
Donderdag 7 november
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zaterdag 9 november
•  11.00 uur: Start duurzame huizenroute Oud Osdorp: zie hiernaast.
•  14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Slo-

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

Zondag 10 november
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gra-

tis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  15.00 uur: Feestelijk (150e) Matinee concert Sloterkerk: zie hiernaast.
Maandag 11 november
•  Vanaf 18.00 uur: St. Maarten-kinderen komen langs de deuren.
•  20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de 

orde stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Dinsdag 12 november 
•  14.00 – 16.00 uur: Bingo en tombola met mooie prijzen (3 bingoronden: 

€ 5,-). Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden via tel. 669 04 
12, bij Marc van Welsum. Opbrengst voor groot onderhoud Molen van 
Sloten, Akersluis 10. 

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de 
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther. 

Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.
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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)

nummer 2029Landarbeidershuisjes gekraakt
Nico Jansen heeft zijn strijd tot 
behoud van de landarbeiderswo-
ningen aan de Sloterweg 711-715 
nog altijd niet opgegeven. 

Nico laat weten dat er half oktober 
overleg heeft plaats gevonden met 
de Bond Heemschut, betrokken 
ambtenaren uit diverse geledingen 
en Stadsherstel. Nico: “Het lijkt 
erop dat de belevingswaarde van 
dit authentieke stukje Sloterweg 
nu hoger wordt aangeslagen. In het 
nabije toekomstige Schinkelkwar-
tier worden op termijn ongeveer 
tienduizend woningen gebouwd. 
Hier komen dus ongeveer 20.000 
extra Amsterdammers te wonen. 
Mogelijk wordt de Sloterweg her-
steld en zou dan een leuke uitloop 
richting het dorp Sloten kunnen 
vormen. De landarbeidershuisjes 
zijn een monument van herinnering 

aan het agrarisch verleden van 
Sloten. Dus van belang om te be-
houden. De betrokken ambtenaren 
zijn enthousiast en Stadsherstel wil 
meedoen. Nu moeten het stadsdeel- 
en gemeentebestuur nog worden 
overtuigd. Hopelijk lukt het om op 
korte termijn met hen ter plekke te 
gaan kijken.” Ondertussen zijn de 
huisjes sinds 27 oktober gekraakt!

Foto: Piet Renooy

Met een bijzonder feestelijk 
en stijlvol programma wordt 
op zondag 10 november 
gevierd dat dan voor de 150 
keer (!) een matinee concert 
in de Sloterkerk wordt geor-
ganiseerd. Violiste Susanne 
Niesporek (van het Con-
certgebouworkest) treedt op 
met haar Amsterdam-Berlin 
trio (cellist Charles Watt en  
altviolist Eric der Wel). Zij 
spelen werken van Schu-
bert (Trio in bes D 471) en 
Beethoven (Serenade opus 8 
in D). Beide composities zijn 
hoogtepunten  uit het 19de 
eeuwse kamerrepertoire. 

Als altijd begint het concert 
om 15.00 uur in de Sloter-
kerk (Osdorperweg 28, Slo-
ten). Toegang: 10 euro incl. 
consumptie/borrel na afloop. 
Kinderen gratis. Het wordt 
vast druk. Meld u dus aan 
op de website sloterkerk.nl. 
Hier staat ook meer informa-
tie over het programma, de 
bereikbaarheid en de Sloter-
kerk.

150e Sloter-
kerkconcert

Op zaterdag 14 december en zon-
dag 15 december wordt er voor 
het eerst een Winterfair geor-
ganiseerd op het Sloterpleintje, 
tegenover de Molen van Sloten. 
Het wordt een sfeervol en gezel-
lig marktje, dat van 15 uur tot 21 
uur open is. Noteer dus alvast in 
uw agenda!

Er is plek voor 20 kramen, die in 
een cirkel komen te staan. Daar 

middenin zijn dan winterse lek-
kernijen (o.a. erwtensoep, zalm-
hapjes, glühwein en prosecco) 
verkrijgbaar. Er zijn nog een paar 
kramen (van 4 meter met achter-
zeil) beschikbaar. Hebt u kerst-
producten (feestkleding, servie-
zen, kerstversiering, bijzondere 
foodproducten) in de aanbieding? 
Huur dan ook een kraam!  
Een hele kraam kost € 50,-  
(ex btw) per dag (€ 75,- voor 

weekend) en een halve kraam 
kost de helft. Meer informatie bij 
meta@dooyeweerd.nl. 

Winterfair op Sloten: doe mee!

Op 9 november wordt de Duurzame 
huizenroute weer georganiseerd. U 
kunt die dag op drie adressen aan 
de Osdorperweg terecht om te zien 
hoe Toon Dekker en Fia van der 
Veldt, buurman Johan van der Veldt 
en overbuurman Ton Meekel hun 
woningen verduurzaamd hebben.

Wie zijn licht over verduurzaming 
van zijn woning wil opsteken, kan 
bijvoorbeeld komen luisteren hoe-
veel geluid een water/water warm-
tepomp nu eigenlijk écht maakt. 
Deze Oud Osdorpse pioniers kun-
nen ook vertellen hoeveel warmte 
een infrarood paneel afgeeft, hoe-
veel stroom zonnepanelen kunnen 
opbrengen en hoe warmte-opslag in 
de grond werkt. 

Belangstellenden zijn op 9 novem-
ber om 11 uur welkom bij Fia en 
Toon op het adres Osdorperweg 
485A. Daarna worden beide an-
dere huizen bezocht. Tijdens deze 
rondleiding kunt u vragen stellen 
en praktijkkennis en inspiratie 

opdoen. Graag aanmelden via 
fiavanderveldt@gmail.com.

Beleid gemeente
Bij deze drie Oud Osdorpse pio-
niers kunt u zich oriënteren op de 
verduurzaming van uw woning. De 
gemeente Amsterdam geeft in zijn 
beleid aan dat zij huiseigenaren 
adviseren hun huis eerst zo veel 
mogelijk te isoleren. Dat is bij de 
oude panden in het landelijke ge-
bied soms een hele klus. Vervolgens 
raadt de gemeente aan om verduur-
zaming zo veel mogelijk te combi-
neren met een toch al noodzakelijke 
vervanging van de CV-ketel of 
reeds geplande opknapbeurt van 
de woning. De gemeente onder-
zoekt op het ogenblik per wijk 
welk energie-aanbod zij hier straks 
in het aardgasloze tijdperk gaan 
aanbieden. Uiteraard kunt u los 
hiervan uw eigen plan trekken. Voor 
de meeste woningeneigenaren is het 
waarschijnlijk handig om aanslui-
ting te zoeken bij de energiebron 
die de gemeente straks aanbiedt. 

Aardgasvrije buren op Oud Osdorp


