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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
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IN DEZE NIEUWSBRIEF

• Stadsdeelcommissie: "Ook op Sloten betalen voor parkeren"

• MijnStadstuin in Oud Osdorp blijft bestaan

• Wie weet meer over de foto van deze klas van de Sint-

Jozefschool?

• Actie: 1 + 1 gratis bij de Molen van Sloten

AGENDA

Woensdag 8 februari

• 10.00 – 12.00 uur: Repair Café in de Speeltuin Sloten. Vrijwilligers helpen u

met uw laptop of tablet, naai- en herstelwerk en proberen uw kapotte kleine

huishoudelijke spullen weer tot leven te wekken. Iedereen is ook welkom voor

een praatje. Gratis toegang. Speeltuin Sloten, Sloterweg 1252A, Sloten.

Zondag 12 februari

• 15.00 uur: Matineeconcert in de Sloterkerk: Romantische muziek van

vocaal mannenkwintet La Notte. Werken van o.a. Schubert, Mendelssohn en

de Comedian Harmonists. Toegang: 12,- euro (Vrienden: 10,- euro). Bij

voorkeur aanmelden via de website. Osdorperweg 28, Sloten.

Maandag 13 februari

• 20.00 uur: Vergadering Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp. Wilt u iets met de

Dorpsraad bespreken? Graag eerst mailen met voorzitter Sjoerd Jaasma.

Tijdelijk: in Buurthuis België, Hageland 117, Nieuw 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.
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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.

NIEUWS

Stadsdeelcommissie: "Ook op Sloten betalen voor parkeren"

Bijna de hele stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur van

stadsdeel Nieuw-West zijn van mening dat ook op Sloten met ingang

van 2024 betaald parkeren moet worden ingevoerd.

Dat bleek tijdens hun vergadering van 31 januari.

Verwacht waterbedeffect

Als overal rond Sloten betaald moet worden voor parkeren, dan is het vrijwel

zeker dat veel automobilisten hun auto gratis op het dorp gaan parkeren.

De parkeerdruk op het dorp is nu al vooral in de avonduren groter dan de

gemeente dacht. Bewoners zullen voor hun eerste parkeervergunning 70,90

euro per jaar gaan betalen. Op een bezoekersvergunning mag bezoek

(maximaal 150 uur per kwartaal) voor 0,56 euro per uur parkeren.

De meerderheid van de stadsdeelcommissie bracht daarnaast ook andere

adviezen uit. Ook de Dorpsraad heeft een aantal aandachtspunten onder de

aandacht van de gemeente gebracht die specifiek voor Sloten gelden.

Lees verder…

MijnStadstuin in Oud Osdorp blijft bestaan

Na een faillissement afgelopen december zag het er slecht uit voor de

'ecologische impacthub voor stadslandbouw'.

Gelukkig kwam er hulp en kan MijnStadstuin aan de Nico Broekhuysenweg 22

in Oud Osdorp zich blijven richten op het ondersteunen van mensen bij het

(leren) telen van hun eigen voedsel. Ook de vaste ‘tuinbutler’ Friso van

Overbeek blijft verbonden aan dit duurzame initiatief.
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Waar nodig helpende hand

Ook belangstelling om uw eigen biologische groenten en fruit op 50 m² in een

heerlijke natuurlijke omgeving te verbouwen? MijnStadstuin helpt u aan

gereedschap en de benodigde kennis. U kunt kiezen uit verschillende

abonnementen. Voor meer informatie klik hier.

Terwijl ouders hun oogst onkruidvrij proberen te houden, geniet hun kroost
van de natuurlijke vrije omgeving van Oud Osdorp.

AKERTJES

Wie weet meer over de foto van deze klas van de Sint-Jozefschool?

Oud-schooldirecteur Theo Durenkamp van de in 1988 opgeheven Sint-

Jozefschool te Sloten is bezig het schoolarchief te ordenen voor

overdracht aan het Stadsarchief Amsterdam.

Onderdeel hiervan is dat hij zo veel mogelijk informatie koppelt aan de grote

fotocollectie uit de periode 1914 - 1988.

Leerlingen op foto nu tussen 85 en 90 jaar

Van bijgaande foto ontbreekt echter de nodige informatie. Wie herkent iemand

en weet één of meer namen van deze leerlingen? En wie is de leerkracht? De

nog levende leerlingen zijn nu in ieder geval tussen de 85 en de 90 jaar.

Het sterke vermoeden bestaat dat het gaat om leerlingen van het 7e en 8e

leerjaar van de VGLO-school Sint-Willibrordus, die op 1 april 1944 als

zelfstandige school is gestart in hetzelfde gebouw. Voor deze school werd in

1956 het nieuwe gebouw in gebruik genomen dat haaks op de oude school

stond.

VGLO staat voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs, dit is sinds de

Mammoetwet in 1968 overgegaan in het LAVO (Lager Algemeen Voortgezet

Onderwijs), dat in het tweede jaar al of niet samenvalt met het lager

beroepsonderwijs.

Nog geen Ditlaar, nog geen Osdorp...

Deze foto is genomen links van het leilindenlaantje naar het kerkhof van de

Sint-Pancratiuskerk, dus pal achter het oorspronkelijke schoolgebouw. Vlak

achter deze groep leerlingen zou in 1950 de kleuterschool worden gebouwd

waarvoor de sloot, links op de foto, werd gedempt.

Weet u meer over deze foto? Stuur dan een mail naar Theo Durenkamp.

Lees verder...
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Foto van een schoolklas gemaakt in de periode 1945-1949 uit het archief van
de Sint-Jozefschool te Sloten. Op de achtergrond de leilinden op de

begraafplaats achter de Sint-Pancratiuskerk. Theo Durenkamp: "Surveillerend
op het schoolplein achter de school vertelden diverse oud-leerkrachten mij

meermaals dat je vanaf daar eindeloos ver kon kijken. Op een heldere dag kon
je vanaf de speelplaats zelfs zien wanneer de Hembrug over het

Noordzeekanaal geopend was voor een passerend zeeschip!"

Actie: 1 + 1 gratis bij de Molen van Sloten

Altijd al van plan om eindelijk een keer binnen te kijken bij de Molen

van Sloten en helemaal naar boven te klimmen om in de kap de

tandwielen te zien draaien? Dit is uw kans!

De hele maand februari kunnen alle Amsterdammers hier extra voordelig naar

binnen. U krijgt bij aankoop van een kaartje het tweede kaartje gratis.

Hoe het werkt?

Heel eenvoudig: Nodig in februari iemand uit om samen naar de molen te

gaan. Haal het bonnenboekje met daarin in totaal 60 culturele Amsterdamse

uitjes gratis op bij AH-winkels of gewoon bij de Molen van Sloten of een

andere deelnemer aan deze actie. Dat is wel zo makkelijk... U vult op de bon

uw Amsterdamse postcode in en het is geregeld.

Iedere dag van harte welkom

De Molen van Sloten is dagelijks geopend. Ieder uur tussen 10 en 16 uur

verzorgt een vrijwilliger een boeiende rondleiding door dit bijzondere

provinciale monument. Akersluis 14, Sloten.

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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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Nu de aandacht van de gemeente duidelijk is verslapt, vormt het afvalpunt op
de hoek Sloterweg / Slimmeweg weer continu een grote bron van ergernis.

Niemand begrijpt dat mensen hun afval hier zo in het Beschermd Dorpsgezicht
dumpen. Niemand begrijpt waarom de gemeente hier - na een klachtenregen
die al decennia duurt - nog altijd niet tegen optreedt. "Hang gewoon camera's
op en deel bekeuringen uit!", roepen de Slotenaren in koor. "En als dat niet
zou mogen vanwege de privacywet: Gemeente, wees creatief en maak hier

een pilot van." Foto: Hans Horwitz.

Bij de hoofdingang van Tuinpark Ons Buiten, dat ook in de wintermaanden is
geopend, stond enige tijd de 'Time Bike', een met klokken versierde fiets,

gemaakt door de 'Flowerbikeman', die her en der in Amsterdam (met
bloemen) versierde fietsen neerzet. Foto: Erik Swierstra.
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