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AGENDA

Vrijdag 23 december

• 17.30 uur: Kerstzingen op het Dorpsplein Sloten. De Dorpsraad Sloten-Oud

Osdorp zorgt voor gratis soep en glühwein. Elkaar ontmoeten en samen zingen

rond de kerstboom. Bij slecht weer: in de Sloterkerk.

Zaterdag 24 december

• 22.00 uur: Kerstnachtdienst in de prachtig versierde Sloterkerk. Dominee

Martijn van Leerdam gaat voor en David Schlaffke (orgel) en Roland Krämer

(altviool) verzorgen de muziek.

Zondag 25 december

• 10.00 uur: Kerstdienst in de prachtig versierde Sloterkerk. Dominee Robert

Jan Bakker gaat voor en David Schlaffke (orgel) verzorgt de muziek.

Dinsdag 27 t/m donderdag 29 december

• 13.30 en 15.30 uur: Kerst-speurtocht voor kinderen van 5 t/m 12 jaar door

de Molen van Sloten, met onderweg attracties. Na afloop staat voor iedereen
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warme chocolademelk met een lekkere oliebol klaar. Alle kinderen krijgen ook

een kleine attentie mee naar huis. Deelname: 10,- euro voor volwassenen

(maximaal één begeleider per kind) en 6,- euro per kind. Van tevoren

aanmelden verplicht. Akersluis 10, Sloten.

Zaterdag 31 december

• 23.00 en 1.00 uur: Theatrale Oud- en Nieuwviering met vuur en fanfare. In

heel Amsterdam geldt tijdens de jaarwisseling het verbod om vuurwerk af te

steken, maar niet op de Polderheuvel in Oud Osdorp. De 'Fanfare van de

Eerste Liefdesnacht' staat garant voor sfeervolle muziek, Pyrofoor De

Amsterdam verzorgt een hoogstaande en knalvrije vuurwerkshow en

het houten kunstwerk van Het Monsterverbond wordt ritueel in brand

gestoken. Gratis toegang en neem vooral zelf drank (en oliebollen) mee. Dit

feest wordt georganiseerd door de Ondernemersvereniging 'Tuinen van West'.

Zaterdag 7 januari

• 20.00 – 23.00 uur: Frisfeest bij Manege De Ruif. Exclusief voor 10 tot

15-jarigen. Er wordt geen alcohol geschonken. Toegang sluit om 21.00 uur.

Toegang 5,- euro. Van tevoren aanmelden is verplicht.

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. Ondertussen genieten van de prachtig versierde kerstkerk.

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
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De vrijwillige redactie van de Nieuwsbrief neemt een weekje

'vakantie' en maakt zo tijd vrij om zich volledig te richten op de

voorbereidingen voor de volgende Dorpengids, die naar verwachting

in maart 2023 zal verschijnen.

Op woensdag 4 januari 2023 treft u aflevering 2.188 van de 45e jaargang in

uw digitale brievenbus. Daarmee sluiten we de huidige jaargang af van onze

Nieuwsbrief, die hiervoor als vaste rubriek meer dan vier decennia wekelijks in

de Westerpost stond. Inmiddels ontvangen 1.128 personen deze uitgave, van

wie 79% de Nieuwsbrief ook daadwerkelijk opent.

Namens (eind)redacteur Erik Swierstra, correspondent Oud Osdorp Theo

Durenkamp, corrector Dorine Duyster en maker van pdf's voor degenen die

geen internet hebben Hans de Waal, wens ik u alle goeds voor het nieuwe jaar.

Wij zullen als werkgroep Publiciteit binnen onze mogelijkheden ons best blijven

doen u zorgvuldig te informeren over het wel en wee van en over

(on)gewenste ontwikkelingen in het unieke nog resterende landelijke gebied

van Nieuw-West. Tot volgend jaar!

Tamar Frankfurther, hoofdredacteur

Nog geen duidelijkheid over vluchtelingenopvang in landelijk gebied

Afgelopen voorjaar liet wethouder Rutger Groot Wassink weten te

laten onderzoeken of er in de Slotense dorpskern en de Oud Osdorpse

Lutkemeerpolder vluchtelingen kunnen worden gehuisvest.

Daarna bleef het stil van gemeentezijde. Naar nu blijkt, omdat de gemeente

eerst van andere locaties in de stad heeft onderzocht of deze geschikt zijn.

In februari 2023 waarschijnlijk meer bekend over Sloten

De woordvoerder van de wethouder laat weten dat er voor de

Voorzieningenkavel in Oud Osdorp nog altijd geen onderzoek gepland staat.

Op zijn vroegst is daar komende zomer meer nieuws over.

Het onderzoek om te beoordelen of het voormalige Xenios-terrein op

Sportpark Sloten-Oost geschikt is als een semi-permanente locatie voor de

tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne loopt inmiddels wel. Naar

verwachting worden de resultaten van dit onderzoek in februari voorgelegd

aan de wethouder. Zodra het College een besluit heeft genomen over deze

locatie, ontvangen de Slotenaren hierover een bewonersbrief.

Lees verder…
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Waarschijnlijk maakt de gemeente in februari 2023 bekend of en zo ja, hoe en
hoeveel Oekraïense vluchtelingen tijdelijk gehuisvest gaan worden op de

voormalige hockeyvelden van Xenios op Sloten.

Route van bus 195 door Badhoevedorp is korter gemaakt

Met ingang van 11 december is de nieuwe dienstregeling ingegaan en

heeft Connexxion de route van de buslijn aangepast.

De bus rijdt niet meer over de Zeemanlaan, waar veel winkels, de huisarts en

apotheek zijn, en slaat de lus langs de Meerwende voortaan over.

Kortere route scheelt in de kosten

Vooral oudere en kwetsbare bewoners van Badhoevedorp en Sloten zullen last

hebben van deze aanpassing, omdat de loopafstand naar voorzieningen

hierdoor groter wordt. Passagiers die naar Schiphol en het busstation

Schiphol-Noord willen reizen, komen iets sneller op hun bestemming. Feitelijk

gaat het hier om een bezuinigingsoperatie, omdat de busmaatschappij de

route – zoals dat genoemd wordt – strak trekt. Dat belangrijke bestemmingen

hierdoor minder goed bereikbaar worden, is ondergeschikt gemaakt aan

snelheid.

App voorkomt wachten op de halte

Dit toont eens te meer aan hoe belangrijk het is dat iedereen de haltes

Osdorperweg, Ditlaar en Sportpark Sloten blijft gebruiken. Ja, het gaat om een

halfuurdienst, maar lang wachten op de halte is niet nodig. Wie de app OVinfo

gebruikt, kan precíes zien om hoe laat de bus op de halte arriveert. Deze

prijswinnende app is zowel voor Android als voor iPad beschikbaar.
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De nieuwe lijnenkaart toont welke buslijn sinds 11 december 2022 welke route
door Badhoevedorp volgt. Bron: Vervoerplan 2023 Connexxion.

LIEF EN LEED

Dirk Ebbers (70) onverwachts overleden

Op 11 december werd Sloten opgeschrikt door het plotselinge

overlijden van Dirk Ebbers als gevolg van een acute hartstilstand.

De geboren Slotenaar was bij veel mensen vooral bekend als bijzonder

vakkundig en veelzijdig loodgieter, maar daarnaast ook als altijd goed

gehumeurde en zeer gewaardeerde dorpsgenoot.

Dirk werd op Sloterweg 1201 geboren als zoon van loodgieter Piet, van wie hij

het bedrijf overnam. Dirks zoon Piet-Hein nam op zijn beurt het bedrijf over.

Tuinder op de V.A.T. en actievoerder

Anderen kennen Dirk vooral als medetuinder op Tuinpark V.A.T., waar hij waar

mogelijk een helpende hand bood. Toen de dorpspomp na de herprofilering

van het dorp in 1991 zijn plek op het nieuwe Dorpsplein kreeg, herstelde hij

belangeloos het oude pompmechanisme. Daarnaast was Dirk indertijd een van

de dragende krachten achter het welslagen van het referendum tot behoud

van het Weilandje Vrije Geer. Dirk is in besloten familiekring gecremeerd.

AKERTJES



Vier Kerst en de start van het nieuwe jaar met de Dorpsraad

Komende weken organiseert de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp weer

het kerstzingen op het Dorpsplein en zijn gezellige nieuwjaars-

receptie.

Noteer beide alvast in uw agenda.

23 december: rond de kerstboom op het Dorpsplein

U bent vanaf 17.30 uur welkom op het Dorpsplein Sloten om samen

kerstliedjes te zingen. De Dorpsraadsleden delen de teksten van de liedjes uit.

Er is gratis erwtensoep, vegetarische soep en glühwein. Doel van de

bijeenkomst: elkaar ontmoeten en samen zingen rond de kerstboom. Bij slecht

weer is iedereen welkom in de Sloterkerk.

13 januari: nieuwjaarsreceptie in de Tuin van Sloten

Na twee jaar onderbreking door corona wordt de decennialange traditie van de

Dorpsraad weer opgepakt: Bewoners, vrijwilligers en anderen die zich

betrokken voelen bij het landelijke gebied van Nieuw-West zijn weer

welkom om te proosten op het nieuwe jaar. Dit jaar wordt de bijeenkomst van

19.30 tot 22.30 uur gehouden in de 'Tuin van Sloten', het speeltuingebouw

aan de Sloterweg 1252 A.

Portefeuillehouder Sandra Doevendans van het Dagelijks Bestuur van Nieuw-

West en iemand van de Dorpsraad zullen het woord voeren. Iedereen kan

genieten van de heerlijke hapjes die Margreet en Alexander zullen bereiden.

De kerstboom staat weer te stralen op het Slotense Dorpsplein, de perfecte
locatie om elkaar te ontmoeten. Met dank aan Sjoerd Jaasma en Willem van
Klooster voor het plaatsen en versieren en aan Louis Jurgens, die de boom

voor een vriendenprijs leverde.

De slakken van natuurgebied 'De Oeverlanden' op TV

In het programma BinnensteBuiten (NPO2) van 12 december speelde

het bijzondere natuurgebied bij de Nieuwe Meer een hoofdrol.

Slakkendeskundige en oud-bestuurder van de vereniging 'De Oeverlanden

Blijven!' Tello Neckheim en boswachter Marieke Schatteleijn nemen de kijker

mee op hun slakken- en natuurexpeditie.
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Kalkrijke grond geschikt voor slakken

De boswachter is aangenaam verrast door het prachtige stuk natuur, waar ze

aan de ene kant vliegtuigen ziet landen en aan de andere kant het verkeer

over de A10 hoort razen: "Het is wel passend om op deze plek omgeven door

snelheid op zoek te gaan naar traagheid, naar slakken." Het gebied is ideaal

voor slakken, want er is veel kalk voor stevige huisjes en het is er vochtig.

Wie de beelden bekijkt, kan zowel genieten van de rauwe natuur van De

Oeverlanden als heel wat leren over allerlei soorten slakken. Zoals over de in

veel tuinen voorkomende zwartgerande tuinslak, die alleen maar algen eet en

een composteerder is, en dus niet verjaagd hoeft te worden. En over de

liefdespijlen van de vaak voorkomende segrijnslak. De slakkenitems zijn

verspreid over de aflevering en beginnen bij tijdcodes 5.36, 14.12 en 25.18.

Ook bij het verenigingsgebouw van de vereniging 'De Oeverlanden Blijven!',
het Depot, zijn opnamen gemaakt. Foto: Tom Koudstaal.

Inleverpunt vet en frituurolie in de Slotense speeltuin

Herkent u dat? Na het frituren (of oliebollen bakken) wil je de boel

opruimen. Maar hoe? Breng olie en vet nu kosteloos naar de speeltuin.

Alexander van Ede van de Tuin van Sloten: "Je mag olie en vet nooit in het

riool gooien. Dan loopt de boel bij de waterzuivering spaak. Het waterschap

moet jaarlijks veel belastinggeld uitgeven om aangekoekte vetresten uit de

rioolpijpen en de zuiveringsinstallaties te schrapen. Dat betalen we met zijn

allen en dat is zonde. Kom het voortaan in de speeltuin inleveren. Dan bent u

het makkelijk kwijt én levert het geld op voor de speeltuinvereniging!"

De spelregels

Overdag is de Speeltuin Sloten geopend (9 - 18 uur). Plaats uw gesloten fles

olie dan in de witte container met de oranje klep naast het speeltuingebouw.

Dus niet: ’s avonds op straat voor het hek plaatsen! U kunt ook van tevoren

een lege fles ophalen in de Tuin van Sloten en die fles gevuld in de container

achterlaten. Bij de Tuin van Sloten kunt u ook terecht met vragen. Houd het

schoon en netjes!

Wat gebeurt ermee?
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Als de container vol is, komt een bedrijf hem legen. Frituurolie wordt verwerkt

tot biodiesel. De overige vetten worden verwerkt tot andere producten, zoals

cosmetica en smeermiddel. En – zoals gezegd – van de opbrengst kan de

speeltuinvereniging de speeltuin onderhouden of leuke dingen organiseren. Zo

snijdt het mes aan twee kanten!

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

Sinds 25 november wordt het wegdek van de Osdorperweg vanaf de kruising
met de Raasdorperweg tot huisnummer 894 vervangen. Als de planning van

deze derde fase wordt gehaald, is dit stuk op 8 februari 2023 weer te berijden.
Daarna zal het wegdek tussen het viaduct van de Westrandweg (A5) en de

Joris van den Berghweg in vier fasen worden vervangen. De toplaag, belijning
en fietsstroken volgen pas medio mei, wanneer alle zeven fasen zijn afgerond. 

Foto: Theo Durenkamp.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Oud Osdorp op zijn mooist: Zicht vanaf het Pieter Moeskopspad naar het
noorden met in het midden het voormalige gemaal aan de Osdorpervaart. 

Foto: Theo Durenkamp.

Terwijl een enkeling zich al op zaterdag 17 december op het ijs van de sloot
langs Natuurpark Vrije Geer waagde, flaneerde het Slotense ooievaarsechtpaar
van de Noordpaal over het aangrenzende weiland. Steeds vaker overwinteren
de hoogpotige vogels in Nederland. Dat levert koude poten op, maar zo zorgen

ze er wel voor dat ze komend voorjaar weer de eerste keus hebben voor de
beste paal van het natuurpark. Op de dag erna legde Huib Kneepkens na

hoe meer schaatsers de ijzige koude en wind trotseerden.
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