Gaten aan de Sloterweg worden opgevuld
Er wordt druk geheid en gebouwd aan de oneven zijde van
de Sloterweg tussen de nummers
1081 en 1121, net buiten het
dorp
Deze lege plekken worden de
komende tijd opgevuld als ‘zelfbouwkavels’. Op deze locatie komen
acht kapitale panden, die ‘als een
bouwpakket’ in elkaar worden gezet.
Gevolg: als je daar even een dagje
niet langskomt, herken je de Sloterweg, waar jarenlang niets veranderde, bijna niet meer terug. In héél
korte tijd staat er ‘zomaar’ weer een

nieuw groot huis!
Direct grenzend aan de Sloterweg
komen straks drie panden. Ieder met
een voortuin van ongeveer vijf meter,
passend in de structuur van de eeuwenoude weg. De sloot langs de weg
komt weer terug met een duikerbrug
er overheen. Ook het bomenlint
wordt hersteld. Het bestuur van het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht heeft aangegeven dat dit
hier prima kan en dit staat ook zo in
het Bomenbeleid van de gemeente.
Even in de gaten houden dus of de
gemeente hier – zoals beloofd – ook
écht bomen gaat herplanten…

De voorbereidende fase van
het groot onderhoud aan de
Sloterweg vordert gestaag:
Liander vervangt nu eerst
t/m nummer 1210 de gasleiding en gaat daarna door aan
de oneven kant van de weg.
Sebastiaan (werkzaam bij Van
Gelder namens Liander) maakt
de nieuwe hoofdgasleiding van
tevoren schoon en droog op
straat klaar, zodat-ie straks in
de geul ‘alleen nog maar’ de
individuele aansluitingen naar
de huizen hoeft te maken.

Vaarwel Garage Kuykhoven… Een tijdperk is afgesloten…
(Foto: Arie van Genderen)
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Agenda
Zaterdag 23 juni

Geslaagd!
“Jaaahhh… ik heb mijn eindexamen
gehaald!” De schooltas mag aan de
vlaggenstok bij:
• Britt van der Heul, Sloterweg
1225A, is geslaagd voor HAVO aan
het Spinozalyceum en gaat daar
door met VWO.
• Lotte Buijs, Sloterweg 1227B,
is geslaagd voor HAVO aan het
Spinozalyceum. Zij gaat de HBOopleiding ‘Aviation’ volgen aan de
Hogeschool van Amsterdam.
• Digna Dingeman, Zuiderakerweg
134, is geslaagd voor Vmbo-T aan
het Calandlyceum en gaat daar
door met HAVO.
• Luuk Beukers, Vrije Geer 12, is
geslaagd voor VWO aan het St.
Nicolaas Lyceum. Hij gaat Technische Natuurkunde studeren aan de
HBO Delft.
• Rik Beukers, Vrije Geer 12, is
geslaagd voor VMBO-T aan De
Apollo en gaat aan het ROC
Diemen door met de opleiding
‘Allround Vakkracht Onderhouden Klusbedrijf’.
Woon jij in het landelijk gebied, heb
jij je examen gehaald en mag dat
geweldige nieuws ook in de krant?
Mail dan je naam, adres, opleiding,
school en je toekomstplannen naar
dorpsloten@gmail.com.

• 10.00 – 17.00 uur: Varkens mesten zonder voedselverspilling: ieder heel uur
start kort college. Lutkemeerweg 21 Oud Osdorp. Gratis toegang.
• 10.30 – 18.00 uur: Open dag bij GroenHartig (ecologische groenten telen
nieuwe stijl) op ‘Mijn Stadstuin’, Nico Broekhuysenweg 20 Oud Osdorp
(hoek Tom Schreursweg).
• 10.30 – 18.00 uur: Flowerpower bij de Fruittuin van West: info over bijen,
bloemen en bestuiving. Wat kun je zelf voor bijen doen? Tom Schreursweg
48 Oud Osdorp. Gratis toegang.
• 12.00 – 21.00 uur: ‘We make the city’: open studio’s, muziek, performance,
boeken, eten/drinken en meer. Oude Haagseweg 51 (landtong bij De
Oeverlanden). Gratis toegang.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is
open.
• 13.00 uur: Manifestatie “Landelijk Protest Luchtvaartgroei” op de Dam.
Zorgen over luchtkwaliteit, veiligheid en oneindige groei. Zie ook:
luchtvaartmanifest.nl.
• 14.00 – 17.00 uur: Buurtbeurs (Nieuw) Sloten in het Huis van de Wijk bij
het Belgiëplein, Hageland 117. Gezellige infomarkt over lokale activiteiten/
projecten van de gemeente, workshops voor jong en oud, buurtgenoten
leren kennen. Gratis toegang.
• Vanaf 21 uur: Nachtvlinder-avond bij Tuinpark Eigen Hof (Sloterweg
1173): Welke mooie vlinders komen af op het licht van de schijnwerper?
Gratis toegang, aanmelden via: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.

Zondag 24 juni

• 10.30 – 18.00 uur: Open dag bij Groenhartig/Mijnstadstuin (zie hierboven).
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop biedt de
Dorpsraad alle prikkers een drankje aan. Verzamelen in de speeltuin.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.

Maandag 25 juni

• 20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde
stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

Dinsdag 26 juni

• 20.00 uur: Klaverjassen in het Parochiehuis op Sloten. Deelname kost €
2,50. De opbrengst komt ten goede aan de Pancratiuskerk. Kom gezellig
meedoen!

