AED aangeschaft door Slotenaren

Slotenaren in de dorpsuitbreiding
(Vrije Geer/Osdorperweg-Noord)
en ondernemers van Langsom en
de Slimmeweg hebben samen een
defibrillator aangeschaft. Slotenaar
Belinda Kreugel: “Ik zag op TV een
oproep van de Hartstichting om met
de buurt een AED te kopen. Dat leek
me wel wat, omdat je bij een hartstilstand binnen zes minuten moet
handelen. Toen ik dit plan deelde
in onze buurtpreventie-app, viel
het in goede aarde en maakte men
geld over. Ook de bedrijven hebben

enthousiast meegedaan.” Ad Coerse
en Martine Winiecki – beiden vrijwilliger bij de Zwerfkattenopvang aan
de Vrije Geer – staken meteen een
helpende hand toe en zorgden ervoor
dat het apparaat daar kan hangen.
De levensreddende AED kan met een
code uit de kast worden gehaald. Dit
jaar geeft Ad een korte uitleg over de
werking van de AED. Volgend jaar
wordt er een cursus in het Dorpshuis
georganiseerd. Daaraan kunnen ook
Slotenaren uit de Dorpskern meedoen, want het is de bedoeling dat
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Martine, Belinda en Ad op de plek
voor de AED.
ook daar een AED komt te hangen.
Wordt vervolgd!

Avontuurlijk Driesprong-schoolplein
Op 31 juli hield basisschool De
Driesprong op Sloten een informatie-inloop over de nieuwe
inrichting van het schoolplein
achter de school. Dit plein is nu
helemaal versteend. De waterafvoer is slecht en er zijn weinig
speelmogelijkheden voor de
leerlingen. Alle reden om hier
wat aan te veranderen.
Gebruikmakend van de regeling
Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
gaat de school het plein opknappen. Samen met de leerlingen is een
voorlopig ontwerp gemaakt voor een
avontuurlijke groene speelplek. Het
schoolbestuur kreeg complimenten
over de leuke inrichting van het
plein. Bekeken wordt of de inrichting van het voorplein kan veranderen om overlast voor omwonenden

te verminderen. Bovendien zou het
mooi zijn binnen het Beschermd
Dorpsgezicht wanneer de nieuwe
rode bestrating van de Sloterweg
straks door zou lopen naar de schoolingang.

Openbaar?

Over de openbare openstelling
van de nieuwe speelplaats áchter
de school waren veel Slotenaren
kritisch: Is dat wel nodig? Er is immers al een prachtige speeltuin en
ook op het Dorpsplein even verderop
kun je prima spelen. En vooral: Is
dat wel veilig? Trekt die achter de
school verstopte speelplek straks
geen  hangjongeren, vervuiling en
overlast aan? De Driesprong begrijpt
deze zorgen en stelt daarom voor om
de speeltuin achter de school straks
alleen op schooldagen tot 16.00 uur

Sint komt naar Sloten!
De Sint is al in Nederland en traditiegetrouw komt de Sint ook naar de
Speeltuin van Sloten! Op zaterdag
24 november halen we Sinterklaas op
bij de Molen van Sloten. We verzamelen bij de ingang van de Speeltuin
en lopen dan samen met de Pietenband om 16.00 uur via de school Het
Bovenland naar de molen. Daar laten
de avontuurlijkste Pieten hun abseil-

kunsten zien! Rond 16.20 uur komt
de Sint aan bij de molen en begeleiden de kinderen hem terug naar de
speeltuin. Daar mogen de kleine leden
van de speeltuin, die zich hebben
ingeschreven, met Sint en Pieten naar
binnen om samen sinterklaasliedjes te
zingen en een cadeautje te ontvangen.
Het Speeltuinbestuur

open te stellen. Het is de bedoeling
dat kinderen na schooltijd alleen
onder toezicht komen spelen. Om
16.00 uur zal een medewerker van de
school het achterplein controleren
en het hek sluiten. De school zal evalueren of deze werkwijze een goede
oplossing is. Zo niet, dan worden
de afspraken aangepast. Nu eerst
maar eens beginnen met de nieuwe
inrichting.

Ditlaar Staete
is niet meer
De entree van het dorp Sloten is
totaal veranderd: Het pand op de
hoek voor de Pancratiuskerk is inmiddels al bijna helemaal verdwenen. De naam ‘Ditlaar Staete’ werd
door iedereen als nogal potsierlijk
beschouwd. Hier komt, als het aan
de Slotenaren ligt, het enige (shortstay-)hotel van het dorp. Met 36
appartementen, waar naar verwachting werknemers van bedrijven (aan
de Zuidas) tijdelijk zullen wonen.
Deze projectontwikkelaar heeft er
gelukkig voor gekozen om eerst alles in goede samenspraak met dorp
rond te maken en daarna pas de
bouwaanvraag in te dienen… Het
kán dus wel…
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Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

Agenda
Woensdag 21 november

• 12.30 uur: Actie ‘Behoud De Boterbloem’: Verzamelen bij de Dokwerker,
J. Daniël Meijerplein. Dan in demonstratieve optocht richting Stopera.
• 13.30 uur: Start commissievergadering over De Boterbloem, Stopera.
• 19.30 uur: Info over bouwplan naast oude begraafplaats Oud Osdorp,
stal van de familie Worm (achter Osdorperweg 571).

Zaterdag 24 november

• 16.00 uur: Sinterklaasintocht Sloten. Zie hiernaast.

Zondag 25 november

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.

Maandag 26 november

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

Dinsdag 27 november

• 20.00 uur: Klaverjassen in het Parochiehuis op Sloten. Deelname: € 2,50.
De opbrengst is voor de Pancratiuskerk. Kom gezellig meedoen!

Dagelijks

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

