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Badhoevedorp,
Sloten en
Oud Osdorp in de jaren vijftig
Groot
Onderhoud
Sloterweg
Vier auteurs vertellen 36 verhalen
vol jeugdherinneringen. Een voor
velen heel herkenbaar stukje lokale geschiedenis.
Wie herinnert zich niet het hertenkamp bij de Sloterbrug in Badhoevedorp? Of: Köhler’s Zwem- en
Strandbad aan de Slotense kant
van de brug, waar nu de P. Hans
Frankfurthersingel in De Aker ligt.
En: Gekke Hans, die bij optochten
altijd getooid met pet als kordaat
“tamboer-majoor” voorop liep. Een
boek vol verhalen.

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.
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Einde arbeiderswoningen nabij

Pasen in de Slotense kerken
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