Sluipverkeer
teistert
Oud Osdorp
Groot
Onderhoud
Sloterweg
Tegen de afspraak in heeft de
gemeente tijdens de afsluiting van
de Haarlemmerweg (N200) geen
maatregelen genomen om de Osdorperweg te ontlasten.
De klankbordgroep ontving een
(goedbedoelde) aankondiging over
de te verwachten drukte op Oud
Osdorp en reageerde stomverbaasd
op dit onwelkome bericht: “De
Osdorperweg ís al een racebaan
voor sluipverkeer van de A9 en de
gemeente doet wéér niets tegen verwacht sluipverkeer?! Dat was wél
afgesproken tijdens de bijeenkomst
op 25 juli 2018. Uit het gemeentelij-

ke verslag: Een bestuurlijk besluit
moet worden genomen over tijdelijke afsluiting van de Osdorperweg
tijdens de werkzaamheden aan
de N200. De aanwezigen zijn het
erover eens dat eenrichtingsverkeer
kan voorkomen dat de Osdorperweg als sluiproute wordt gebruikt.
Is men deze afspraak vergeten?”
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De Boterbloem krijgt slecht nieuws maar…

Lever uw bezwaar in!

Badhoevedorpers en Slotenaren
dien uw bezwaar tegen het Sloterbrug-plan uiterlijk op 19 juli in!
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Pasen in de Slotense kerken

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
Meer
info? van Pasen (Eucharistie),
uur:
Hoogfeest
Zie:
www.slotenoudosdorp.nl/
met
medewerking
van het Latijns Koor
sloterbrug.
‘Vox
Laudans’. Bij alle vieringen gaat
Kapelaan Henk Versteeg voor.
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AGENDA

Donderdag
Zaterdag
20 en18
27 april
juli
•
van Lutkemeer
open (beginIedereen
eigen moestuin!).
• 11.00
10.00––16.00
12.00uur:
uur:Tuinen
Koffie-ochtend
in de Sloterkerk.
is welkom.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Zondag
21 en
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Zaterdag
2028april
•
prikken in en rond
Sloten;
• 10.30
13.00-–12.00
17.00uur:
uur: Zwerfafval
Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje
Sloten is open.
na afloop gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 14.00 uur: Gratis workshop ‘Bijenhotels maken’. Van oud wijnkistje, boom• 11.00 – 16.00 uur: Tuinen van Lutkemeer open (begin eigen moestuin!).
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• 10.00 – 14.00 uur: Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer,
Sloten. Help
mee! Koffie, thee en koek zijn aanwezig. Zelf brood meenemen.
Zondag
21 april
Lutterlof,
tel. 06 – 287
41 952.in en rond Sloten; na afloop gratis
• Info:
10.30Ruud
- 12.00
uur: Zwerfafval
prikken
Zondag 28 juli
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten, 		
• inclusief
13.00 – 17.00
uur: Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje
Sloten
is open.
koffie/thee
en een fotoboekje: € 12,50.
Graag reserveren:
		
• evenementen@molenvansloten.nl.
11.00 - 15.00 uur: Paasbrunch, rondleiding
12.30 uur) en bijpraten over
Akersluis(om
10, Sloten.
het behoud van boerderij De Boterbloem. Tuinen van de Lutkemeer, einde
Etnastraat, Oud Osdorp.

Bruggen Natuurpark Vrije Geer gereed
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 de gevaarlijke hoek Vrije Geer/
Slimmeweg staan nu ook betonnen paaltjes (Slotenaartjes) die
stoepparkeren tegengaan. Vrij zicht
op verkeer dat van rechts komt
is belangrijk! Zo is het uniforme
Er wordt weer gebroed op NatuurSlotense dorpsaanzicht versterkt.
park Vrije Geer en op de schoorsteen
Dank aan Marc Makkes
van de Lutkemeerschool!
(werkgroep Sloten).

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
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mei (foto) hebben Erik, Sven, Johan prachtige natuurpark waar de drie
Amsterdamse Bos”. Ze hebben er erg veel woorden voor nodig, maar de
en Peter van Maba Waterland deze geringde tiener-ooievaars nog worroute komt er dus niet. Ook de eerder gesuggereerde komst van een tracé
klus geklaard. De bruggen met op- den grootgebracht.
door Sportpark Sloten is van de baan.

