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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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Donderdag 19 september
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Vrijdag 20 september
•  20.30 uur: Lichtjesavond op Tuinpark V.A.T. Lies Bakhuyzenlaan Sloten. De 

tuinen en paden zijn versierd met lichtjes, waardoor het tuinpark sprook-
jesachtig wordt.

•  Vanaf 20.30 uur: Gezellige buurtborrel met live-muziek (The Red Stars) bij 
De Akermolen, Zwarte Pad 30. Gratis toegang.

Zaterdag 21 september
•  13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
•  14.30 – 17.00 uur: Receptie 100 jaar V.A.T., L. Bakhuyzenlaan 17, Sloten. 
Zondag 22 september
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  11.00 – 16.00 uur: Open Tuinendag, Tuinpark Eigen Hof, bomenwandeling, 

kijken op tuinen met vlaggetje. 16.30 uur: Sing-a-long bij clubhuis met 
‘Maandagzangers’. Sloterweg 1173 t.o. Ditlaar. Gratis toegang.

•  11.00 – 16.00 uur: Oud Hollandse spelletjes, Tuinpark V.A.T. Sloten. In het 
tuinpark staan 24 verschillende grote spellen opgesteld. Kom gratis mee-
doen.

•  13.00 - 17.00 uur: Aardappelrooidag bij biologische boerderij De Boter-
bloem. Kom zelf oogsten (€ 1,- per kilo; donateurs: 75 cent) en geniet van de 
zelfgemaakte aardappelhapjes en frites. Tegelijk ook: uit je creatief in het 
open atelier met Willemijn. Gratis toegang. Aanmelden niet nodig. Lutk-
meerweg 262 Oud Osdorp.

•  13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
• 13.00 – 16.00 uur: Galerie Tuinpark Eigen Hof open, t.o. Ditlaar, Sloten.
Maandag 23 september
•  20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde 

stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Dinsdag 24 september
•  20.00 uur: Klaverjassen in het Parochiehuis op Sloten. Deelname kost  

€ 2,50. De opbrengst komt ten goede aan de Pancratiuskerk. Kom gezellig 
meedoen!

Vooraankondiging
Oproep aan alle actieve vrijwilligers van de Dorpsraadorganisatie  
Sloten-Oud Osdorp: Op zondag 29 september organiseert de Dorpsraad vanaf 
15.00 uur een informatieve, gezellige en lekkere (BBQ) bijeenkomst in de Tuin 
van Sloten. Meld je aan via de.dorpsraad@kpnmail.nl.  
Meer info: zie de website bij tab Dorpsraad.

Herinrichting Osdorperweg
De Klankbordgroep Oud Osdorp 
(KOO) zet zijn strijd voort tegen 
de herinrichting van de westelijke 
helft van de Osdorperweg (Oud 
Osdorp). Volgens de KOO verliest 
de landelijk historische weg straks 
zijn karakter en wordt de weg niet 
veiliger door de herinrichting. 

Hans de Waal: “De nieuwe situatie 
nodigt uit tot meer autoverkeer. Het 
geplande vrijliggende fietspad zal 
bij iets meer drukte gebruikt gaan 
worden door de overige tweewielers 
met alle risico’s voor de fietsers en 
voetgangers. Handhaving hierop is 
nagenoeg onmogelijk.” Op 25 juni 
sprak de KOO in bij de stadsdeel-
commissie en pleitte voor strikte 
handhaving om de bestemmings-
verkeer-weg ook écht autoluw te 
maken. Daarop hield portefeuille-
houder Erik Bobeldijk een betoog, 
waarin hij zaken beweerde die 
volgens de KOO “uit de lucht leken 
te zijn gegrepen”. Daarom hebben 
zij hem twee dagen later een mail 
gestuurd met zo’n 50 inhoudelijke 
vragen over zijn beweringen. Om-
dat “het akelig stil bleef”, stuurde 
de KOO op 22 juli en weer op 8 
september een herinnering waarop 
tot op heden iedere reactie van Bo-
beldijk uitbleef. Zij vragen nu ook 
om “het project stil te leggen tot er 
duidelijkheid is en genoeg begrip 
en goedkeuring van de direct om-
wonenden”.

Europese gelden?
De brief met 50 vragen, een petitie 
tegen deze herinrichting, meer dan 
40 persoonlijke kritische mails/be-
zwaarschriften van direct omwo-
nenden ten spijt, de gemeente laat 
even niets meer van zich horen. Het 
blijft voor de klankbordgroep een 
groot raadsel waarom de gemeente 
toch zo halsstarrig en tegen beter 
weten in lijkt vast te houden aan 
deze peperdure herinrichting van 
de westelijke helft van de weg. Mo-
gelijk speelt er een Europese subsi-
die voor vrijliggende fietspaden een 

De resterende zondagen van 
september bent u tussen 13.00 en 
16.00 uur van harte welkom in het 
gebouwtje rechts na bij de entree 
van Tuinpark Eigen Hof (bij de 
Ditlaar). Jane Lang kwam 20 jaar 
geleden naar Europa en trakteert 
haar bezoekers op contact met 
de Aboriginal-cultuur van haar 
thuisland, Australië.

Je hoort, kijkt, voelt en ruikt 
haar verhaal. Over de taal van 
de natuur, kunst, landschappen, 
zwarte zwanen, overleveringen en 
hoe je van gesponnen brandnetels 

een tas maakt. Zij vertelt ook over 
haar eigen reis naar Australië vijf 
jaar geleden en haar contacten 
toen met Aboriginals. Stel alle 
vragen die je wilt en ervaar deze 
bijzondere wereld… op Sloten!

De gemeente Sloten was tot 1921 
zelfstandig en had een eigen sys-
teem van huisnummering met een 
letteraanduiding per wijk. Dus niet 
per straat. Op het dorp sloten is 
de oude nummering met de letter 
A hier en daar nog zichtbaar. Ook 
in de Jacob Marisstraat en Theop-
hile de Bockstraat zijn de oude 
huisnummers met de letter H nog 
zichtbaar. Erik Swierstra heeft 
afgelopen zomer een rondgang 
langs de resterende bebouwing van 
de voormalige gemeente Sloten 
gemaakt en alle nog zichtbare 
oude huisnummers geregistreerd 
en gefotografeerd. Hij publiceerde 
hierover (in twee delen) een infor-
matief en rijk-geïllustreerd (met 

oude plattegronden) artikel vol 
wetenswaardigheden. “Waar zijn 
deze oude nummers nog zichtbaar?” 
“Uit welke elf (!) wijken bestond de 
gemeente Sloten?” De antwoorden 
hierop vindt u op de website  
slotenoudosdorp.nl onder ‘Historie’. 

Verhaal-tentoonstelling van Jane

Slotense oude huisnummers

rol bij de financiering van dit groot 
onderhoud. De KOO vreest dat, net 
als bij het betaaldparkeren-besluit, 
het DB zich niets aantrekt van de 
bewoners, het advies van de stads-
deelcommisie naast zich neerlegt 
en het plan doordrukt. “Gevolg: 
een racebaan als het rustig is en 

in drukkere perioden stilstaande 
auto’s en dus voor de zwakkere 
verkeersdeelnemer levensgevaarlij-
ke weg. En dat terwijl er betere en 
goedkopere oplossingen denkbaar 
zijn voor de gehele osDORPerweg, 
waarbij ook het historisch en lan-
delijk karakter behouden blijft.”


