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IN DEZE NIEUWSBRIEF

"Je kunt het hart van het dorp Sloten maar één keer verpesten.”

Kindertjes liggen eindelijk in gewijde aarde bij de treures

Vervolg op afscheidsbrief van Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO)

Open Dag broedplaats 'LUTKE' in voormalige Lutkemeerschool

'Nieuw West Side Stories deel 5' in huis? Let dan op

AGENDA

Woensdag 12 oktober

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

u met uw laptop of tablet en proberen uw kapotte kleine huishoudelijke spullen

weer tot leven te wekken. Iedereen is ook welkom voor een praatje en een
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kop koffie. Gratis toegang. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Zondag 16 oktober

• 11.00 – 12.30 uur: Paddestoelen zoeken in De Oeverlanden o.l.v. Christiane

Baethcke. Naarmate de bomen in de Oeverlanden ouder worden, komen er

meer paddestoelen voor. Soms groot en opvallend, soms minuscuul klein en

voor het blote oog nauwelijks waarneembaar. De vondsten zijn sterk

afhankelijk van de neerslag in de periode voorafgaand: nattigheid betekent

veel paddestoelen. Deelname voor kinderen gratis, volwassenen: € 2,50.

Verzamelen bij het depot. Aanmelden niet nodig. Vragen? Meer info.

• 11.00 – 17.00 uur: Kofferbakmarkt 'Is dit kunst of kan het weg?' bij Nieuw

en Meer. Petit Montmartre, live muziek, eten & drinken, kunstboeken en

kinderkraam. Entree: € 1,– (kinderen € 0,50). Oude Haagseweg 51.

Tot en met zondag 23 oktober

• Dagelijks 11.00 – 16.00 uur: Gratis Zandsculpturen Festival in De

Oeverlanden en Tuinpark Ons Buiten. Kom kijken naar de vijf grote

professionele zandsculpturen, die gebaseerd zijn op bijzondere verhalen uit De

Oeverlanden. Voor de locaties klik hier. Lees verder... 

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.
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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

• 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 van Oud Osdorp: k.el.gouy@amsterdam.nl.

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

NIEUWS

"Je kunt het hart van het dorp Sloten maar één keer verpesten.”

Dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma en voorzitter van ProWest Tineke

Rombout lieten tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie op

4 oktober in duidelijke bewoordingen weten dat het voorgestelde

bouwplan níet past in het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.

Anders dan sommigen denken, heeft het voorgestelde bouwplan op de plek

waar vroeger garage Kuykhoven stond nog geen definitieve bouwvergunning.

25 oktober welkom bij de stadsdeelcommissie

Op 14 oktober mogen alle bezwaarmakers hun bezwaar mondeling

toelichten bij de bezwaarschriftencommissie. Voor uw agenda: op 25 oktober

staat het bouwplan 's avonds geagendeerd bij de openbare

stadsdeelcommissie.

Waarom werkt de gemeente hieraan mee?

Na de inspraak van Sjoerd Jaasma en Tineke Rombout bleef een gevoel van
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verdrietig ongenoegen hangen. En van onbegrip: Waarom in vredesnaam

werkt de gemeente tot nu toe mee aan dit te hoge en niet passende bouwplan

en heeft de gemeente hiervoor zélfs het bestemmingsplan aangepast? Dat

hóefden ze niet te doen. Het is een raadsel.

De voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp was duidelijk: "We zijn er

klaar mee. We hebben nu eindelijk een Beschermd Dorpsgezicht en dan denk

je 'we' zijn beschermd en er worden geen bouwplannen op Sloten meer

toegestaan die het dorp zouden verpesten. En dat gebeurt nu wél."

Lees verder…

Op 4 oktober overhandigde dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma (links) de
petitie - die in korte tijd door maar liefst 558 mensen is ondertekend - aan de

voorzitter van de stadsdeelcommissie Nieuw-West Pieter Nijhof met de
woorden: “Met deze petitie doen wij een dringend beroep op de

stadsdeelcommissie én het DB om hier wat aan te doen en om géén
vergunning te verlenen voor dit bouwplan.” Foto: Cees Fisser.

Kindertjes liggen eindelijk in gewijde aarde bij de treures

Afgelopen zondag werden alle nu bekende (familie)namen van 15

jonge Slotenaartjes die heel jong stierven en die buiten de

begraafplaats begraven moesten worden hardop genoemd.
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Ongedoopte kindertjes mochten volgens de kerkregels tot in 1965 niet in de

gewijde aarde van de katholieke begraafplaats begraven worden.

Voor altijd een zichtbare herinnering

Pastor Andy Jebarus van de parochie 'De Vier Evangelisten': "De kerk heeft

daar denk ik uit onzekerheid toe besloten". Nu is dat eindelijk rechtgezet: De

grond rond de dode treures met daarin het engeltje is op 9 oktober alsnog

gewijd door pastor Andy. Om te voorkomen dat deze kindertjes ooit nog in de

vergetelheid raken, is er ook een prachtige gedenksteen geplaatst. 

Aan de overkant van het kerkpad dat naar de begraafplaats leidt, is een tak

van de oude treures, die nog altijd op de Oude Begraafplaats aan de

Osdorperweg in Oud Osdorp staat, symbolisch in de grond geplaatst. Later zal

hier een levensvatbare stek van de oude treures worden geplant. Net zoals dat

121 jaar geleden gebeurde, toen de Sint-Pancratiuskerk in Oud Osdorp wegens

bouwvalligheid werd afgebroken en de parochie naar de nieuw gebouwde,

eveneens aan Pancratius gewijde kerk op Sloten verhuisde.

De treures (Fraxinus excelsior 'Pendula') is een cultivar van de gewone es

(Fraxinus excelsior).

Lees verder...
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Na de viering in de Sint-Pancratiuskerk heeft pastor Andy de grond rond de
dode treures, waarin de niet gedoopte kindertjes begraven liggen, alsnog

gewijd. Eerst besprenkelde hij de plek rond de boom met wijwater en daarna
(op foto) volgde bewieroking met het wierookvat. 

Vervolg op afscheidsbrief van Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO)

In de vorige editie van deze Nieuwsbrief ging helaas iets mis met de

link naar de open brief waarin de KOO zijn vertrouwen opzegt in de

samenwerking met stadsdeel Nieuw-West. Bij deze de goede link.

Inmiddels heeft Hans de Waal van de KOO gesproken met twee leden van het

DB van stadsdeel Nieuw-West. Voorzitter Emre Ünver en portefeuillehouder

Nazmi Türkkol kwamen langs.

Nog altijd inhoudsloze stadsdeelreacties

"Het was een lang gesprek", zo laat Hans de Waal weten. "De heer Türkkol

leek nog erg afhankelijk van wat de ambtenaren van tevoren met hem hadden

gedeeld. Hij is duidelijk nog niet goed ingevoerd en bleef daarom slechts

de inhoudsloze stadsdeelreacties herhalen, die alle opeenvolgende ambtenaren

in de voorbije jaren telkens weer uitkraamden. Maar, het is toch bijzonder dat

beide DB-leden hiervoor naar Oud Osdorp kwamen.

We waren dan ook voorzichtig optimistisch over het resultaat van deze

ontmoeting. Ik weet niet of ze het gesprek niet interessant vonden of dat er

een andere reden was, maar de KOO heeft niets teruggezien van het

besprokene in hun dossier dat zij daarna vrijgaven. En ook de mondelinge

vragen die namens GBW!, GroenLinks en D66 waren gesteld, bleven tijdens de

bijeenkomst onbeantwoord." Meer daarover en over de andere ins en outs van

deze kwestie leest u in een latere editie van deze Nieuwsbrief in een

uitgebreider artikel van de hand van Oud Osdorp-correspondent Theo

Durenkamp.

Lees verder...
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Doorgaand zwaar vrachtverkeer negeert op de Osdorperweg (Hoofdnet Fiets)
nog steeds de verbodsborden die hier al 59 jaar staan zonder dat er enige

vorm van handhaving plaatsvindt. Foto: Theo Durenkamp.

AKERTJES

Open Dag broedplaats 'LUTKE' in voormalige Lutkemeerschool

Op 14, 15 en 16 oktober is iedereen van harte welkom bij de Open

Dagen van de 14 kunstenaars van broedplaats 'LUTKE' die hier sinds

afgelopen voorjaar zijn neergestreken.

De laatste jaren komt het gemeentelijke monument op de hoek Osdorperweg/

Lutkemeerweg vooral in het nieuws omdat inmiddels op twee schoorstenen

ooievaars succesvol gebroed hebben, maar dat gaat nu veranderen.

Zéker tien jaar voor kunstenaars

Het pand was voorheen al in gebruik als atelierpand, maar de afgelopen jaren

ging het vooral om leegstandsbeheer. Sinds maart 2022 heeft Urban Resort

het beheer van het pand overgenomen van Gemeentelijk Vastgoed. Daardoor

kunnen kunstenaars hier zeker voor tien jaar gebruik maken van de oude

klaslokalen.

Een ideale en rustige inspiratieplek in het landelijke gebied op fietsafstand van

de stad. "Máár stil is het hier zeker niet! LUTKE is een bedrijvig nest, barstend

van creatief talent. Komt dat zien en ervaren. De groepsexpositie is het hele
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weekend te bezoeken", zo staat in de uitnodiging.

Drie dagen open

De expositie wordt op vrijdag 14 oktober feestelijk geopend. Programma:

inloop tussen 15.30 en 16.30 uur, feestelijke opening om 17.00 uur

en van 17.30 tot 21.00 uur kunt u de expositie bekijken en is er een borrel. Op

zaterdag 15 en zondag 16 oktober is de LUTKE geopend van 11.00 tot 18.00

uur. Lutkemeerweg 2, Oud Osdorp.

'Nieuw West Side Stories deel 5' in huis? Let dan op

Afgelopen voorjaar gaf dé boekwinkel van Nieuw-West, Meck&Holt,

voor de vijfde keer zijn eigen Boekenweekgeschenk uit.

Net als in voorgaande edities staan in dit boekje ook weer historische

bijdragen over het landelijke gebied. Zo schreef Erik Swierstra, redacteur van

deze nieuwsbrief, ook voor deze editie weer interessante verhalen over de

veranderingen die in de 20e eeuw plaatsvonden op het grondgebied van de

voormalige gemeente Sloten.

Stem en maak kans op één van de boekenbonnen

Iedereen die 'Nieuw-West Side Stories deel 5' thuis heeft liggen, kan nog

stemmen op zijn of haar favoriete verhalen tot 10 november 2022 (was 01

november 2022). Stemmers die aanwezig zijn bij de uitreiking maken kans op

één van de tegoedbonnen ter waarde van € 200, € 100, € 50 of € 25 te

besteden aan boeken bij boekhandel Meck&Holt. De prijsuitreiking vindt plaats
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tijdens een boekenfeestje op 27 november. Voor meer informatie over deze

wedstrijd klik hier.

Eén van de verhalen uit deze uitgave gaat over het adres 'Jaagpad 200-201',
de woning bij het Kruithuis bij De Nieuwe Meer. Op de voorgrond het

smalspoor voor materiaaltransport; juni 1953. Foto: Beeldbank Stadsarchief
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
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Tot en met 23 oktober kunt u in De Oeverlanden en bij de ingang van Tuinpark
Ons Buiten nog altijd de prachtige zandsculpturen komen bewonderen, zoals

'Snoeihart' van Marjon Katerberg bij 'Ons Buiten'. U vindt ze hier.
Gratis toegang. Foto: Erik Swierstra. Lees verder...

Op maandag tot en met vrijdag wordt ook de brievenbus op het Slotense
Dorpsplein na 16.00 uur nog altijd trouw geleegd. Blijf uw brieven hier vooral

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU5Mjk5ODYwNTU2ODE0OTc0JmM9YThxNCZiPTEwMjc4MjEzMTcmZD1sOGYxdTB3.mL0aqPKVFEA4-sx9QIxlVxdmp9fLPyOl2UNdvLEikgw
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU5Mjk5ODYwNTU2ODE0OTc0JmM9YThxNCZiPTEwMjc4MjEzMjImZD12M285djNv.fG8m-PnjbPDp83P_fYZCV-CmuOtuCA0xI1Fs1N-Fwi8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU5Mjk5ODYwNTU2ODE0OTc0JmM9YThxNCZiPTEwMjc4MjEzMjYmZD10NHUzcjlk._AX2xy3MXvnY4UvZpQBr3KVapYoWeCs4ZMk6Ljr4EVg


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

posten, zodat deze voorziening voor het dorp behouden blijft.

Afgelopen zaterdag (8 oktober) heeft de Beheergroep Natuurpark Vrije Geer
weer veel maaisel bijeen geharkt en afgevoerd. Ook Ben was van de

partij. Daarnaast is er gesnoeid en zijn bijvoorbeeld woekerende
bramenstruiken verwijderd. De vrijwilligers hebben ook gewerkt in het

elzenbosje, op het afgesloten deel van het park. Het is dit jaar gelukt om alle
schapen - ook dat ene eigenwijze schaap dat liever de winter op Sloten
doorbrengt - van het schapenland te halen. Volgend voorjaar worden ze

teruggebracht. 
De beheergroep doet op zaterdag 5 november van 10 tot 14 uur opnieuw mee

aan de Natuurwerkdag. Aanmelden kan al via deze link.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU5Mjk5ODYwNTU2ODE0OTc0JmM9YThxNCZiPTEwMjc4MjEzMzgmZD1vN3I0bjN1.JzgIDuBt6BG59ISTFfllUtI9_pohL2fC9vhR4qIjYW0
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU5Mjk5ODYwNTU2ODE0OTc0JmM9YThxNCZiPTEwMjc4MjE3NzYmZD13MWcwaDZ6.9F1iGq_NQ_QXHbkfFsm0fm0y8w8UuWMV5lSMy4P4p5A
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU5Mjk5ODYwNTU2ODE0OTc0JmM9YThxNCZiPTEwMjc4MjEzMzAmZD1zOXkyZzR4.3Ywp-nV0krTH7MN0tnFRolsrFG9Fn1wdjtHYZ5Fr_B8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU5Mjk5ODYwNTU2ODE0OTc0JmM9YThxNCZiPTEwMjc4MjEzMzQmZD13NmY5bDR0.np_zVNvUDAAKAYj2ps1_oIMRwj_BLj40cZOFDIWxjSw

