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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
bovenstaand emailadres.
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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Toekomst van Oud Osdorp al op 9 november in de gemeenteraad
Natuurwerkdag op Natuurpark Vrije Geer: knotten en planten
Luisteren naar Slotense en Oud Osdorpse verhalen in
het Dorpshuis
Gratis bomen: Plant mee aan een stadsbos

AGENDA
Woensdag 9 november
• 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
kop koffie. Gratis toegang. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.
• Na 13.00 uur: De Gemeenteraad gaat stemmen over twee heel
belangrijke moties met betrekking tot de toekomst van de Lutkemeerpolder en
dus van Oud Osdorp. Zie hieronder wat u - op het nippertje - nog kunt doen.
• 19.00 – 20.00 uur: Informatiebijeenkomst over stemmen op ingediende
plannen ter verdeling van buurtbudget. Slotenaren kregen door fout bij
drukker verkeerde brief thuis. Speeltuin Sloten, Sloterweg 1252A. Meer info.
T/m donderdag 10 november
• Geen doorgaand verkeer op de Sloterweg tussen Johan Huizingalaan en
Christoffel Plantijnpad (bij de manege).
Vrijdag 11 november
• 18.00 – 19.30 uur: Sint-Maarten op Sloten. Bij droog weer is de kans groot
dat veel kinderen aan de deur komen zingen voor lekkers.

Zondag 13 november
• 14.00 – 17.00 uur: De vier auteurs van de boekenserie 'Rond de Sloterbrug'
lezen voor uit eigen werk. Gratis toegang. Bar is open. Dorpshuis Sloten,
Nieuwe Akerweg 14, Sloten. Zie hieronder bij 'Akertjes'.
• 15.00 – 22.00 uur: 'Jazzzzz Bitessss … Again!', muziek; The Cantina 'De
Zeemeermin Zonder Hoofd' is geopend van 14:00 tot 23:00 uur. Gratis
toegang. Nieuw en Meer, Oude Haagseweg 75. Sloten.
• 16.00 – 17.00 uur: Cantatedienst in de Sloterkerk. Genieten van muziek, o.a
'Deine Toten werden leben' van Georg Phlipp Teleman, door organist David
Schlaffke en barokensemble Giardino Musicale met sopraan. Met Bijbellezing
en preek van de dominee van de Sloterkerk, Martijn van Leerdam.
Osdorperweg 28, Sloten. Gratis toegang, vrijwillige bijdrage na afloop. Meer
info.
Maandag 14 november
• 19.30 uur: Startbijeenkomst werkgroep 'Verduurzaming Sloten'. Voorlichting
van de duurzaamheidscoördinator, vertegenwoordiger Netwerk Koplopers
energietransitie en adviseur Duurzaam Erfgoed. Inventarisatie vragen,
mogelijkheden en kansen om samen op te trekken en kortingen te krijgen op
maatregelen. Dorpshuis Sloten, 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.
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: Ed Stoop.
• 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

Toekomst van Oud Osdorp al op 9 november in de gemeenteraad
Anders dan vorige week vermeld in deze Nieuwsbrief kunnen de
gemeenteraadsleden van Amsterdam vanmiddag (of morgen) al
stemmen over de beide moties van de SP over de Lutkemeerpolder.
Tijdens de commissievergadering van 26 oktober bleek dat de hele oppositie
van plan is om beide verkennende moties te steunen. Hopelijk zetten ook de
collegepartijen GroenLinks, D66 en de PvdA de deur op een kier.
Stuur vandaag nog een korte mail
Dat zijn toch de partijen die hun mond vol hebben over ‘verduurzaming’ van
de stad, groene recreatie dichtbij huis, ecologie en voedselproductie liefst ín de
stad. Blijven deze groene partijen vasthouden aan hun mantra’s “Het kan
niet.”, “Het is te laat.” en “Het is te duur.”? Of zijn ze bereid om ten minste in
gesprek te gaan en te onderzoeken of de komst van het Voedselpark
Amsterdam op de vruchtbare klei in de Lutkemeerpolder mogelijk is?
Als u deze Nieuwsbrief al op 9 november leest, kunt u de woordvoerders van
de drie partijen GroenLinks: Nienke van Renssen, de PvdA: Bastiaan
Minderhoud en D66: Anne Wehkamp nog een korte mail sturen en uitleggen
waarom zij volgens u per se vóór deze moties moeten gaan stemmen.
De tijden zijn veranderd
Namens de SP heeft Erik Bobeldijk beide moties ingediend. De partij probeert
de komst van bedrijven in de Lutkemeerpolder al jaren tegen te houden.
Bobeldijk: “We moeten tegenwoordig meer dan ooit rekening houden met
CO2-uitstoot en stikstofdepositie. Dan is doorgaan op de oude weg
onverstandig. En er ligt een uitstekend initiatief, namelijk Voedselpark
Amsterdam.”
In de ene motie vraagt de gemeenteraad aan de wethouder om ten minste in
overleg te gaan met alle betrokken partijen en zich te buigen over de
ontwikkeling en realisatie van een voedselpark in de Lutkemeerpolder.
De andere motie vraagt om een herziening van het bestemmingsplan van de
Lutkemeerpolder zodat bijvoorbeeld door het opnemen van een ‘dubbele
bestemming’ het Voedselpark hier ontwikkeld en gerealiseerd kan worden.
Lees verder voor inspiratie voor uw mail aan D66, GroenLinks en de PvdA…

Aan de ander kant van de Lutkemeerweg, tegenover boerderij De Bioterbloem,
is deze bedrijfshal al in aanbouw. Op 9 november is het erop of eronder voor
de toekomst van de Lutkemeerpolder en dus van Oud Osdorp. Sommige delen
van de polder zijn nog intact. "Een bouwstop en nu met elkaar in gesprek,

over een duurzaam compromis. Dat zou het beste zijn", aldus
woordvoerder Iris Poels van Behoud Lutkemeer. Foto Hans Homburg.

Knotten en planten tijdens Natuurwerkdag op Natuurpark Vrije Geer
Op zaterdag 5 november meldden ongeveer dertig vrijwilligers zich op
Natuurpark Vrije Geer om de handen uit de mouwen te steken.
Gelukkig was er voldoende werk op het Slotense natuurpark. Een impressie:

Ben en Stefan knotten de wilgen.

Op de Schapenweide legden Djana, Saar en Sees de wilgetenen vervolgens op
de nieuwe houtril. Netjes tussen de paaltjes die andere vrijwilligers hier net op
maat hadden gezaagd en in de grond hadden gezet. In de ril kunnen kleine
zoogdieren en insecten schuilen en overwinteren.

Nadat het maaisel bijeen was geharkt en afgevoerd, konden Eugène en Corrie
allerlei biologische voorjaarsbollen gaan planten. Komend voorjaar
wordt Natuurpark Vrije Geer zo nog mooier. Insecten zullen ervan smullen.

Siep en Irma zorgden ondertussen voor de inwendige mens. Irma bakte
heerlijke pruimencake voor bij de warme koffie en thee. De zoete
aardappelsoep met kokos en koriander, die Siep had gemaakt, was zo lekker
dat de grote pan al snel helemaal leeg was. Ook de pannenkoeken verdwenen
rap in de hongerige magen. Veel dank aan beheerders Marina, Ruud en Quint
van de gemeente Amsterdam: Alles liep op rolletjes.
Foto: Ruud Lutterlof.

AKERTJES
Luisteren naar Slotense en Oud Osdorpse verhalen in het Dorpshuis
Vier auteurs, allen geboren rond de Sloterbrug, auteurs van de
boekenserie Rond de Sloterbrug, legden samen vele verhalen vast
over het landelijke gebied uit de periode 1920 - 1980.
De auteurs Paul Kroes, Kees Schelling en Jan en Kees Loogman zijn
geboren in Oud Osdorp, aan de Osdorperweg en in Badhoevedorp. Zij lezen op
zondag 13 november van 14 tot 17 uur in het Dorpshuis Sloten voor uit eigen

werk.
Over het dagelijks leven uit vervlogen tijden
Inmiddels hebben de vrienden samen al acht titels gepubliceerd. Kom luisteren
en - als u wilt - stel uw vragen aan de schrijvers. De bar is open en er is
gelegenheid om direct bij de auteurs hun boeken aan te schaffen, maar dat
hoeft niet. Kom voor de gezelligheid en geniet ervan om te worden
voorgelezen. Ondertussen komt u meer te weten over het leven uit vervlogen
tijden in (of vlakbij) het gebied waar u nu zelf woont. Nieuwe Akerweg 14
(tegenover de Sloterkerk). Vrij entree.

V.l.n.r.: Kees Schelling, Jan Loogman, Paul Kroes en Kees Loogman bij
Boekhandel Jaspers tijdens de presentatie van hun meest recente boek.
Foto: Jan Agterhof.

Gratis bomen: Plant mee aan een stadsbos
De Gezonde Stad doneert 3.000 biologische bomen aan de stad
Amsterdam.
Iedereen die in zijn tuin een mooi plekje beschikbaar heeft voor een
krentenboom, paardenkastanje, haagbeuk of walnotenboom kan zich
aanmelden voor een gratis zaailing.
Zaailingen kleiner dan 1 meter
De Gezonde Stad wil bij de aanmelding graag weten waarom u waar een boom
wilt planten. Op de uitdeeldag, zaterdag 26 november in Amsterdam-Oost kan
iedereen zijn duurzaam gekweekte boompje zelf komen uitkiezen en mee naar
huis nemen.
De zaailingen zijn nu nog klein, minder dan een meter hoog, en zijn dus
makkelijk met de fiets te vervoeren. Iedereen krijgt ook tips mee hoe de boom
te planten en te verzorgen. Zo worden het in korte tijd grote bomen, die veel
CO2 opnemen en die Amsterdam nog aangenamer en mooier maken.

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

Het groot onderhoud aan de Osdorperweg vordert gestaag. Het ziet er netjes
uit. "Maar", zo laten kritische Oud Osdorpers weten: "De lange smalle rechte
polderweg nodigt nu nóg meer uit tot racen. Want wie gaat zich aan die 30
km/uur houden als de handhaving nulkommanihil wordt?"
Als alles volgens planning loopt, gaat de Osdorperweg op 14 mei 2023 weer
open voor doorgaand verkeer.... Foto: Hans de Waal.

Wegens asfalteringswerkzaamheden was de Sloterweg vorige week een paar
dagen afgesloten voor doorgaand verkeer. De verkeersregelaars aan
weerszijden van de afsluiting hadden het weer druk... Foto: Erik Swierstra.

Op veel plekken wordt het maaibeheer in De Oeverlanden kleinschalig
uitgevoerd. Kennis en gevoel voor detail is nodig om een diverse flora en
insectenfauna tot hun recht te laten komen. Hopelijk wordt het beheer in de
wat verdere toekomst zo georganiseerd dat het mogelijk blijft maatwerk te
leveren. Zeker in de Oeverlanden met haar fijnmazige afwisseling tussen
graslandjes, oevers, boszomen, struweel en zoomvegetaties, is dat des te
meer een vereiste. Foto: Hans Bootsma.

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

