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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
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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Minder muggen door huiszwaluwenhotel Natuurpark Vrije Geer

Brug over de Molenwetering heeft zijn eigen nummer terug

Hutten bouwen en broodbakken boven het vuur

Twee Boekenweekgeschenken bij Meck & Holt in Nieuw-West

AGENDA

Woensdag 15 maart

• 07.30 – 21.00 uur: Verkiezingen. Stemwijzer voor Provinciale Staten en voor

het waterschapsbestuur. Breng uw stem bijvoorbeeld uit in de 'Tuin van

Sloten', Sloterweg 1252A; Buurthuis De Aker, Noorderakerweg 2 of in

Stadsboerderij Osdorp, Botteskerksingel 30B.

Vrijdag 17 maart

• 15.00 – 17.00 uur: Inloopspreekuur van wijkagent Maurice Groenen en

gebiedsmakelaar van de gemeente Nikki Weeling bij café-restaurant Kerkzicht,

Sloterweg 1209, Sloten.

Zaterdag 18 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.

• 17.00 – 18.00 uur: Choral evensong, muzikale dienst van bezinning, in de

Sloterkerk. Stemmige muziek, gezongen door het Sloten Evensong Choir als

verdieping van Bijbellezing. Gratis toegang. Vrijwillige bijdrage. Osdorperweg

28, Sloten. Na afloop napraten in plaatselijk restaurant. Meer info.

Zondag 19 maart

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTQ5MDMmZD1jOGE5bjRj.bXKZ2-51BcQmhz8fFiLA8ux6Oy8uBFvPrrph0fcl8Jw
mailto:dorpsloten@gmail.com
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTQ5MTQmZD1sMnU3cDNn.3xlKfzlXZfwia-cJKF23xBMwTnkPWclt1JmMHtPWizM
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTQ5MjQmZD1iM28xcDF4.j6Q7Yn6O9oXIf22XgJBCPQnel-XHoAM0AHN3ktyYVQM
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTQ5MzQmZD13OHMzdDBw.hclPplkRpxRm6Nxp4A5PVAQfHpdzmO61Sc0zGUqqWGI
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTQ5NDQmZD1oNnk4bjJw.ixrZq5cBKfl3otXYXFT3iSXmVvt4SNK4L2ICibECyf4
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTQ5NTMmZD1xMGI3ZTNl.fkDYhsAClm2us-yP1EDpEqqjZawW0D92bRC0DokAmN0
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTQ5NjQmZD1nN280cTl6.ojmV4OFOUdewZ_NEb8uTvbi_fCGKIkjJy6GuR-4-jlQ
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTQ5NzQmZD1hMWk2aDJ5.YL_O68h8k44h6x53Cfe7TAxXZMsGMefBZSSjcx14Th8
mailto:N.Weeling@amsterdam.nl
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTQ5ODUmZD1kM3I1ZTBi.zKqV5bps7Yq2TfKh33isKG9RdffbOb6Zfm39uhuNy1w
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTQ5OTQmZD1mOGc5YjNx.D9ADaJzP3KlCKqBDvb2n5IYSBUO31kuyl3Qyim9bAnk
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTUwMDImZD1jMmEwajdy.jwxMFVNyCcqOnLRIzLGcK6SlmWgZGRk8YjCWmuv9AxQ
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTcwOTQ1NTUwMjUyMjUxODA5JmM9dzR6NSZiPTExMDE3MTUwMTAmZD11OXY0azBi.tBdEHaJw-oOdvW8Lb4XG4eR1AnXfxn9frkY6yeNvVSY


• 17.00 – 21.30 uur: Poëtische ontdekkingsreis door onderdompeling in 'Fluid

Poetry' als overgang naar gene zijde. Eerst luisteren naar 12 filmische essays

en daarna gezamenlijke wandeling in de schemering over de begraafplaats

Huis te Vraag, Rijnsburgstraat 51. Gratis toegang; donatie wordt gewaardeerd.

Meer info.

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 bij 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

Minder muggen door huiszwaluwenhotel op Natuurpark Vrije Geer

Sinds eind vorig jaar staat er op Natuurpark Vrije Geer een dikke

boomstam met daarop volop nestgelegenheid voor huiszwaluwen en

vleermuizen.

De paal biedt dit voorjaar mogelijk al onderdak aan de vogels die vroeger

overal in Amsterdam broedden, maar tegenwoordig op de rode 'bedreigde

soortenlijst' staan.

Geluk en voorspoed

Dacht men vroeger nog dat een nestje huiszwaluwen voor geluk en voorspoed

zorgde, tegenwoordig denken huiseigenaren bij een nest vooral aan vogelpoep

en rommel. Waar huiszwaluwen en vleermuizen nestelen, hebben mensen veel

minder last van muggen, want die voeren zij in grote aantallen graag aan hun

kroost.

Aan de onderkant van de 'hoed' is een hele reeks voorgevormde nestkommen

bevestigd. In iedere kom kan een gezin gaan wonen. Knus bij elkaar, zoals

huiszwaluwen dat graag doen.

Lees verder…
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Het was een hele klus om de zwaluwentil, die bevestigd is op een boom die in
februari 2022 in Oud Osdorp is omgewaaid, in de veengrond stevig te

verankeren. Foto: Irma Hornman.

Brug over de Molenwetering heeft zijn eigen nummer terug

Wie deze Nieuwsbrief al wat langer leest, weet dat Nico Jansen,

bestuurslid van de Vereniging 'De Oeverlanden Blijven!' zijn best deed

om de originele brug van een van Nederlands oudste snelwegen te

behouden.

Dat is hem niet gelukt, maar Nico kreeg wél voor elkaar dat de nieuwe brug

zou gaan lijken op de oude door originele elementen terug te plaatsen.

Nummer 1863

De oorspronkelijke duikerbrug over de Molenwetering van de Riekerpolder is in

1938 gebouwd. Wie vanuit Den Haag over Rijksweg 4 naar Amsterdam reed,

kwam hier langs. De weg liep door tot het Aalsmeerplein. Toen de brug in

1980 werd overgedragen aan de gemeente Amsterdam, kreeg hij nummer

'1863' toebedeeld. Nico betreurt de – volgens hem onnodige – sloop van de

originele brug en heeft hierna nog een paar andere wensen om de

cultuurhistorie van vroeger nóg wat meer te benaderen.

Lees verder...
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Dankzij Nico Jansen heeft de brug bij De Oeverlanden zijn eigen nummer weer
terug. Door het terugplaatsen van de leuning en de hardstenen sloof lijkt de

brug toch op het origineel. Foto: Dick van der Horst.

AKERTJES

Hutten bouwen en broodbakken boven het vuur

Op drie zaterdagen (15 april, 13 mei en 10 juni) van 13 tot 16 uur

kunnen kinderen van 6 tot 12 weer meedoen aan allerlei leuke en

leerzame buitenactiviteiten in Natuurgebied De Oeverlanden.

Onder supervisie van twee medewerkers gaan de kinderen – net als in

voorgaande jaren – waterdiertjes onderzoeken, houthakken, vuurtje stoken,

en kruidenthee maken van planten uit de natuur. En ook: Kijken naar vogels

en leren over bomen, die 'praten' met hun omgeving en ieder voor zich een

eigen klein natuurgebiedje vormen.

Praktische informatie

De activiteiten worden georganiseerd vanuit de vereniging 'De Oeverlanden

Blijven!' en vinden plaats in en om het NME-Centrum De Waterkant, aan het

Anton Schleperspad aan de Nieuwe Meer.

De vereniging vraagt voor deelname 18,- euro voor leden en 27,- euro voor

niet-leden. Wie nog geen lid is, betaalt voor deelname in combinatie met het

lidmaatschap 29,- euro. Als lid kunt u gratis deelnemen aan excursies,

ontvangt u de kalender en twee keer per jaar het rijk geïllustreerde

verenigingsblad 'Oever'.

Meer info en aanmelden

Kijk voor meer informatie op de website. Aanmelden en vragen stellen kan via

de mail. Het aantal kinderen dat kan deelnemen is beperkt, wacht dus niet te

lang met aanmelden.
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Waterdiertjes uit de sloot vissen, bestuderen onder de microscoop en daarna
uiteraard weer vrijlaten. Foto: GLOBE Nederland.

Twee Boekenweekgeschenken bij Meck & Holt in Nieuw-West

Tot en met 19 maart is het Boekenweek en krijgt u bij besteding

van ten minste 20,- euro bij Boekhandel Meck & Holt op Tussen Meer

46 in Osdorp naast het gewone Boekenweekgeschenk ook de zesde

jaargang van 'Nieuw West Side Stories' cadeau.

Aangezien dit de laatste uitgave is, koos eigenaar Eddie Mekkelholt ervoor om

zijn twintig favoriete verhalen uit de voorgaande jaargangen te bundelen. Al

deze verhalen spelen zich af in Nieuw-West en zijn geschreven door personen

uit het stadsdeel zelf. Het resultaat: Een bonte verzameling mooie verhalen,

die zich soms in het landelijke gebied Sloten-Oud Osdorp afspelen en vaak

gaan over Nieuw-West van de beginjaren tot nu.

Straks een coöperatieve boekhandel?

Mekkelholt zal over een tijdje met pensioen gaan. Hij hoopt dat de winkel

daarna in een nieuwe vorm kan blijven bestaan. Als een plek waar boeken te

koop zijn, maar waar bijvoorbeeld ook lezingen worden gegeven, interviews

met auteurs worden gehouden en leesclubs bijeen komen. Onder aanvoering

van Niko Koers onderzoekt een twintigtal enthousiaste klanten van de winkel

of het haalbaar is hier een coöperatieve boekhandel van te maken.

Wilt u meedenken of op de hoogte blijven? Stuur dan een mail.

Sommige verhalen spelen zich af in het landelijke gebied. Deze foto toont de
Osdorperweg met het plaatsnaambord "Osdorp", voordat de gemeente de
westelijke tuinstad ook de naam "Osdorp" gaf. Sindsdien is het lintdorp ten
westen van de Ookmeerweg omgedoopt in "Oud Osdorp". Gelukkig was de

Dorpsraad bij de bebouwing van het Tuinbouwgebied Sloten gewaarschuwd.
Het vergde veel energie, maar hier is het wel gelukt om de naam "Sloten"  
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- zonder "Oud" ervoor - voor het dorp te behouden.

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 rijtje woningen uit de jaren tachtig aan de noordkant van de Vrije Geer op
Sloten krijgt eindelijk groot onderhoud. Aan de tuinkant vorderen de

werkzaamheden goed: de bewoners zijn blij met hun nieuwe grachtengroene
kozijnen. De kans is groot dat de steigers aan de straatkant er voorlopig nog

staan. Het rotte houtwerk moet daar helemaal worden vervangen. Een
teleurstelling voor de woningbouwvereniging en de vereniging van eigenaren.
Ook het dak kampt met achterstallig onderhoud, waardoor "het binnen even
hard regent als buiten. Eigenlijk zouden ze eerst het dak moeten opknappen

en daarna pas de kozijnen moeten vernieuwen, maar het lijkt er niet op dat de
woningbouwvereniging dat zo ziet...", aldus een van de huurders vorige week.

Het groot onderhoud aan de Osdorperweg in Oud Osdorp vordert gestaag.
Afgelopen week is het laatste stuk van de weg uitgegraven. Aan de einder

loopt de Westrandweg (A5), die het landelijke gebied doorsnijdt. Vanaf
woensdag 22 maart wordt de kruising met de Joris van den Berghweg

uitgegraven en volgt tevens onderhoud aan het stuk tussen deze kruising en
de Tinie Wormbrug over de Osdorpervaart. Foto: Theo Durenkamp.
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Op zaterdag 11 maart zijn er weer goede vorderingen gemaakt met het groot
onderhoud van het Dorpshuis. Harry, Martin, Ria (foto), Lydia, Cedric, Hans,
Albert en anderen hebben geschuurd en geschilderd. Door de week wordt er
ook hard gewerkt: Peter en Ruud hebben een nieuwe kast voor de elektra
gemaakt en Ben en Ruud zijn onder de vloer gekropen om de warm- en

koudwaterleidingen en de afvoerpijp door te trekken naar de hoek van het
pand waar straks de keuken komt. Aanstaande zaterdag is iedereen vanaf 10

uur weer welkom om te komen schilderen. Foto: Petra Clement. 

Janine Kerste fotografeerde hoe een van de ooievaars van de noordpaal op
Natuurpark Vrije Geer wegvliegt en de hoogte van de paal optimaal benut:

vleugels openklappen en je laten vallen totdat de wind onder je vleugels zorgt
voor opwaartse thermiek.  



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.
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