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IN DEZE NIEUWSBRIEF

15 maart naar de stembus voor provincie en waterschap

Help de padden in het landelijk gebied veilig naar de overkant

Muzikale aapjes in een èchte Bimbo-Box in de speeltuin

Spreekuur wijkagent en gebiedsmakelaar Sloten op locatie

AGENDA

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.

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.

Vrijdag 10 maart

• 16.00 – 16.45 uur: Sloterkerk open: meditatie; 16.30 uur: live-orgelmuziek.

• 20.00 uur: Afwisselend muziekprogramma 'Passie vóór Bach' met orgel en

cello door Ensemble Illustre. Afwisseling van koorzang en solo’s en

instrumentale passiemuziek van Bach en van Burck (Johannespassie). Mooi

programma, zowel geschikt voor liefhebbers als voor 'beginners' in de

klassieke muziek. Meer info. Entree: 20 euro, voor mensen met kleine beurs:
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12 euro. Sloterkerk, Osdorperweg 28, Sloten.

Zaterdag 11 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.

• 11.00 – 12.30 uur: IVN-wandeling door Natuurpark Vrije Geer o.l.v. gidsen

Ineke Deckers en Gert Snoei. Wat betekent de komst van de lente voor de

planten en dieren in dit laatste stukje veenweide in dit deel van Nieuw-West?

Start bij zuidingang park naast/tegenover bushalte Osdorperweg aan de Vrije

Geer, Sloten. Aanmelden verplicht. Vrijwillige bijdrage na afloop.

Zondag 12 maart

• 10.00 – 11.00 uur: Dialoogviering voor moslims en christenen in

de Sloterkerk om beide godsdiensten dichter bij elkaar te brengen. Kerkdienst

met rituele Sema-dans en toespraken. Deze dans uit de traditie van de

islamitische mystiek staat symbool voor de relatie tussen God en de wereld.

Daarna samen eten in gebouw Vink en Boer achter de kerk. Gratis

deelname. Meer info.

• 10.30 uur: Actiewandeling: door de Lutkemeerpolder en via de Sloterplas,

waar de nieuwe Meervaart volgens de gemeente zou moeten komen, naar het

Museumplein. Om 15.00 uur op het Museumplein laten zien en horen dat er

geen draagvlak is voor bedrijven op de biologische vruchtbare landbouwgrond

in de polder en een theater in de plas. U kunt ook zelf op eigen

gelegenheid naar het Museumplein gaan. Organisatie: Partij voor de

Dieren. Verzamelen bij boerderij De Boterbloem, Lutkemeerweg 262 en

vertrek bij de Etnastraat bij het toegangshek naar de polder, Oud Osdorp.

• 11.30 uur: Eucharistieviering in de Sint-Pancratiuskerk, Sloterweg 1186,

Sloten. Pastor Luc Sermeus gaat voor en Ben Niekes begeleidt het koor. Na

afloop elkaar achterin de kerk ontmoeten met koffie en thee.

Maandag 13 maart

• 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 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.
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• De gebiedsmakelaar van Sloten van de gemeente Amsterdam: Nikki Weeling.

• De gebiedsmakelaar van Oud Osdorp: k.el.gouy@amsterdam.nl.

NIEUWS

15 maart naar de stembus voor provincie en waterschap

Slotenaren kunnen hun stem weer uitbrengen in het speeltuingebouw,

waarin de gezellige 'Tuin van Sloten' is gevestigd.

Zoals gebruikelijk liggen voor Oud Osdorpers de stemlocaties wat verder weg:

zij kunnen o.a. terecht in Buurthuis De Aker, Noorderakerweg 2 en in de

Stadsboerderij Osdorp aan de Botteskerksingel 30B.

Provincie en Eerste Kamer

Iedereen kan stemmen op de leden van de Provinciale Staten en die kiezen op

hun beurt vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Dat gaat bijvoorbeeld

over deze vraagstukken:

• Stikstofdoelen actief ondersteunen om natuur te beschermen of juist niet?

• Schiphol laten groeien of krimpen?

• Meer geld naar autowegen, naar fietspaden of naar openbaar vervoer?

Ontdek via deze link welke provinciale partijen bij u passen.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Het waterschapsbestuur bestaat deels uit traditionele partijen, maar ook uit

samenwerkingsverbanden waaraan politieke partijen en natuurorganisaties

zich hebben verbonden. Daardoor ziet u op dit stembiljet ook minder

bekende partijnamen vermeld staan. Het waterschap maakt allerlei belangrijke

keuzes over water, bijvoorbeeld over:

• De waterkwaliteit: Hoe schoon moet het water zijn: zo zuiver mogelijk voor

planten en waterdieren of is dat niet nodig?

• De lastenverdeling: Personen en bedrijven, die meer water gebruiken

ook meer zuiveringsheffing laten betalen?

• Het waterpeil: Moet dit zo laag mogelijk worden gehouden, zodat boeren met

tractoren over het land kunnen rijden en de CO2-uitstoot hoger is? Of moet

het waterpeil juist verhoogd worden omdat dat goed is voor de natuur en

de biodiversiteit en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot?

Ontdek via deze link welke waterschapspartijen bij u passen.

De meeste Slotenaren stemmen voor AGV. Wie bij De Nieuwe Meer woont, kan

op Sloten stemmen voor het waterschapsbestuur van Rijnland.
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Het waterschap zorgt voor verschillende waterpeilen in de sloten van Oud
Osdorp, zoals hier naast de Westrandweg (A5). Foto: Erik Swierstra.

Help de padden in het landelijk gebied veilig naar de overkant

De jaarlijkse paddentrek naar hun voortplantingssloten is weer

begonnen en dat is voor deze en andere amfibieën vaak een hachelijke

onderneming.

Sinds 2009 zorgt Hans Baas van de werkgroep Riekerweg van RAVON ervoor

dat veel amfibieën hun wandeling uit de natuur, over de rijweg, naar de sloot

overleven. Elders in het landelijke gebied worden de padden op weg naar hun

paarplek echter nog altijd massaal platgereden.

Paddenlijkjes op de Vrije Geer

Dat geldt bijvoorbeeld voor de Vrije Geer tussen het natuurpark en de sloot

aan de andere kant van de drukke weg. De komende tijd zullen daar

ongetwijfeld weer veel paddenlijkjes op het asfalt te vinden zijn. Zelf heeft

Hans voldoende vrijwilligers om samen met hem in de komende weken op de

Riekerweg amfibieën veilig over te zetten en zo veel dierenlevens te redden.

Wilt u elders in het landelijke gebied aan de slag, maar weet u niet hoe u dit

het beste kunt aanpakken? Hans deelt graag zijn kennis.

Lees verder…

Vaak springen ongeduldige mannetjespadden al op de rug van vrouwtjes en
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liften zij zo mee naar de sloot waar ze gaan paren. Foto: RAVON.

Muzikale aapjes in een échte Bimbo-Box in de speeltuin

Wie (als kind) ooit bij een pannenkoekenrestaurant, bij V&D en Artis

of waar dan ook met de musicerende aapjes in hun eigen

droomwereldje heeft kennisgemaakt, vergeet dat nooit meer.

Hoe bijzonder is het dan om te ontdekken dat in de Tuin van Sloten, het

speeltuingebouw, sinds kort zeven aapjes samen muziek maken in een

zelfgemaakte Bimbo-Box?

Apenorkest voortaan op Sloten

Voor een luttele 50 cent speelt het apenorkest speciaal voor u de sterren van

de hemel. Alexander van Ede schafte de zeven aapjes gehavend aan na een

bieding bij een veiling. Daarna is bij aan het 'knutselen' geslagen. Slotenaar

Willem van Klooster stond hem bij.

Koesteren

Het (weer)zien van de musicerende apen zorgt voor vrolijkheid en blijheid en

roept dierbare herinneringen op. Bij degenen die op Sloten voor het eerst

kennismaken met het apenorkest zullen zéker nieuwe mooie herinneringen

geplant worden, die nog lang gekoesterd worden. Want ieder kind dat

kennismaakt met de aapjes, blijft ze ook als volwassene met zich meedragen.

U vindt de aapjes links van de ingang in de Tuin van Sloten, waar sinds
afgelopen weekend de deuren op woensdag t/m zondag van 9 tot 18 uur weer

zijn geopend. Komt dat zien!

AKERTJE

Spreekuur wijkagent en gebiedsmakelaar Sloten op locatie

Dit jaar kiezen wijkagent Maurice Groenen en gebiedsmakelaar Nikki

Weeling ervoor om hun inloopspreekuur op wisselende locaties op

Sloten te houden. Zij starten bij café-restaurant Kerkzicht.

Bewoners, ondernemers en anderen die iets over Sloten willen delen met deze

contactpersonen van de politie en de gemeente zijn op vrijdag 17 maart

tussen 15.00 en 17.00 uur welkom bij Kerkzicht, Sloterweg 1209, Sloten.

Input van bewoners en ondernemers is welkom
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Maurice en Nikki gaan tijdens dit spreekuur graag een gesprek aan met

bewoners en ondernemers waar het gaat om veiligheid, openbare orde,

overlast of het meedenken over initiatieven in de buurt. Beiden geven aan dat

zij deze input van groot belang vinden voor het zo goed mogelijk uitoefenen

van hun taken, omdat hierdoor ook onderwerpen aan bod komen waarvan zij

zich niet bewust zijn dat deze op het dorp spelen. In de komende periode

zullen de wijkagent en de gebiedsmakelaar hun spreekuur op verschillende

plaatsen op Sloten organiseren.

Vorig jaar hielden wijkagent Maurice Groenen en gebiedsmakelaar Nikki
Weeling hun spreekuur telkens bij het Politiebureautje. Dit jaar zullen zij op

verschillende plekken op het dorp te vinden zijn. 

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

Remine Alberts, lijsttrekker voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen
en gemeenteraadslid in Amsterdam wijst naar de bedreigde Lutkemeerpolder:

"Je gaat toch geen grote bedrijven bouwen op deze vruchtbare biologische
landbouwgrond omdat dat 20 jaar geleden, toen de wereld er nog heel anders
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

uitzag, een goed plan leek? Op de langere termijn levert een Voedselpark
financiële en maatschappelijke winst op. Werkelijk íedereen adviseert tégen dit
bedrijventerrein: de wetenschappers, het waterschap, twee ministers in hun
kamerbrieven en zelfs de eigen gemeentelijke verkeerskundigen. Als je met
100 km/uur op een stenen muur afrijdt, dan gooi je je stuur op het laatste

moment toch ook om? Waarom wil de gemeente nu dan tóch keihard die muur
in rijden?" Alberts geeft aan dat het nuttig is om zowel in het bestuur van de

provincie als dat van de gemeente te zitten: "Daardoor ben ik beter op de
hoogte en kan ik goed onderbouwd de voorstellen bijsturen." 

Op zaterdag 4 maart hebben Ruud (links op de foto) en Martin in het
Dorpshuis Sloten het oorspronkelijke plafond, dat weer zichtbaar is na het

verwijderen van het systeemplafond, gerepareerd. Beide Slotenaren zijn van
vele markten thuis en hier regelmatig aan het klussen. In een volgende

werkfase zal het plafond heel licht grijs geschilderd worden. Ook Hans, Job,
Irina en Toni hebben afgelopen weekend veel werk verzet waardoor het groot

onderhoud goed op schema loopt. Foto: Petra Clement.

Op het weiland bij Natuurpark Vrije Geer delen twee verliefde aalscholvers een
groot geheim: "Dichterbij... Moet je horen!" Foto: Janine Kerste.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTY1ODcyMDMzMTM1NTk4MjI1JmM9cDJsNSZiPTEwOTcyNjYzNzUmZD1tM3AwZjlv.i2tNRhMBostxl69rTrQUO9Ud7c2I1gOIrAdHJ0U5mEc
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTY1ODcyMDMzMTM1NTk4MjI1JmM9cDJsNSZiPTEwOTcyNjcwMTYmZD1kOHk1YjJ6.MLGBd_16m_ErR9bR5dHJFZqzAXd-4m6I2VRGh29mtko

