
Donderdag 9 januari
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is wel-

kom.
Vrijdag 10 januari
•  19.30 uur (start 20.15 uur): Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad, V.A.T. 

Sloten (zie hiernaast)
Zondag 12 januari
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop 

gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Dwarsfluitiste Mariya 

Semotyuk- Schlaffke (Concertgebouworkest) en haar echtgenoot 
David Schlaffke (organist Sloterkerk) spelen klassiek-romantische 
werken van o.a. Mendelssohn, Rinck en Carl Ph. E. Bach. Toegang: 
€ 10,- (Vrienden: € 9,-). Na afloop gezellig napraten met koffie/thee. 
Osdorperweg 28, Sloten.

Dinsdag 14 januari 
•  13.30 – 16.00 uur: Bingo en loterij met mooie prijzen (3 bingoron-

den: € 5,-) Opbrengst voor groot onderhoud Molen van Sloten, 
Akersluis 10. 

Dagelijks
•  Politiebureautje Sloten tot april open op verzoek: beme@dds.nl, 

Dorpsplein 5.
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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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Om de week kerken in de Sloterkerk
Afgelopen weekend, op zondag 5 
januari, bleven de grote deuren van 
de Sloterkerk gesloten. Voortaan 
worden afwisselend in de Sloterkerk 
en De Opgang (Tussenmeer, Osdorp) 
op zondagochtend kerkdiensten 
gehouden. 

Over dit besluit is gedurende twee 
jaar intensief overlegd met de ge-
meenteleden. In het jaarrooster wor-
den de (bijzondere) diensten eerlijk 
tussen beide kerken verdeeld. 

Geen klokgelui
Op 5 januari was er na ál die jaren 

om 9.45 uur dus geen ‘uitnodigend’ 
belgelui op Sloten te horen. Ook even 
na 11 uur – tijdens het bidden van 
het Onze Vader – bleef het stil. Alle 
gemeenteleden zijn op 12 januari 
weer welkom in de Sloterkerk. Voor 
trouwe kerkgangers, die tot nu toe 
uitsluitend op Sloten of Osdorp 
kerkten en geen eigen vervoer heb-
ben, is een pendeldienst opgezet.

Drie redenen
De achtergrond van dit besluit ligt 
voor de hand: Er zijn nog te weinig 
vrijwilligers om alle taken rond dien-
sten in beide kerken uit te voeren. 

Het aantal kerkgangers loopt al ja-
ren terug. En: door de samenvoeging 
blijft er meer energie over voor án-
dere activiteiten. De kerk wil immers 
méér bieden dan alleen kerkdiensten. 
De actieve wijkgemeente organiseert 
veel, uiteenlopende en inspirerende 
activiteiten. Bijeenkomsten voor jong 
en oud en van creatief tot meditatief. 
De kerkdiensten, die samen met de 
katholieke parochie maandelijks in 
het Leo Polakhuis worden gehouden, 
blijven onveranderd doorgaan. 
Meer weten? Neem dan contact op 
met via 06 49 98 81 64 en via  
dominee@osdorpsloten.nl.

Sinds begin 2020 maakt de S. Pan-
cratiusparochie – volgens het de-
creet van de Bischop – deel uit van 
de fusieparochie ‘De Vier Evange-
listen’. Samen met: de H. Lucas, de 
H. Paulus, de Johannes de Doper, 
Nieuwe Verbond en de Marcus. 

Vooralsnog blijft alles zoals het 
was. De St. Pancratius zat al jaren 
in het samenwerkingsverband 
met diezelfde parochies en dat 
was al het feitelijke Kerkbestuur. 
De bestuurscommissie (Johan van 
Weerdenburg, Wim Bakker, Marijke 
Appelboom en René Osenga) blij-

ven belast met de dagelijkse gang 
van zaken in de kerk. Zij blijven 
de kerk en het kerkhof beheren en 
zorgdragen voor praktische zaken 
en de financiën.

Kerkhof blijft
Door te fuseren, blijft de parochie 
verzekerd van pastorale zorg en is 
ook de toekomst van het kerkhof 
verzekerd. 
Het kerkbestuur van de Vier 
Evangelisten heeft de plicht om de 
grafrust te behouden en ervoor te 
zorgen dat het kerkhof in de toe-
komst wordt onderhouden.

Kleine en grote zaken
Bij grotere zaken ligt de beslissing 
bij het Kerkbestuur van de Vier 
Evangelisten. Dit bestuur besluit te 
zijner tijd ook welke kerk wanneer 
gesloten moet worden. Dat hangt 
af van: regelmatig kerkbezoek 
door parochianen, de financiën, de 
verhouding kosten en opbrengsten 
van collectes en Kerkbalans-bijdra-
gen, beschikbaarheid van voorgan-
gers/priesters en niet onbelangrijk 
van voldoende vrijwilligers! De 
bestuurscommissie hierover: “U 
begrijpt vast dat het waarschijnlijk 
geen tien jaar meer zal zijn”.

St. Pancratius in fusieparochie

Jarenlang was Ton van Kampen hét 
gezicht van de Molen van Sloten. Al 
vanaf het állereerste begin in 1990, 
toen P. Hans Frankfurther en Ko Kui-
per Sloten zijn molen terug wilden 
geven. Op zoek naar een molenaar 
‘plukten’ zij Ton uit een fabrieksbe-
staan, waar hij tot dan toe zijn brood 
verdiende. Er kwam nogal wat bij 
kijken… Op 30 december legde Ton 
‘zijn’ molen voor de laatste keer op 

de vang. Het grote wiel met de vele 
kammen kwam tot stilstand, maar 
zal door zijn opvolgers in beweging 
gehouden worden. Namens allen: 
“Veel dank voor al die jaren trouwe 
inzet voor de Molen van Sloten, Ton. 
We gaan je missen. Ga met Paulina 
lekker genieten van het goede leven 
in Alkmaar.” 
Tons eigen ‘terugblik vanuit de kap’ 
staat op slotenoudosdorp.nl. 

Na 39 jaar stopt molenaar Ton

UITNODIGING

Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp
Voor alle bewoners en iedereen die zich betrokken voelt bij het wel en wee van het landelijk gebied.

Vrijdag 10 januari
Inloop vanaf 19.30 uur
Kantine Tuinpark VAT, Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten

Programma vanaf 20.15 uur:
• Toespraak van dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma.
•  Levendig verhaal van Kees Schelling, auteur van diverse boeken over het landelijk gebied 

Sloten-Oud Osdorp.
• Uitreiking van het Wapenbord aan een actieve vrijwilliger. 
• Gezellig bijpraten onder het genot van een hapje en drankje.


