Samen tegen een Sloterbrug die nóg meer verkeer aantrekt

41e jaargang
jaargang
41e
nummer
2015
2001
nummer 2003

Groot Onderhoud Sloterweg
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AGENDA

Donderdag
18 april
Zaterdag
13 juli
•
ImkerijdaginNieuwe
Bijenpark:
hoe leeft
bijenvolk,
• 10.00
10.00––16.00
12.00uur:
uur:Open
Koffie-ochtend
de Sloterkerk.
Iedereen
is welkom.
microscopisch ontdekken, imkeren, kaarsen maken. Gratis. Baron Schimmelpennnick
van
Oyeweg 4, Oud Osdorp. www.bijenpark.nl.
Zaterdag
20der
april
•
van Lutkemeer open
(begin eigen moestuin!).
• 11.00
13.00––16.00
17.00 uur:
uur:Tuinen
Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje
Sloten is open.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
• 14.00 uur: Gratis workshop ‘Bijenhotels maken’. Van oud wijnkistje, boom• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
stam enkoffie/thee
bamboestok
(als fotoboekje:
je hebt, zelf€ meenemen
graag)
hotel maken
(voor
inclusief
en een
12,50. Graag
reserveren:
evenementhuis). Tuinpark EigenAkersluis
Hof, Sloterweg
1173, clubhuis ligt ± 10 min. lopen
ten@molenvansloten.nl.
10, Sloten.
Zondag
vanaf 14
de juli
Ditlaar. Aanmelden: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje
prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
Zondagvoor
21 alle
april
•
van Lutkemeer
open
(beginSloten;
eigen moestuin!).
• 11.00
10.30–-16.00
12.00uur:
uur:Tuinen
Zwerfafval
prikken in
en rond
na afloop gratis
• 13.00 – 16.00 uur: Galerie Tuinpark Eigen Hof open, t.o. Ditlaar, Sloten.
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
• 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.

Tijdelijke versmalling op Osdorperweg

Pasen in de Slotense kerken

Zondag 28 april
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: evenementen@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.

AKERTJES
Geen Mountainbikeroute

Op 11 april besprak de gemeenteraad de uitkomst van het ‘mountainbikeonderzoek’ 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
verkeer zowel letterlijk als figuurlijk
voor de gevaarlijke verkeerssituatie
Amsterdamse Bos”. Ze hebben er erg veel woorden voor nodig, maar de
even stil kunnen staan bij deze fatale
op de Osdorperweg…
route komt er dus niet. Ook de eerder gesuggereerde komst van een tracé
plek die helaas tevens symbool staat
(Tekst en foto: Theo Durenkamp)
door Sportpark Sloten is van de baan.

