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Donderdag 9 mei
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
•  20.00 - 22.00 uur: Interactieve lezing door Hanna Rijken over Choral evensongs. Tij-

dens de evensong (een Engelse traditie) worden hymnen gezongen. Bezoekers mogen 
meezingen, maar dat hoeft niet. Na afloop: collecte om de kosten te dekken. Sloter-
kerk, Osdorperweg 28.

Zaterdag 11 mei
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
•  14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten, inclusief 

koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: evenementen@molenvanslo-
ten.nl. Akersluis 10, Sloten.

Zondag 12 mei
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis drankje voor 

alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  11.00 – 17.00 uur: Tour de Boer bij de Fruittuin van West. O.a.: 11 uur: vogels spotten/

vogelweetjes horen; 15 uur: rondleiding Pluk CSA, verzamelen bij kampvuurplek; hele 
dag: meehelpen aan de opbouw van de tentoonstelling De aarde leeft. Tom Schreurs-
weg 48, Oud Osdorp, fruittuinvanwest.nl.

• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
•  15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Leden van het Koninklijk Concertgebouwor-

kest en organist Schaffke spelen werken van Rameau en J. S. Bach. Toegang: € 10,- 
(Vrienden: € 9,-). Na afloop gezellig napraten met koffie/thee. Osdorperweg 28, Sloten.

•  Vanaf 16.00 uur: Muziek (Fanfare van de Eerste Liefdesnacht) en biologisch diner bij 
boerderij De Boterbloem. Vrij entree. Wie mee wil eten voor € 10,- (kinderen: € 5,-) 
meldt zich aan via: kiekbosch@hotmail.com. Lutkemeerweg 262 Oud Osdorp.

Maandag 13 mei 
•  20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde stellen? 

Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

Zuidhelft A10 afgesloten
Wegens werkzaamheden aan de A10 
en het spoor is de zuidkant van de 
Ring Zuid van vrijdagavond 10 mei 
22.00 uur tot maandagochtend 13 
mei 5.00 uur afgesloten. Dit geldt 
ook voor de vier weekenden hierna. 

‘Onze’ afslag ‘Sloten’ is dus dicht 
richting Amstelveen en de A10 West. 
Het noordelijke deel van de A10 
Zuid (komend vanaf Utrecht) en de 
afslag ‘Sloten’ richting Den Haag 
blijven wél open. Meer informatie: 
zuidas.nl. Klik op het kaartje.
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Donderdag 18 april
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.

Zaterdag 20 april
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 14.00 uur: Gratis workshop ‘Bijenhotels maken’. Van oud wijnkistje, boom-

stam en bamboestok (als je hebt, zelf meenemen graag) hotel maken (voor 
thuis). Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg 1173, clubhuis ligt ± 10 min. lopen 
vanaf de Ditlaar. Aanmelden: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.

Zondag 21 april
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 11.00 - 15.00 uur: Paasbrunch, rondleiding (om 12.30 uur) en bijpraten over 

het behoud van boerderij De Boterbloem. Tuinen van de Lutkemeer, einde 
Etnastraat, Oud Osdorp.

Zondag 28 april
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten, 

inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: evene-
menten@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.

AGENDA

Geen Mountainbikeroute
Op 11 april besprak de gemeenteraad de uitkomst van het ‘mountainbike-
onderzoek’ met de gemeenteraadscommissie. Het zag er lang naar uit dat 
er een Mountainbikeroute in De Oeverlanden zou komen. De vereniging 
‘De Oeverlanden Blijven!’ was daar zeker niet blij mee. Nu blijkt dat 
ook de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur de komst 
van dit tracé door deze beschermde natuur niet ziet zitten. Bovendien 
oordeelden de onderzoekers dat een dergelijke route “niet opportuun is 
en conflicterend is met overig recreatief gebruik in het verlengde van het 
Amsterdamse Bos”. Ze hebben er erg veel woorden voor nodig, maar de 
route komt er dus niet. Ook de eerder gesuggereerde komst van een tracé 
door Sportpark Sloten is van de baan.

AKERTJES

De werkgroep Sloten heeft overlegd met 
vertegenwoordigers van de gemeente over 
het langdurige (sinds mei 2018) werk in 
de Slotense dorpskern. 

Dit gebeurde naar aanleiding van 
klachten van bewoners over de lange 
duur, de tijdelijke verkeersmaatregelen en 
trillingsgevaar. 

Waarom zo langdurig?
De gemeente kiest ervoor om nu zoveel 
mogelijk werkzaamheden boven en 
onder de grond te combineren. Naast het 
herbestraten gaat het om het vernieuwen 
van gas en elektra. In de praktijk blijkt 
dat van tevoren niet altijd te voorzien is 

hoeveel (en welk) werk er onder de grond 
nodig is. Bij de nutsvoorzieningen betekent 
dit regelmatig dat er andere specialisten 
nodig zijn om het werk naar behoren uit 
te voeren. Deze medewerkers zijn niet á la 
minuut beschikbaar. Daardoor ontstaan 
wachtpauzes en ligt het werk op straat 
steeds stil. De gemeente gaat er vanuit dat 
de weg na dit Groot Onderhoud voorlopig 
niet meer open hoeft. Wij merkten dat de 
gemeente en de aannemer zeer betrokken 
zijn en hun best doen om alles zo vlot 
mogelijk te laten verlopen.
Vanwege Koningsdag en ‘Sloten op z’n 
kop’  zullen de werkzaamheden tijdelijk 
onderbroken moeten worden om de 
Sloterweg begaanbaar te houden. 

Dat betekent dat de laatste fase van de 
herbestrating (deel van de Speeltuin tot 
aan de afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na 
de eerste week van september kan starten. 
De herinrichting zal in november worden 
afgerond. 

Omleidingsroute 
Nu het hart van de dorpskern aan 
de beurt is en ook de Osdorperweg 
tot aan de Sloterkerk open ligt, zijn 
tijdelijke verkeersmaatregelen en 
tijdelijke bewegwijzering hard nodig. 
Als werkgroep zijn wij van mening dat 
de huidige bebording is niet overal even 
duidelijk is. Dit leidt tot vervelende 
situaties. In het gesprek hebben we de 
gewenste verbeteringen in de bebording 
doorgenomen. De gemeente verwacht deze 
verbeteringen snel te kunnen uitvoeren. 

Trillingen
Veel oude Slotense woningen zijn 
gevoelig voor trillingen. De aannemer 
gebruikt bij dit werk zo licht mogelijke 
machines en zijn medewerkers hebben 
instructies gekregen om zacht te rijden. 
Op enkele plekken zijn trillingmeters 
geplaatst om dit te monitoren. Tot dusver 
zijn geen te grote trillingen gemeten. 
Bij de werkzaamheden aan de smalle 
Osdorperweg wordt extra gelet op het 
vermijden van trillingen.  

Peter de graaf, werkgroep Sloten

Groot Onderhoud Sloterweg

Hebt u niets te zoeken in de Dorpskern van Sloten? Rijd dan om!

Beide kerken in de Slotense dorpskern 
vieren uiteraard het Paasfeest.

SLOTERKERK
Diensten in de Protestantse kerk: Op 
Goede Vrijdag 19 april om 19:30 uur 
wordt een kringviering met heilig 
avondmaal gehouden. Op Paasmorgen 
zondag 21 april begint om 10:00 uur een 
feestelijke Paasviering met klassieke 
paasliederen en een moderne uitleg 
van het Paasverhaal. Na afloop gezellig 
napraten in Vink & Boer (achter de 
kerk) met koffie, thee, limonade en 
natuurlijk Paasbrood. In beide diensten 

gaat dominee Martijn van Leerdam 
voor. 

ST. PANCRATIUSKERK
Vieringen in de Katholieke kerk: Op 
donderdag 18 april om 19.00 uur: 
Witte Donderdag-eucharistie. Op 
Goede Vrijdag 19 april om 19.00 uur: 
Kruisverering. Op zaterdag 20 april om 
21.00 uur: Paaswake met eucharistie. 
Op Paasmorgen zondag 21 april 10.30 
uur: Hoogfeest van Pasen (Eucharistie), 
met medewerking van het Latijns Koor 
‘Vox Laudans’. Bij alle vieringen gaat 
Kapelaan Henk Versteeg voor. 

Pasen in de Slotense kerken

Er wordt weer gebroed op Natuur- 
park Vrije Geer en op de schoorsteen 
van de Lutkemeerschool! 
(Foto: Ruud Lutterhof)
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Na de succesvolle aanschaf van 
twee AED’s voor Sloten is het nu 
tijd om de officiële AED-reani-
matiecursus te gaan volgen. Deze 
duurt ongeveer 2,5 uur. Gediplo-
meerd docent Mario Snel gaat de 
cursus verzorgen.

Er zijn vijf cursussen gepland. Een 
cursus gaat door als er tenminste 
8 (maximaal 16) aanmeldingen 
voor zijn. De kosten bedragen 35 

euro. De Dorpsraad neemt de helft 
van de kosten van de eerste dertig 
aanmeldingen voor zijn reke-
ning. Echter, wie een aanvullende 
ziektekostenverzekering heeft, kan 
deze kosten mogelijk vergoed krij-
gen via zijn eígen verzekering. (Dit 
valt niet onder uw ‘eigen risico’.) 
Dat verdient dan natuurlijk de 
voorkeur! Kijk in uw polis onder: 
Budget ‘Preventie en Cursussen’. 
Alleen bewoners van Sloten ouder 

AED-cursus voor Slotenaren

Tussen dreigende luchten door bleef 
het op 4 mei tijdens de herdenking 
toch bijna droog. Ray Kentie sprak 
namens de Dorpsraad en dominee 
Martijn van Leerdam (foto) namens 
de Sloterkerk. Scouting Phoenix 
vormde de erewacht. Verschillende 
kinderen en Coby van Middelkoop 
lazen gedichten voor. Toen Jolanda 

Picavet de Last Post blies, kwamen 
de koeien op het aangrenzende 
weiland meteen poolshoogte nemen. 
Tijdens de twee minuten stilte lie-
ten de weidevogels en ganzen flink 
van zich horen… Dank aan Mia 
Kooter voor de organisatie en Carla 
en Wim Schelling voor de koffie na 
afloop.

Dodenherdenking op de Osdorperweg

Na een welluidend optreden van de Westerharmonie in de Sloterkerk, genoot 
iedereen op 5 mei van de Vrijheidspicknick in een bomvol Dorpshuis.

dan 16 jaar mogen deelnemen. 
Als er plekken over zijn, kunnen 
ook bewoners van elders in het 
dorpsraadgebied meedoen.

Er zijn 5 cursussen gepland:
•  Ma. 20 mei om 19.30 uur in het 

Dorpshuis
•  Di. 4 juni om 17.00 uur in Vink 

en Boer, achter de Sloterkerk
•  Di. 4 juni om 19.30 uur in Vink 

en Boer, achter de Sloterkerk
•  Di. 11 juni om 10.00 uur in het 

Dorpshuis
•  Di. 11 juni om 14.00 uur in het 

Dorpshuis

Aanmelden
Als u mee wilt doen, stuurt u 
vóór 15 mei een mail naar André 
Bos, de nieuwe ondersteuner van 
de Dorpsraad (andre12bos@live.
nl). Wie geen mail heeft, kan hem 
bellen op nummer 06 435 80 431. 
Aanmeldingen worden op volgor-
de van binnenkomst geplaatst.

Vermeld in uw mail:
1.  uw eerste en tweede voorkeur 

voor deelname;
2.  of uw ziektekostenverzekering 

deze cursus vergoedt;
3.  uw adres op Sloten.

U ontvangt na 15 mei een ont-
vangstbevestiging van André. 
Mocht u op het laatste moment 
niet kunnen komen, laat dit dan 
ook aan André weten. Dan kan 
een ander uw plek innemen.


