
Dorpengids 2019
Het nieuwe jaar komt eraan en de 
voorbereidingen voor de nieuwe 
Dorpengids zijn alweer in volle 
gang. Zijn uw gegevens nog cor-
rect? Wilt u iets veranderen of als 
bedrijf of club, gevestigd in het 
landelijk gebied, gratis vermeld 
worden? Laat van u horen! In de 
editie 2019 wordt voor het eerst 
ook een overzicht van alle Buur-
tAlerts in het landelijk gebied 
opgenomen. Hebt u als coördinator 
nog geen contact gehad met de 
redactie? Geef uw aanvullingen en 
wijzigingen graag deze week (voor 
half december) door via dorpslo-
ten@gmail.nl. 

Pancratius stopt op zaterdag
Op 15 december kunt u om 19.00 
uur voor het laatst naar een zater-
dagavond-viering in de Slotense 
St. Pancratiuskerk . De afgelopen 
anderhalf jaar was de frequentie 
op zaterdag al teruggebracht naar 
twee vieringen per maand. “Het is 
een verdrietig besluit, maar het kan 
niet anders”, zo laat het kerkbe-
stuur weten. Gemiddeld komen 
nog slechts 17 personen naar een 
eucharistievering op de zater-
dagavond. Het is dan helaas niet 
haalbaar om voor zo’n kleine groep 
gelovigen een priester, organist, alle 
benodigde vrijwilligers te regelen 
en de kerk warm te stoken. Het 
vrolijke gelui van de kerkklok-

ken om 18.45 uur zal op het dorp 
worden gemist… Katholieken kun-
nen op zaterdagavonden nog wel 
terecht in de Osdorpse Lucaskerk. 
Natuurlijk blijven de vieringen op 
zondagochtenden om 10.30 uur in 
de Slotense Pancratiuskerk wel 
doorgaan.

Al bekeurd voor snelheid?
Eindelijk… De politie controleert 
nu vaak op snelheid op de Osdor-
perweg! Sluipverkeer rijdt hier véél 
te snel, waardoor fietsers en ander 
verkeer gevaar lopen. Eerder wer-
den hier al nieuwe borden (maxi-
maal 50) geplaatst. Het leek daarbij 
te blijven, maar Oud Osdorpers 

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de 
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther. 

Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

40e jaargang 
 nummer 1985

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES  AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511
dorpsloten@gmail.com, www.dorpsraadslotenoudosdorp.nl

Woensdag 12 december
•	 19.00	–	22.00	uur:	Gemeentelijke	informatiebijeenkomst	‘Amsterdam	

aardgasvrij’. Radion, Louwesweg 1.
Zaterdag 15 december
•	 19.00	uur:	Laatste	reguliere	avondviering	in	de	St.	Pancratiuskerk.
Zondag 16 december
•	 10.30	-	12.00	uur:	Zwerfafval	prikken	in	en	rond	Sloten;	na	afloop	gratis	

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
•	 14.30	uur:	Het	Latijnse	koor	Vox	Laudans	van	de	Slotense	St.	

Pancratiuskerk verzorgt samen met het Marcuskoor en het groot orkest 
Noël 2017 o.l.v. Ben Niekus het jaarlijkse kerstconcert. Verrijzenis¬kerk, 
Louis Bouw¬mees¬terstraat 76. Gratis toegang. 

•	 15.00	-	18.00	uur:	Kerstborrel	in	de	Akermolen	(snert,	glüwein,	warme	
choco).	Buiten:	muziek	en	vuur	(marshmallows).	Gratis	toegang.

•	 15.00	uur:	Matinee	concert	Sloterkerk	in	kerstsfeer:	Eeuwenoude	en	
beroemde Christmas Carols gezongen door Cecilia International Choir uit 
Den	Haag.	Met	organist	David	Schlaffke.	Toegang:	€	10,-	(Vrienden:	€	9,-).	
Na	afloop	gezellig	napraten	met	glüwein/koffie/thee.	Osdorperweg	28.

Dinsdag 18 december
•	 20.00	uur:	Klaverjassen	in	het	Parochiehuis	op	Sloten.	Deelname:	€	2,50.	

De opbrengst is voor de Pancratiuskerk. Kom gezellig meedoen!
Zondag 23 december
•	 19.00	uur:	Kerstzang	op	het	Slotense	Dorpsplein.	De	Dorpsraad	zorgt	

voor	soep,	roggebrood,	warme	chocolademelk	en	glühwein.	Rond	19.15/30	
uur:	Kerstliedjes	zingen	o.l.v.	dirigente	Jane	Lang	en	begeleid	door	het	
Koperkwartet	Sloten.	Bij	slecht	weer:	in	de	Sloterkerk.	

Dagelijks
•	 Politiebureautje	open	op	verzoek:	Ben	Meijer,	beme@dds.nl,	Dorpsplein	5.

AgenDA

Op 21 november heeft de 
Parochie uit Halfweg informatie 
gegeven aan omwonenden over 
hun plannen om een deel van 
de Oude Begraafplaats in Oud 
Osdorp te bebouwen. 

Het gaat om het midden van het 
terrein, waar een vrijstaande woning 
en een twee-onder-een-kap woning 
zouden moeten komen. Het zicht 
vanaf de Osdorperweg naar de be-
graafplaats blijft vrij. 
Voor de bouw is een wijziging van 

het bestemmingsplan nodig. Uit 
de toelichting op de plannen werd 
duidelijk dat het de Parochie uitslui-
tend om het geld gaat. Nu brengt dit 
terrein niets op. De Parochie wil wel 
met de opbrengst de begraafplaats 
met toegangsweg opknappen.
Velen van de ruim dertig aanwe-
zigen lieten kritische geluiden 
horen.	Veel	gehoorde	vragen	waren:	
“Waarom wordt niets gedaan met 
de huidige bestemming volkstuinen 
en recreatie?” en “Zijn er alter-
natieven bekeken?” De Parochie 

wimpelde dit allemaal af en gaf 
feitelijk geen antwoord op deze 
toch redelijke vragen.
Een aantal direct omwonenden 
is	verontrust	en	boos:	Zo	begint	
de verrommeling van Oud Os-
dorp opnieuw! Zij willen stappen 
ondernemen tegen deze ongewenste 
ontwikkeling en hebben de Dorps-
raad gevraagd om negatief op dit 
voorstel	te	reageren	of	om	–	zonder	
overleg	met	hen	–	nog	geen	officiële	
reactie over deze bouwplannen aan 
de gemeente door te geven.

Verzet tegen bouw Oud Osdorp

Vrij zicht op 
de Pancratiuskerk
De	entree	van	het	dorp	Sloten	–	met	prachtig	zicht	op	de	
St.	Pancratiuskerk	–	lijkt	weer	even	op	hoe	het	er	hier	in	
de jaren zeventig uitzag… Toen lag achter de bushalte 
nog	een	paardenweitje.	‘Natúúrlijk’	mag	in	deze	tijden	van	
economische voorspoed geen plekje grond meer onbenut 
blijven… Volgend jaar zal hier dan ook het shortstayhotel 
verrijzen… Maar we kunnen nu nog wel even mijmeren en 
dromen… 
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zien nu regelmatig onopvallende 
mobiele teams langs de weg. Ook op 
Sloten staat de politie nu regelmatig 
‘verdekt	opgesteld’	snelrijders	te	be-
keuren. Ze staan bij de Vrije Geer en 
Ditlaar (bij die enge kruising waar 
een fietser kortgeleden nog werd 

overreden) en langs de Sloterweg 
buiten het dorp. Een mooi resultaat 
voor de werkgroepen Oud Osdorp 
en	Sloten.	Lezers,	van	deze	Rubriek:	
U bent gewaarschuwd! Houd u aan 
de maximum snelheid. Overigens, 
zachter rijden mag ook!

Akertjes


