
Donderdag 5 december
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zaterdag 7 december
•  10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Oud Osdorp). Tom Schreursweg 

102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt Fruittuin van West koffie aan.
Zondag 8 december
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  11.30 – 14.00 uur: Schrijfactie Amnesty in Vink en Boer; zie hiernaast.
•  15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Cecilia International Choir uit Den 

Haag zingt weer eeuwenoude en beroemde Christmas Carols. Met David 
Schlaffke (orgel). Toegang: € 10,- (Vrienden: € 9,-). Na afloop gezellig napra-
ten met glühwein. Osdorperweg 22, Sloten. 

Maandag 9 december
•  20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde 

stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Woensdag 11 december
•  10.30 – 16.00 uur: Kerstfeest van de Zonnebloem, Sloten. Zie hieronder. 
Weekend 14 en 15 december
•  15.00 – 21.00 uur: Winterfair (gezellig en lekker!), Sloterpleintje Sloten. 
Dagelijks
• Politiebureautje Sloten tot april open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

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)
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Gevaarlijke goten op Sloten

Verkamering woningen
Een ongewenste trend heeft nu ook 
Sloten bereikt: De eigenaar van een 
zelfbouwwoning wil in zijn nieuwe 
pand (elf!) aparte kamers verhuren. 
Zo blijft er nog minder woonruimte 
over voor Amsterdammers en krij-
gen woonbuurten met overlast van 
de tijdelijke bewoners te kampen. 
De Dorpsraad zag deze vergunnin-
gaanvraag gelukkig en nam meteen 
actie. In een brief aan het bestuur 
van stadsdeel Nieuw-West maakte 
Sjoerd Jaasma duidelijk dat dit voor 
deze locatie niet zo was afgesproken 
en dat een kamerverhuurbedrijf hier 
niet op zijn plaats is. De Dorpsraad 
adviseert de gemeente ook om in 
toekomstige koopovereenkomsten 
een ‘kettingbeding’ vast te leggen 
met een verbod op kamerverhuur en 
op speculatie met deze zelfbouw-
kavels. Kort daarna liet het bestuur 
weten dat deze aanvraag “buiten 

behandeling te stellen”. Dit is dus 
(voorlopig) van de baan. 

Dorpengids 2020
Komend voorjaar zal de 35e editie 
van de Dorpengids Sloten-Oud Os-
dorp verschijnen. In deze praktische 
gids leest u wat er in het voorbije 
jaar in het landelijk gebied van 
Nieuw-West gebeurd is. Daarnaast 
staan er ook allerlei praktische en 
persoonlijke gegevens in vermeld. 
Vrijwilligers, die anders in de gids 
vermeld willen staan, kunnen dat 
melden via dorpsloten@gmail.
com. De uitgever van de gids (Akse 
Media) neemt contact op met alle 
externe instanties en adverteerders 
in de gids van vorig jaar. Zij kunnen 
ook zelf met Akse Media contact 
opnemen via: redactie@aksemedia.
nl of telefonisch 0223 – 67 30 10. 
Nieuwe adverteerders kunnen zich 
hier ook melden.

Schrijven met Amnesty
Op zondag 8 december organiseert 
het tienerwerk van de Sloter-
kerk van 11.30 tot 14.00 uur een 
schrijf-actie op Sloten. Twee dagen 
lager is het de Internationale Dag 
van de Rechten van de Mens. Rond 
deze datum komen wereldwijd hon-
derdduizenden mensen in actie om 
brieven en kaarten te schrijven. De 
brieven gaan naar autoriteiten van 
regimes waar mensen puur en alleen 
omwille van hun mening, geloof 
of seksuele geaardheid vastzitten. 
Uit ervaring blijkt dat het zin heeft 
om hen handgeschreven brieven 
te sturen. Zij merken zo dat wij 
die gevangenen niet zijn vergeten. 
Na een tijdje volgt dan regelmatig 
vrijlating! Gevangenen zelf krijgen 
positieve ‘houd moed’-kaartjes. Dit 
jaar staan kinderen en jongeren 
centraal. U bent welkom in gebouw 
Vink en Boer, achter de Sloterkerk. 

Fietsers die door het dorp Slo-
ten fietsen, hebben het zéker 
al gemerkt: Als je niet oplet en 
midden over de nieuw gestrate 
weg fietst, rijd je per ongeluk zó 
in de diepe goot. “Het is net als bij 
tramrails. Als je er inrijdt, zit je 
met je voorwiel in dat spoor en val 
je keihard op straat!”, is een vaak 
gehoorde klacht. Nu de goten vol 
met blaadjes liggen, is het helemaal 
verraderlijk…

Verschillende fietsers hebben hier-
over een ‘melding openbare ruimte’ 
bij de gemeente ingediend. Project-
leider Chaby Blanca antwoordt als 
volgt: “Ik ben met de aannemer ter 
plekke gaan kijken. Wij verwachten 
dat de situatie door het ‘nazakken’ 
zal verbeteren. Daarom onderne-
men wij nu nog geen actie. Ik wil 
deze kwestie zes tot negen maanden 
de tijd geven. Tussentijds zal ik met 
de aannemer de situatie monitoren. 
Dat kan goed, omdat ik hier toch 
vaak in de buurt zal zijn. Inmiddels 

is namelijk gestart met de voorbe-
reidingen voor de werkzaamheden 
aan het tweede deel van de Sloter-

weg, vanaf de Slimmeweg.” Wordt 
dus zeker vervolgd. Tot die tijd: 
Fietsers let goed op!

Koffie, thee en lunch staan voor u 
klaar. Ook voor voorbeeldbrieven, 
papier en pennen wordt gezorgd. 
Een vrijwillige bijdrage aan de lunch 
en portokosten wordt gewaardeerd, 
maar hoeft niet. Iedereen is welkom; 
aanmelden is niet nodig.

Zonnebloem-Kerst
Op woensdag 12 december is het 
weer tijd voor de kerstviering van de 
Zonnebloem afdeling Sloten. Aan-
vang: 10.30 uur met een kerkdienst. 
Daarna: koffie met wat lekkers, 

een glaasje, soep en broodjes. In 
de middag genieten van een gezel-
lig muzikaal optreden, uiteraard, 
geheel in Kerstsfeer. Er is ook een 
verloting voor de gemaakte kosten. 
Afsluiting: 16.00 uur. Als u mee wilt 
doen en nog niet eerder op Sloten 
deelnam aan een Zonnebloem-acti-
viteit en dus nog geen aankondiging 
thuis hebt ontvangen, meld u dan 
graag even aan. Dat kan bij Corrie 
van Weerdenburg, tel. 06 – 18 25 99 
72. Parochiehuis, Sloterweg 1206, 
Sloten. 


