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IN DEZE NIEUWSBRIEF

In november: asfaltherstel en 30 km-drempels op en rond Sloten

Twee grote donaties in één week voor de Molen van Sloten

Werkgroep Historie zoekt een filmer/interviewer

Uw foto in de kalender van De Oeverlanden

AGENDA

Woensdag 26 oktober

• 19.00 – 21.00 uur: Participatieavond over ontwerp 'Strandjes westelijke

Oeverlanden' op basis van tot september bij de gemeente ingediende

meningen, ideeën en wensen. Paviljoen Aquarius, Anton Schleperspad 10.

Vrijdag 28 oktober

• 19.00 uur: Verzamelen in Speeltuin Sloten voor Halloween-optocht

door Slotense dorpskern. Verklede en geschminkte kinderen verkennen

joelend het dorp en kunnen daarna (onder begeleiding) deelnemen aan de

kinderdisco in de Speeltuin. Verzoek: Slotenaren die aan de Sloterweg wonen,

versiert u uw woning ook met lichtjes en decoraties?

• 19.30 tot 21.00 uur: Regenbooggemeente en wijkgemeente Osdorp-Sloten

organiseren de talkshow ‘Nieuw-West draait door’ over de bedreigde

Lutkemeerpolder en het groene karakter van stadsdeel Nieuw-West. Ook

woordvoerder Iris Poels van ‘Voedselpark Amsterdam’ is te gast. U kunt dit

debat zowel in De Ark bijwonen als via een livestream of na afloop. Van

Ollefenstraat 9, Slotervaart. Na afloop borrel. Gratis toegang.

Zaterdag 29 oktober

• 14.00 – 23.00 uur: Herfst Fair bij Tuinpark Ons Buiten: Leuk dagje uit voor

jong en oud: Kraampjes, live muziek, schaatsbaan, rodelbaan, springkussen,
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poffertjes, hapjes, drankjes, gezelligheid. Gratis toegang. Riekerweg 15,

Sloten.

Zondag 30 oktober

• 13.00 – 18.00 uur: Speeltuin Sloten viert zijn 101ste verjaardag. Allerlei

feestelijke spelletjes, poppenkast, schminken. Gratis toegang. Om 15.30 uur

begint de kinderdisco. Speeltuin trakteert op taart, maar op is op. Sloterweg

1252A, Sloten.

Woensdag 2 november

• 18.30 uur: In het kader van Allerzielen zegent pater Andy Jebarus de graven

op de begraafplaats achter de Sint-Pancratiuskerk, Sloterweg 1186, Sloten.

• 19.00 uur: Pater Andy Jebarus gaat voor in Allerzielen-Eucharistieviering in

de Sint-Pancratiuskerk. Gedenken van overledenen en speciaal degenen die

het afgelopen jaar zijn overleden. Na afloop: koffie en thee achterin de kerk.

Donderdag 3 november

• 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 (tot eind oktober)

• 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

• 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.
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NIEUWS

In november: asfaltherstel en 30 km-drempels op en rond Sloten

De procedure rond het verkeersbesluit om 30 km/uur als

maximumsnelheid in te stellen op de Langsom, Vrije Geer, Ditlaar en

op de Plesmanlaan tussen de Sloterbrug en de rotonde met de Baden

Powellweg is afgerond.

Nu kan en gaat de gemeente de eerder aangekondigde snelheid-remmende

maatregelen dus echt treffen. Daarnaast voert de gemeente op de gehele

Sloterweg buiten de dorpskern onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt.

Tussen 3 november en 2 december

De gemeente bezorgde vorige week op Sloten huis-aan-huis een

informatiebrief over de eerste tranche werkzaamheden op de Sloterweg. In de

tweede tranche van het werk (vanaf 21 november) zullen er op de Langsom,

Plesmanlaan en Vrije Geer drempels en '30 km/uur'-markeringen op het

wegdek worden aangebracht. Voor wie al precies wil weten wat waar komt:

Dat ziet u op de afbeelding onderaan in de bewonersbrief. Het gaat om

dezelfde tekening, die de gemeente toonde tijdens de inloopavond op 5 juli

2022. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, geldt ook hier – net als officieel

al het geval is op de Sloterweg – 30 km/uur als maximumsnelheid. Tijdens alle

werkzaamheden blijft ieder adres via een omleidingsroute bereikbaar.

Camerasysteem, ontheffingen en venstertijden?

De wethouder heeft nog geen besluit kunnen nemen over het

ontheffingensysteem en het mogelijk invoeren van venstertijden op de Laan

van Vlaanderen in Nieuw Sloten (zie ook...)

Lees verder…

Op de hele Sloterweg – van de Johan Huizingalaan, via de rotonde, tot aan de
Ditlaar – staat het dagelijks vast met sluipverkeer dat een slimme afsnijdroute
gekozen denkt te hebben. Fietsers moeten hierdoor noodgedwongen over de

verkeerde weghelft fietsen. Op stillere tijden racet men nog altijd over de
smalle landelijke weg, die onder het Plusnet Fiets valt.

Hopelijk neemt de wethouder snel een besluit over de nog openstaande
vraagstukken, die de ambtenaren begin november aan haar gaan voorleggen.
Pas als de Sloterweg alleen nog toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, kan
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het hier veiliger worden en blijft de fijnstofuitstoot binnen de grenzen.

Twee grote donaties in één week voor de Molen van Sloten

“Met de bijdrage van de Rabo Grote Clubactie hebben we bijna de helft

van het benodigde geld binnen voor de vervanging van de wachtdeur”,

laat molenbestuurder Jolanda Edema enthousiast weten.

Wat is dat, een ‘wachtdeur’?

Molenaar Hans Schutte: “Je ziet hem niet, want de wachtdeur zit verborgen in

de waterloop ónder de molen, maar hij is wel heel belangrijk. Hij voorkomt dat

het water vanuit de Ringvaart terugloopt in de Molensloot. De huidige deur is

kapot, waardoor er water doorheen lekt.”

In de afgelopen weken werd de Slotense molen ook verrast met een gulle

bijdrage van de Lions Club Haarlemmermeer voor nieuwe geluidsapparatuur.

De Molen van Sloten is dolblij met deze inkomsten, want er zijn de laatste tijd

nogal wat tegenvallers met financiële gevolgen. De zorgen zijn groot.

Lees verder…

Molenbestuurder Jolanda Edema en molenaar Hans Schutte tonen de cheque
van de Rabo Grote Clubactie. Foto: Loes van der Poel.

AKERTJES

Werkgroep Historie zoekt een filmer/interviewer

Niemand heeft het eeuwige leven. Wanneer een Slotenaar overlijdt,

gaan er altijd unieke verhalen verloren.

Daarom heeft de werkgroep Historie sinds de jaren tachtig verhalen

vastgelegd. Over de levens van mensen die vroeger (en soms ook nu nog) in

het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp hebben gewoond. Vroeger gebeurde

dat in geluidsopnamen. Tot een paar jaar geleden zijn er ook filmopnamen

gemaakt. Als de geïnterviewde dat wilde, is zijn of haar film sindsdien ook te

zien op de website geheugenvanwest.amsterdam. Ook voor de nabestaanden

is dat een kostbaar bezit. Het vastleggen van de verhalen op beeld bleek veel
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leuker en informatiever, omdat de (oud-)bewoners dan bijvoorbeeld ook foto’s

kunnen tonen. Zo wordt hun verhaal geïllustreerd bewaard.

Wanneer het schikt. Zonder tijdsdruk

De werkgroep Historie staat met verschillende (oud-)bewoners in contact die

hun levensverhaal graag willen delen en vastleggen. Daarom is de werkgroep

op zoek naar iemand die het leuk vindt om de werkgroep hierbij zo nu en dan

te ondersteunen. Iemand met een filmcamera, die (een beetje) kan monteren

en die geïnteresseerd is in de historie van Sloten en Oud Osdorp. Lijkt het u

wat? Vragen? Neem dan contact op met Tamar Frankfurther van de werkgroep

Historie.

Er staan al heel wat films op internet waarin Slotenaren vertellen over hun
levens in het landelijke gebied. Het zou mooi zijn als ook de verhalen van de

volgende generatie weer vastgelegd kunnen worden.

Uw foto in de kalender van De Oeverlanden

Dankzij de brede steun van de leden, kan de Vereniging 'De

Oeverlanden blijven!', ook in 2023 weer een mooie kalender uitgeven.

Nico Jansen is daarom op zoek naar mooie foto's van het natuurgebied voor in

de kalender van volgend jaar.

Het is dan uiteraard de bedoeling om de foto's zo veel mogelijk te laten

aansluiten bij de verschillende jaargetijden. Kortom: Nico is op zoek naar

foto's van álle seizoenen; graag met de vermelding wanneer de foto is

gemaakt.  De mooiste foto's uit alle seizoenen komen in de editie 2023. Als uw

foto wordt geplaatst, dan ontvangt u een presentje en uiteraard wordt uw

naam als fotograaf bij uw foto vermeld. Mail uw mooiste foto's vóór 15

november naar Nico. Ook met vragen kunt u bij hem terecht.
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Een mysterieus sfeerbeeld van Natuurgebied De Oeverlanden in januari. 
Foto: Marijke Turksma.

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

"Veel mensen denken dat het wel goed zal komen met de Lutkemeerpolder en
dat de kans groot is dat 'Voedselpark Amsterdam' hier komt", zo laat

woordvoerder Iris Poels van 'Behoud Lutkemeer' weten. Maar, het is nog
helemáál niet zeker óf dat gaat lukken! Woensdag 26 oktober spreken de

gemeenteraadsleden weer over de Lutkemeerpolder. U kunt deze vergadering
vanaf 13.30 uur bijwonen in de Stopera of digitaal volgen of later terugkijken.

Ondertussen blijft platform 'Behoud Lutkemeer' allerlei activiteiten
organiseren, zoals op 14 oktober: Toen genoten maar liefst 120

buurtbewoners, ervaren activisten, natuurliefhebbers
en ondersteunende mensen die gewoon een gezellige avond wilden hebben

van een heerlijk vegan diner. Op de hoogte blijven van activiteiten van Behoud
Lutkemeer? Klik dan hier. Foto: Piroska Nijhof.
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Magische zonsondergang boven de Osdorper Bovenpolder in Oud Osdorp.
Foto: Saskia van der Pol.

In de week van 17 oktober heeft de eco-aannemer van de gemeente samen
met de beheerders van Natuurpark Vrije Geer het Schapenland gemaaid. Boer
Ton had zijn schapen al opgehaald. Ook dat ene eigenwijze schaap liet zich dit
jaar gelukkig mak met wat eten lokken. Het maaiwerk was door de nattigheid
wel zwaar, maar toch goed getimed: Alle planten hebben, voor ze gemaaid

werden, eerst hun zaad kunnen afzetten. Komend voorjaar hebben de
zaailingen nu lucht en ruimte om hier te groeien en bloeien. Een derde van de
begroeiing op de Schapenweide is blijven staan en kan dus onderdak blijven
bieden aan kleine zoogdieren en de populatie dwergmuizen die hier al jaren

woont. Ook de watersnippen hebben nu voldoende ruimte én dekking om hier
te overwinteren. Foto: Marina den Ouden.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Afgelopen week is begonnen met het vervangen van het wegdek van de
Osdorperweg bij de kruising met de Tom Schreursweg. Hoewel het slechts om

een kort stuk van 100 meter gaat, is de impact op het verkeer behoorlijk.
Door de opgeworpen zandberg is nu ook de Tom Schreursweg tijdelijk een

doodlopende weg. Foto: Theo Durenkamp.

Op zondag 23 oktober werd in de Sloterkerk een benefietconcert voor
Oekraïne gehouden. Ongeveer honderd mensen kwamen luisteren naar

de zussen Oresta en Oleksandra Lenyshyn, die samen met Brian
Fieldhouse musiceerden. De eerste opbrengst bedroeg 1.250 euro. Dit bedrag,

en wat later nog op rekening NL98 INGB 0004 6956 75 van de Stichting
Vrienden van de Sloterkerk wordt overgemaakt, wordt geschonken aan het

nieuw opgerichte sociaal psychologisch centrum in Lviv. Foto: Geert Verweij.
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