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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Lutkemeerpolder opnieuw aan de orde in de gemeenteraad

Op de schoolfoto uit 1949 ontbreken nog twaalf namen

Repaircafé Sloten: herstelwerk textiel, apparaten en laptops

Toen en nu: de Gerrit van der Puijstraat op Sloten

Gezocht: hulp bij verven Dorpshuis Sloten

AGENDA

Donderdag 2 maart

• 20.00 – 21.30 uur: Van Eesteren Gesprek: Stadslandbouw in Nieuw-

West. Stedenbouwkundige Danny Edwards, opgegroeid in Nieuw-West,

presenteert het plan 'Voedselpark Amsterdam' als vervolg op de lange

landbouwhistorie van de voormalige gemeente Sloten. Dit initiatief sluit ook

nauw aan bij internationale tendensen op het gebied van voedseltransitie en

toekomstbestendige landbouw. Gratis toegang. Reserveren verplicht. Van

Eesteren Museum, Noordzijde 31, Slotermeer.

Zaterdag 4 maart

• Vanaf 10 uur: Werkgroep 'Dorpshuis Sloten' verricht groot onderhoud aan

het Dorpshuis. Deze week worden o.a. het plafond en de muren geschilderd.

Komt u ook gezellig helpen? Van harte welkom! Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Woensdag 8 maart

• 10.00 – 12.00 uur: Repair Café in de Tuin van Sloten bij 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. Tuin van Sloten,

Sloterweg 1252A, Sloten.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTYwNzk4ODY2MDc1NTU2NjIxJmM9azlxNyZiPTEwOTI1NzY3MzMmZD10NHE2aDll.lmFv82jQRqoGJ6knM9Oo3ZfjVc38Koo_zg0HzagszKQ
mailto:dorpsloten@gmail.com
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTYwNzk4ODY2MDc1NTU2NjIxJmM9azlxNyZiPTEwOTI1NzY3MzcmZD1vN2w5czRi.57OCW_P8PzRh29d1uHH73n4a7MrYzyWwN0t0y8c-Q24
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTYwNzk4ODY2MDc1NTU2NjIxJmM9azlxNyZiPTEwOTI1NzY3NDEmZD14OHcwYTJy.ySIMpQMMmO2HKU5L5-rvrD_BnaLB4KhrELldAeqF_ic
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTYwNzk4ODY2MDc1NTU2NjIxJmM9azlxNyZiPTEwOTI1NzY3NDUmZD1jOXU1YzJr.1UWFJ5SdSWT5VUhuRo19mUiMpMo6NXKYlOj8Dn6NXLs
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTYwNzk4ODY2MDc1NTU2NjIxJmM9azlxNyZiPTEwOTI1NzY3NDgmZD16MGYycDh6.pSzaBhkLiEozlxCaA306UmpRC_nUsLOLR7W-S7vhSxk
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTYwNzk4ODY2MDc1NTU2NjIxJmM9azlxNyZiPTEwOTI1NzY3NTImZD15M3g0ajZm.acPzveFcfpVSwhDvsSKWq6hQ3Pv8nM2OymjS0r9BlRg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTYwNzk4ODY2MDc1NTU2NjIxJmM9azlxNyZiPTEwOTI1NzY3NTYmZD1tNWM3dDdp.fBJXYDYP5_b_W481XbjLt33oPGuX85b9nD9M3OoLm7c
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTYwNzk4ODY2MDc1NTU2NjIxJmM9azlxNyZiPTEwOTI1NzY3NjAmZD1vNHcyczVq.gMMaE_XmywJxkqXod_1ke-qpB-HoYDLk9Yogfm_8OIk


Donderdag 9 maart

• 15.00 – 17.00 uur: Lezing ‘Biodiversiteit in je tuin’ met aansluitend

rondwandeling bij Huis te Vraag. Vrijwilligers van Groene Buurten vertellen

welke planten diervriendelijk zijn, geven praktische tips en bieden inspiratie.

Meer info. Graag aanmelden. Gratis toegang, donatie wordt gewaardeerd.

Rijnsburgstraat 51, Amsterdam.

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.

Dagelijks

• 10.00 – 17.00 uur: De Molen van Sloten open. Om 16.00 uur begint de

laatste rondleiding. Akersluis 10, Sloten.

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

Lutkemeerpolder opnieuw aan de orde in de gemeenteraad

Het is nog altijd geen uitgemaakte zaak of er op de vruchtbare klei van

de Lutkemeerpolder in Oud Osdorp een bedrijventerrein zal komen.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 22

februari werd de brief besproken waarin de wethouder antwoord geeft op

vragen die gemeenteraadsleden eind 2021 aan hem hadden gesteld.

Dubbelrol van de gemeente zorgt voor onduidelijkheid

Maar, zo bleek uit vele reacties van raadsleden en van de insprekers, die brief

geeft geen duidelijk antwoord op de gestelde vragen. Dat komt mede door de

dubbelrol van de gemeente bij dit project. De gemeente treedt namelijk zowel

op als overheid als ook als mede-ontwikkelaar van dit project. Om deze

dubbelrol mogelijk te maken is een bijzonder ingewikkelde constructie

opgetuigd. Daardoor kan bijvoorbeeld lastig inzichtelijk worden gemaakt wat

nou precies de financiële gevolgen zouden zijn voor de gemeente als de

bebouwing van de Lutkemeerpolder (deels) niet doorgaat. Ook over de

grondprijzen van de voormalige landbouwgrond bestaan nog veel vragen.

Star vasthouden aan gedateerd besluit
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Het draagvlak in de gemeenteraad om de bouwplannen (deels) te

heroverwegen winnen aan steun, maar de collegepartijen en JA21 lijken nog

vast te willen houden aan de gedateerde inzichten van twintig jaar geleden.

Ondertussen heeft de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer over deze

prangende kwestie ook vragen gesteld aan twee ministers.

Lees verder…

De bedreigde vruchtbare klei van de Lutkemeerpolder in Oud Osdorp met
rechts onder andere Boerderij De Boterbloem. Foto: Behoud Lutkemeer.

Op schoolfoto uit 1949 ontbreken nog twaalf namen 

Voormalig schoolhoofd van de Slotense Sint-Jozefschool Theo

Durenkamp ontving tientallen reacties op de vraag die hij vorige

maand in deze Nieuwsbrief stelde wie iemand herkende op een oude

schoolfoto.

Van de 25 leerlingen zijn tot nu toe 13 namen achterhaald. Kunt u een of meer

van de ontbrekende 12 namen nog aanleveren? Stuur dan een mail naar

Theo Durenkamp.

Foto gemaakt in 1949

Theo enthousiast: "De meeste lezers wisten te vertellen dat het om het

schoolhoofd Ben Sol en de leerkracht Bets Kramer gaat. Zij draaiden vanaf

1944 de beide klassen van de toen opgerichte Sint-Willibrordusschool voor

Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (VGLO). De foto dateert inderdaad van

eind jaren ’40 en is vermoedelijk in 1949 gemaakt."

De Slotense school kende op een gegeven moment zelfs negen leergangen.

Lees verder...
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De schoolfoto uit 1949 met de nu bekende namen: v.l.n.r. Sjaan Vork, A.
Warmerdam, Tootje de Jong, Rina Kuykhoven, ?, ?, Rietje Biemans, Corrie
Breure, ?, Bep Vork, Truus Miltenburg, Ben Sol (hoofd VGLO-school), Alie

Wiebes, Annie van Weerdenburg, ?, Bep van Weerdenburg, van Lammeren,
Mientje Castelijn, Bets Kramer (leerkracht). Van de rij van zeven jongens kon
alleen de middelste, Joop van Veen, worden achterhaald. Op de achtergrond is

het open boerenland te zien zonder de nieuwbouw van de tuinstad Osdorp.

TOEN EN NU

De Gerrit van der Puijstraat op Sloten

Sinds mensenheugenis stonden er schuren in de steeg naast

Sloterweg 1325, die later werd omgedoopt tot Gerrit van der

Puijstraat.

Inmiddels is de grond hier bouwrijp gemaakt voor vijf woningen. Slotenaar en

bakkerszoon Pedro Scheltes, die nog altijd in zijn ouderlijk huis woont, vertelt.

Zes bakfietsen van Bakkerij Scheltes

Deze schuren werden tot september 1969 gebruikt voor verschillende

doeleinden: voor parkeren en brood laten afkoelen. In een afgeschermd deel

zat de banketbakkerij waar taarten en gebakjes werden gemaakt.

In de kleine schuren stonden het Volkswagen-bezorgbusje, de caravan van de



bakkersfamilie en zeker zes bakfietsen geparkeerd. Die vervoermiddelen

waren noodzakelijk, omdat brood- en banketbakkerij Scheltes overal in het

landelijke gebied van Sloten en in Badhoevedorp vers brood en gebak aan huis

afleverde. Tot de bouw van Nieuw-Sloten en daarmee ook de komst van

nieuwe bakkerszaken, werd er tot in Geuzenveld en bij Plein ’40-’45 brood en

taart bezorgd door medewerkers van Scheltes.

Bakken, koelen en verkopen

In de grote schuur stonden de verrijdbare rekken waarin het brood kon

afkoelen, nadat het gebakken was in de bakkerij. De broodproductie zelf (deeg

maken, in broodpannen doen en in de oven bakken) vond plaats in de helft

van het naastgelegen woonhuis Sloterweg 1325. In de andere helft van dat

pand woonde oma Evertje Scheltes-de Jong. De diverse generaties bakkers

zelf woonden in het pand 1327. In Sloterweg 1329 met de grote winkelruit,

het pand dat nu in de steigers staat, was de winkel gevestigd.

AKERTJES

Repaircafé Sloten: herstelwerk textiel, apparaten en laptops

Op woensdag 8 maart is iedereen met zijn kapotte stofzuiger of

winkelhaak in zijn broek weer welkom om dit gratis te laten

repareren.

Tijdens de verbouwing van het Dorpshuis Sloten opent Alexander van Ede het

speeltuingebouw van de Tuin van Sloten. Geen kapotte spullen die gerepareerd

moeten worden? U bent toch welkom voor een gezellig praatje.
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Ook Lies Bregman zit volgende week woensdagochtend weer klaar om
kleine textielreparaties voor u te verrichten. Zij neemt de basiskleuren garen

van huis mee, maar als u wilt dat uw broek, jas of gordijn met precíes de
goede kleur gerepareerd wordt, neem dat garen dan graag zelf mee. Grotere

reparaties waar een naaimachine voor vereist is, kan zij ter plaatse niet
uitvoeren, maar zij is - afhankelijk van de klus - bereid dit thuis voor u te

doen. Foto: Petra Clement.

Gezocht: hulp bij verven Dorpshuis Sloten

Eerder was er al een algemene planning voor het opknappen en

herinrichten van het Dorpshuis. Sneller dan verwacht is er al

schilderhulp nodig.

Werkgroepslid Hans Bakker: "In de afgelopen maand is er hard gewerkt aan

de herinrichting van het Dorpshuis. Er is veel weggesloopt waardoor een zee

van ruimte is ontstaan. Ook is er al veel constructief werk verricht. Er is een

duidelijk elektraplan opgesteld en er is al nieuw draad getrokken."

Gezellig helpen met schilderen

De werkgroep heeft de komende weken veel handen nodig voor het verven

van het plafond. Wie wil komen schilderen kan zelf naar het Dorpshuis komen.

Hans: "Bijna iedere dag is er wel iemand aanwezig en zeker tijdens het

weekend. Om te voorkomen dat je voor een dichte deur komt te staan: stuur

even een mail wanneer het jou schikt."

Keukenblok over?

Daarnaast is de werkgroep op zoek naar een goede keuken, een nieuwe of

mooi showroommodel of een goede tweedehands. Ideeën? Stuur een mail.
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In de hoek waar tot voor kort het kantoortje was ingericht, komt straks de
keuken. Op die manier wordt de ruimte in het Dorpshuis efficiënt benut.

Foto: Petra Clement.

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

Langs de Riekerweg bij volkstuinpark 'Ons Buiten' en in 'De Oeverlanden'
staan veel knotwilgen. Deze worden regelmatig geknot door vrijwilligers. Alle

wilgentenen krijgen een tweede leven. Bij één van de strandjes in de
recreatiezone maken beheervrijwilligers van de dunnere takken een takkenril,

die een schuilplek biedt aan allerlei insecten, kleine vogels of muizen. De
dikkere takken worden gebruikt om de voorzetoever bij het
natuureducatiecentrum aan te vullen. Foto: Hans Bootsma.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

De 'Boer Burger Beweging' voert ook op Sloten campagne voor de provinciale
staten- en de waterschapsverkiezingen van 15 maart. Lijsttrekkers

boerin Ingrid de Sain voor de provincie Noord-Holland en Alexander Grassi
voor Amstel, Gooi en Vecht: "Wij willen de stem van het platteland laten

horen en zo invloed uitoefenen op het beleid. De natuur en het water worden
nu te veel beschermd. Dat moet veranderen."

De ooievaars van de noordpaal op Natuurpark Vrije Geer zijn afgelopen winter
niet naar het zuiden getrokken. Ze zijn alweer druk bezig met het opknappen
van hun paalwoning en maken elkaar tussendoor het hof. Foto: Janine Kerste.
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