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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 2172 – 7 september 2022

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Wie ligt er onder de dode wilg náást het Sint-Pancratiuskerkhof?

Open Monumentenweekend, ook in het landelijke gebied

Uniek Slotens rijdend erfgoed (1929) van Van Waveren Transport

Kom ook naar de Vrijwilligersdag van de Dorpsraad

Uw kapotte stofzuiger krijgt nieuw leven bij 'Repair Café Sloten'

AGENDA

Donderdag 8 en vrijdag 9 september

• 12.00 – 17.00 uur: Vintage Outlet Sloten gaat stoppen en houdt uitverkoop:

Alles kost één euro, winterjassen, jeans, jurkjes... Slimmeweg 7c, Sloten.

Zaterdag 10 september
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• 10.00 – 17.00 uur: Open Monumentenweekend met het thema

'Duurzaamheid' o.a. bij de Molen van Sloten, Nieuw en Meer,

Rijkshemelvaartdienst en begraafplaats Huis te Vraag. Lees hieronder door.

• 12.00 – 17.00 uur: Uitverkoop bij Vintage Outlet Sloten. Zie hierboven.

Zondag 11 september

• 10.00 – 17.00 uur: Open Monumentenweekend. Meer info: zie hieronder.

• 15.30 – 18.00 uur: Wijnproeverij van 15 Europese wijnen in het Dorpshuis

Sloten, Nieuwe Akerweg 14, Sloten. Deelname: 12,50 euro. Informatie en

aanmelden via de mail.

Woensdag 14 september

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

hun best om uw kapotte kleine huishoudelijke spullen weer tot leven te

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

toegang. Nieuwe Akerweg 14, Sloten. Lees door bij 'Akertjes'.

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 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

Wie liggen er onder de dode treures náást het Sint-Pancratiuskerkhof?

Iedereen die naar het mooie kerkhof achter de Slotense Sint-

Pancratiuskerk gaat, passeert op weg daarheen een dode boom

waarin een engelenbeeldje staat.

Jenno en Angela Fabriek-de Jong, die sinds 2016 in de voormalige pastorie bij

de kerk wonen en hier hun uitvaartbedrijf uitoefenen, kwamen erachter wat

daar aan de hand is.

9 oktober alsnog inwijden

Tot in de jaren zestig mochten doodgeboren of voor hun doop overleden baby’s

niet in gewijde grond begraven worden. Dat gebeurde dan op die plek… Lange

tijd was hier geen aandacht voor, maar Jenno en Angela gaan dit nu samen

met steenhouwerij Lavertu uit Osdorp en pastoor Andy Jebarus rechtzetten.

Op zondag 9 oktober om 11.30 uur zal daartoe een speciale viering in de Sint-

Pancratiuskerk worden gehouden. Dan wordt deze grond alsnog ingewijd en

zal op deze bijzondere plek een speciale gedenksteen worden onthuld. Een

gedenksteen ook voor alle andere overleden kindjes.

Gezocht: namen van de kindertjes (en hun families)

Het zou mooi zijn als de pastoor bij die inwijding zoveel mogelijk namen van

hier begraven kinderen zou kunnen noemen. Dan krijgen al de nu nog

anonieme kindertjes eindelijk een naam en kunnen ze wél volwaardig

herinnerd worden. Kent u namen? Weet u meer? Stuur dan een mail naar
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info@pancratiussloten.nl.

Lees verder…

Toen u deze bijzondere geschiedenis nog niet kende, liep u nietsvermoedend
voorbij aan de dode treures langs het pad dat naar de begraafplaats leidt. Nu
weet u dat het engeltje in de boomholte waakt over al die kindertjes die daar

begraven zijn. Een mooi gedenkteken gaat ervoor zorgen dat zij nooit
vergeten kunnen worden. Foto: Jenno Fabriek.

Open Monumentenweekend, ook in het landelijke gebied

In heel Nederland zijn op 10 en 11 september tussen 10 en 17 uur

allerlei monumenten gratis geopend. Zo ook in Amsterdam én in het

landelijke gebied van Sloten-Oud Osdorp.

Dit jaar is gekozen voor het thema ‘duurzaamheid’: Hoe zijn monumentale

gebouwen te verduurzamen zonder dat dit de cultuurhistorische waarde ervan

aantast?

53 Amsterdamse monumenten

Tijdens uw bezoeken aan de monumenten ziet u voorbeelden van

verduurzaming, maar u kunt ondertussen natuurlijk ook gewoon genieten van

dit beschermde erfgoed. Voor het Amsterdamse programma van het

Monumentenweekend, met dit jaar bij wijze van welkom speciaal aandacht

voor Weesp, klikt u hier.

Sloten, bij De Nieuwe Meer en Huis te Vraag

Als u in de buurt wilt blijven kunt u ook terecht bij:
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• De Molen van Sloten, provinciaal monument, Akersluis 14; 10.00 – 16.00

uur: binnen gratis verkorte rondleiding en buiten (alleen op zondag) een

duurzaamheidsmarkt.

• Politiebureautje Sloten, gemeentelijk monument, Dorpsplein 1: 11.00  –

14.00 uur: kijken in cel en het vroegere kantoor met nu een VVV en winkeltje.

• Nieuw en Meer, Oude Haagseweg 51, 10.00 – 17.00 uur: Ateliers in het

voormalige munitiedepot (gemeentelijk monument) zijn geopend plus

aanvullend programma: exposities, jazz-optredens en het Groot

PlaagdierDiner (vanaf 18.00 uur).

• Rijkshemelvaartdienst, Oude Haagseweg 58, 10.00 – 17.00 uur: Expositie

over de monumentale panden (onderdeel van de Stelling van Amsterdam),

open ateliers, tentoonstelling, workshops. Beide dagen: 13.30 uur rondleiding.

• Huis te Vraag, Rijnsburgstraat 51, 10.00 – 17.00 uur: Doorlopend

rondleidingen. Op beide middagen lezingen: hoveniers over heemtuinen en

tuinonderhoud en ecologen over biodiversiteit in de praktijk en groenbeheer

voor een natuurinclusieve stad.

Hollandse molens wekten al eeuwen voordat het woord 'duurzaamheid' was
uitgevonden schone energie op. Geheel in lijn met het jaarthema wordt bij de

Molen van Sloten een duurzaamheidsmarkt georganiseerd. 
Foto: Erik Swierstra.
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Uniek Slotens rijdend erfgoed (1929) van Van Waveren Transport

Tegenwoordig bestaat de Slotense dorpskern vooral uit woningen.

Vroeger gonsde het hier van de bedrijvigheid.

Er waren vroeger veel bedrijven op het dorp Sloten. Onder andere Ford-dealer

Garage P. Kok en het Carrosseriebedrijf van P. Van der Puij. Es van Waveren,

die sinds 1994 weer vlak bij zijn geboortehuis aan de Sloterweg woont, kwam

een oude A-Ford uit 1929 op het spoor.

Wat bleek? Die is gemaakt door beide Slotense autobedrijven. De basis komt

van Kok en de carosserie van Van der Puij. Op de oude vrachtwagen zat zelfs

nog een bordje van het Slotense carrosseriebedrijf van Piet (vader van Gerrit)

van der Puij.

Komend weekend rijdt Es weer rond

Het rijdend erfgoed werd vervolgens liefdevol opgeknapt en reed Es trots door

het dorp. Voor wie dat vorig jaar gemist heeft: De tour is door Geert Verweij

vastgelegd op film. Ook dit jaar kunt u Es in zijn vrachtwagentje tijdens het

Open Monumentenweekend weer tegenkomen op Sloten.

Lees verder…
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Es van Waveren rijdt tijdens het Open Monumentenweekend weer in zijn
gerestaureerde vrachtautootje door Sloten. Foto: Geert Verweij.

AKERTJES

Kom ook naar de Vrijwilligersdag van de Dorpsraad

Op zondag 18 september organiseert de Dorpsraad Sloten-Oud

Osdorpvoor alle vrijwilligers weer een leuk programma. Dit jaar: een

vogelwandeling met een 'high tea'.

Deze activiteit duurt van 14 tot 17 uur. Een vogelexpert vertelt tijdens de

excursie over de talrijke weidevogels die in de Oud Osdorpse polders leven.

Onderweg kan iedereen genieten van een heerlijke 'high tea'. Alle vrijwilligers

die zich inzetten voor het landelijk gebied van Nieuw-West zijn hierbij van

harte welkom. Iedereen kan zich vanaf nú aanmelden (en eventuele

dieetwensen doorgeven) via deze link.

Degenen die zich hebben aangemeld vernemen uiteraard tijdig aanvullende

informatie, zoals over de precieze locatie van het startpunt van de excursie.

Wie goed kijkt, ontwaart in het landelijke Oud Osdorp veel vogels. Trees
Kaizer maakte afgelopen voorjaar deze foto van een lepelaar en grauwe
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ganzen in de Osdorper Bovenpolder.

Uw kapotte stofzuiger krijgt nieuw leven bij 'Repair Café Sloten'

Met ingang van volgende week woensdag gaan vrijwilligers voortaan

iedere tweede woensdagochtend van de maand in het Dorpshuis

Sloten proberen om uw (elektrische) apparaten weer aan de praat te

krijgen.

De eerste keer is op woensdag 14 september van 10 tot 12 uur.

Kleine elektrische apparaten en spullen lijmen

"Het is spannend waar de mensen allemaal mee aan gaan komen, maar ik ga

mijn best doen om iedereen weer met een goedwerkend apparaat blij naar

huis te laten gaan", vertelt Peter de Graaf, een van de vrijwilligers. "Voorlopig

organiseren we het één keer per maand, maar als er wachtrijen ontstaan, dan

gaan we kijken of het lukt om over te gaan naar twee keer per maand.

We zijn altijd op zoek naar anderen die ook 'handig zijn' en mee willen doen.

Stuur dan graag even een mail. Iedereen heeft zijn eigen specialiteiten en zo

wordt ons aanbod breder." Zo maken spullen kans op een tweede leven. Goed

voor het milieu én voor de portemonnee. De reparaties zijn gratis.

Ook voor de gezelligheid

Als uw broodrooster en stofzuiger goed werken en er niets te repareren valt,

dan bent u ook welkom voor een uiteraard gratis kop koffie, thee en een

praatje. Het Dorpshuis is gevestigd aan de Nieuwe Akerweg 14 op Sloten.

mailto:dorpsloten@gmail.com


Als het meezit gaat u weer tevreden naar huis met een gerepareerd apparaat.
Gaat uw porseleinen kat met een aangelijmde staart terug naar huis. Of kunt u

dat schilderij, dat maar nooit een haakje kreeg, eindelijk ophangen. 

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


Vorige week bleek de link naar het fotoverslag van het dorpsfeest 'Sloten op
z'n Kop' niet te werken. Nu wel. Alsnog nagenieten? Klik hier. 

Hebt u de gerestaureerde Slotense brandspuit uit 1880 al bezocht in Tuinpark
V.A.T. op Sloten? Hij staat in zijn prachtige onderkomen meteen links naast de

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDMzOTMyNjIyNTM4NzQyMjQxJmM9cDJwMyZiPTEwMTM4MzEzNzEmZD1vNWU5Yjdy.Yhf0rOOBJhlmJodx-MvDHJu5ZOyLj8bSEWDv0anAQrw


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

entree van het park aan de Lies Bakhuyzenlaan 17. Maak daarna ook een
wandeling door het fraaie volkstuinpark. Dan ziet u onder andere dit doorkijkje

op de toren van de Sint-Pancratiuskerk.

De tijd van de zonnebloemen is weer aangebroken. Vogels vinden de pitten
lekker. Een Groenling en een Koolmees snoepen er graag van. 

Foto: Janine Kerste.
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