de wijkagent.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAxMjgmZD1qOWo2eDFq.fvIiI8uOKmoYKKNQkWVFGqV5obxLv4PYQLSbfj5_wZE
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Dit spandoek hangt op de hoek Osdorperweg/Raasdorperweg in Oud Osdorp.
Niet echt een locatie waar veel kinderen langsfietsen. Ieder jaar wordt het
einde van de zomervakantie weer gemarkeerd door dergelijke spandoeken.

Ook dit jaar blijken de bevestigingstouwtjes weer van slechte kwaliteit, of zijn
deze niet goed vastgemaakt. Want binnen enkele dagen wapperen de

spandoeken overal alweer vrolijk in de wind, waardoor ze ook van de goede
kant niet langer leesbaar zijn. Deze campagne roept vooral vragen op: Hebben
dergelijke campagnes zin? Of nodigen ze de automobilist juist uit om tijdens

schooltijden harder te rijden? Voor welke verkeersdeelnemers is die
boodschap, en dan nog wel op deze locatie, eigenlijk bestemd? Moeten we niet

altijd goed opletten in het verkeer? Foto: Hans de Waal.

Speeltuinbestuurder Ilse Groot legde vast hoe afgelopen week het nieuwe
Speelkasteel in de Speeltuin Sloten werd opgebouwd. De houten delen van het
kasteel werden met een hoge hijskraan vanaf de Sloterweg over de bomen in
de tuin geplaatst. Dit prachtige Speelkasteel kan op Sloten worden gebouwd

dankzij de gulle donaties van leden, het Buurtbudget van de gemeente
Amsterdam en het Postcodeloterij Buurtfonds.

Het kasteel wordt officieel geopend op vrijdag 23 september om 16.00 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd om dat mee te maken. Ilse: "Als het kasteel
straks is afgebouwd, kan het speeltoestel ondertussen natuurlijk wel al even

worden uitgetest!"

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDM5MDA2MTA3NTg1NzQ3Mzc1JmM9azdpOCZiPTEwMTY1OTAxMjkmZD1vOGsxbzR5.lXHzqD_xlbBKmla5CBJEde1mmy_c-SlQIuejsNb1GVQ

