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Zondag 20 januari
•	 10.30	-	12.00	uur:	Zwerfafval	prikken	in	en	rond	Sloten;	na	afloop	gratis	

drankje	voor	alle	prikkers.	Verzamelen	in	de	speeltuin.	
•	 15.00	uur:	Matinee	concert	Sloterkerk:	Betoverend	optreden	van	

succesvolle	trio	Vivezza	(viool,	klarinet	en	piano).	Toegang:	€	10,-	(Vrienden:	
€	9,-).	Na	afloop	gezellig	napraten	met	koffie/thee.	Osdorperweg	28,	Sloten.

AGENDA

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad op
 11 januari bij Tuinpark VAT werden twee actieve
vrijwilligers verrast met de nieuwe dorpsraad-
onderscheiding: het Wapenbord. Deze nieuwe borden 
zijn handgemaakt door Ronald Verschuren van ZuLa 
Ceramics uit Sloten en vervangen de Zilveren Borden. 

Aangezien	stadsdeelvoorzitter	Emre	Ünver	ziek	was,	
kon	dorpsraadvoorzitter	Sjoerd	Jaasma	wat	uitgebreider	
terugkijken	op	2018.	Over	het	Politiebureautje,	dat	na	de	
succesvolle	crowdfunding	tot	november	ieder	weekend	

open	was	(en	in	april	weer	open	gaat).	Hij	uitte	zijn	
zorgen	over	de	groei	van	Schiphol	en	de	voortdurende	
grote	onveiligheid	op	de	Osdorperweg	op	Oud	Osdorp.	
En:	over	de	grote	bouwdruk	op	het	landelijk	gebied	voor	
(zeer)	dure	woningen:	“…er	is	juist	behoefte	aan	starters-	
en	goedkope	woningen	voor	ouderen…”	Inspelend	op	de	
actualiteit	:	“Door	het	groot	onderhoud	aan	de	Sloterweg	
waren	gas	en	elektra	zó	vaak	afgesloten	dat	Sloten	zijn	
klimaatdoelstellingen	al	heeft	gehaald!”	Tot	slot	dankte	
Sjoerd	álle	vrijwilligers	die	zich	op	heel	veel	manieren	
inzetten	voor	het	landelijk	gebied.

Straatverlichting
Sinds	 eind	 oktober	 was	 er	 op	 de	
Sloterweg	 geen	 straatverlichting	
tussen	 café	 Kerkzicht	 en	 het	
Dorpsplein.	 Dit	 leidde	 tot	
gevaarlijke	 situaties.	 Op	 9	 januari	
zijn	 de	 lantaarnpalen	 eindelijk	
teruggeplaatst,	maar	alleen	de	paal	

voor	 nummer	 1210	 geeft	 licht.	 De	
lantaarns	 zijn	 helaas	 niet	 in	 lijn	
met	 de	 paaltjes	 (Slotenaartjes)	
teruggeplaatst.	 Daardoor	 is	 er	 op	
de	loopstroken	minder	ruimte	voor	
rolstoelgebruikers	 en	 wandelaars	
(met	kinderwagens).	
De	 gemeente	 gaat	 dit	 later	

herstellen…	 Liander	 hoopt	 op	 18	
januari	 de	 ‘complexe	 storing’	 van	
de	 andere	 lantaarnpalen	 eindelijk	
te	verhelpen.	De	hele	dag	dus	wéér	
geen	stroom.	

Zo	 gaan	we	 de	 klimaatdoelen	 ook	
in	2019	zeker	halen...	☺

AKERTJE

Dorpsraad reikt twee Wapenborden uit

“Johan zet zich als kranige 
tachtigplusser – gesteund door 
Corrie – al decennia in voor de 
Slotense Pancratiuskerk. Als 
veelzijdig koster, dé steun en 
toeverlaat van de kerk. Denk aan: 
Johans penningmeesterschap van 
het parochiebestuur, beheerder 
van het kerkhof, toezichthouder 
op het groot onderhoud van de 
rijksmonumentale Pancratiuskerk 
(herstel van het dak en de toren). 
Niets	gaat	vanzelf.	
Johan	doet	al	dit	werk	uiteraard	niet	
alleen,	maar	hij	is	vaak	wél	degene	
die	alles	ter	plaatse	in	goede	banen	
leidt.	Recent	nog:	Het	nieuwe	deel	
van	de	begraafplaats	moest	worden	
opgehoogd:	Wie	loopt	dan	op	zijn	
laarzen	aan	te	wijzen	waar	het	zand	
precies	gestort	moet	worden?	Johan!	
Wie	staat	klaar	om	met	rouwende	
nabestaanden	een	graf	uit	te	zoeken?	
Johan.	(Wist	u	overigens	dat	iedereen	
achter	de	kerk	begraven	mag	worden	
en	dat	je	daarvoor	geen	lid	van	de	
kerk	meer	hoeft	te	zijn?)	Lekkage	
bij	het	Parochiehuis:	Johan	klimt	op	

het	dak	en	kijkt	of	hij	het	zelf	kan	
repareren.	Voor	filmopnames	tot	diep	

in	de	nacht:	Johan	is	present.	Maar	
ja,	wie	gaat	je	opvolgen?”	

Wapenbord voor Johan van Weerdenburg

“Nico	Jansen	is	voor	veel	bewoners	van	
het	landelijk	gebied	Sloten-Oud	Osdorp	
vooral	bekend	als	redacteur	van	de	
gelijknamige	Rubriek	in	de	Westerpost.	
Ruim	vier	jaar	lang	heeft	hij	ons	
immers	wekelijks	van	nieuws	voorzien.	
Dat	is	veel	werk	en	wij	zijn	hem	daar	
erg	dankbaar	voor.	Maar	Nico	verzorgt	
ook	al	jaren	bijzonder	interessante	
cultuurhistorische	fietsrondleidingen	
langs	de	Schinkel	tot	op	de	Sloterweg.	
En	–	samen	met	de	Dorpsraad	–	heeft	
hij	hard	geknokt	voor	het	behoud	van	
de	landarbeiderswoningen	aan	de	
Sloterweg	711-715.	Dat	is	niet	gelukt,	
maar	we	hebben	wél	bereikt	dat	de	
nieuwbouw	op	de	arbeiderswoningen	

moet	lijken.	Ik	weet	dat	jij,	Nico,	dat	
maar	niks	vind.	Maar,	toch	is	dit	een	
groot	winstpunt.	Niet	alleen	voor	nu,	
maar	ook	voor	de	toekomst:	Mede	door	
jouw	volharding	heeft	de	gemeente	voor	
deze	huisjes	een	mini-bestemmingsplan	
met	strikte	eisen	opgesteld.	Dit	nieuwe	
instrument	kan	–	als	Plan	B	–	ook	in	de	
toekomst	in	het	landelijk	gebied	nog	
goed	van	pas	komen.”

Voorvechter De Oeverlanden
“Daarnaast	is	Nico	al	meer	dan	dertig	
jaar	actief	vrijwilliger	bij	de	vereniging	
De	Oeverlanden	Blijven!.	Mede	door	jou	
zíjn	De	Oeverlanden	er	nog	en	is	dit	nu	
één	van	de	waardevolste	natuurplekken	
van	Amsterdam.	En	het	staat	vast:	
Zodra	jij	en	je	collega’s	een	planoloog	
spotten,	die	mijmert	over	een	Noord-
Zuidlijnstation,	wandelboulevards	en	
grootschalige	betonnen	constructies,	die	
De	Oeverlanden	bedreigen,	gaan	jullie	
weer	in	de	actiestand!
Deze	groene	oase	in	het	landelijk	gebied	
blijft	zo	zeker	behouden.	Ook	al	moet	
dat	tegenwoordig	zonder	de	jaarlijkse	
10.000	euro	voor	het	beheer.	Een	
schamel	bedrag	–	op	de	gemeentelijke	
begroting,	zou	je	zeggen.	
Wil	de	gemeente	De	Oeverlanden	
hiermee	ondermijnen?	Nou,	dat	gaat	ze	
dan	écht	niet	lukken!”

Wapenbord voor 
Nico Jansen

Nico Jansen met zijn Wapenbord 
(foto: Arie van Genderen)

Johan van Weerdenburg (links) met dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma
 (foto: Peter de Zwart).


