
Donderdag 20 februari
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. 10.30 uur: gratis 

rondleiding door Sloten. Iedereen is welkom.
Zondag 23 februari
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gra-

tis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
Dagelijks
•  Politiebureautje Sloten tot april open op verzoek: beme@dds.nl,  

Dorpsplein 5.
Dinsdag 25 februari
•  20.00 uur: Klaverjassen in het Parochiehuis op Sloten. Deelname kost  

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

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)

42e jaargang
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Nieuw op Sloten:

Elkaar gezellig ontmoeten
Drie Slotense moeders, Geertje Eb-
bers, Renée Meijer en Jasmijn Over-
beeke, starten op dinsdagmiddag 3 
maart een nieuw initiatief: Gezellig 
Sloten. Het is voor álle Slotenaren – 
van álle leeftijden.

Geertje: “Vroeger ontmoette je 
elkaar bij de bakker, slager of via de 
scholen. Tegenwoordig ken je meestal 
alleen je directe buren nog. En dat is 
jammer. Zowel voor de kinderen als 
voor de volwassenen. Wij gaan probe-
ren daar verandering in te brengen. 
We hebben van veel Slotenaren 
gehoord dat zij dit initiatief op prijs 
stellen. Hopelijk gaat men dan ook 
echt deelnemen…”

Programma
Hoe de bijeenkomsten er precies 
uit gaan zien, ligt nog niet vast. 
Jasmijn: “We gaan kijken wie er 
komen en wat men leuk vindt. 
Maar we denken aan een gezellig 

praatje bij koffie, thee of limonade, 
spelletjes doen en iets creatiefs 
doen. Er geldt geen enkele ver-
plichting: Als iemand het bijvoor-
beeld gezellig vindt om alleen 
‘onder de mensen’ te zijn, maar niet 
mee wil doen aan de activiteit, is 
dat ook goed. We zien wel hoe het 
loopt.”

Wanneer en waar
Gezellig Sloten wordt gehouden op 
de dinsdagmiddagen 3, 10, 17 en 
24 maart van 15.30 tot 17.00 uur in 
het Dorpshuis Sloten. Dat ligt aan 
de Nieuwe Akerweg 14 (de weg die 
uitkomt op de Sloterkerk). Gratis 
toegang

A10 Zuid dicht
Van vrijdag 21 februari 23.00 uur 
tot zaterdag 22 februari 05.00 uur 
is de A10 Zuid in de richting van 
Schiphol afgesloten. Dit is nodig 
vanwege inspectiewerkzaamheden 
aan de noordelijke Schinkelbrug, 
waarvoor deze langdurig moet 
openstaan.
De A10 Zuid is afgesloten in wes-

telijke richting. Komende vanaf 
de A2/A10 Oost is de afrit S108 
(Oud-Zuid) niet bereikbaar. Verkeer 
wordt omgeleid via de A2, A9 en A4. 
De A10 Zuid richting Utrecht blijft 
gewoon open. Een overzichtskaartje 
staat op zuidas.nl. De projectleiding 
verwacht eind maart duidelijkheid 
te kunnen geven over het vervolg 
van het Zuidasdok-project.
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Geboren
Het is alweer even geleden, maar toch nog de melding van het goede nieuws 
dat Moos Verhoef op 20 december werd geboren. Moos is de zoon van Elke 
en Stefan en het broertje van Tess en Keesje†. Deze piepjonge Slotenaar 
woont op de Osdorperweg 90. 
Woont u in het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp en hebt u ook blij  
(of verdrietig) nieuws dat u wilt delen? Stuur uw berichtje naar  
dorpsloten@gmail.com en het komt in de krant!

LIEF EN LEED

De vereniging ‘De Oeverlanden 
Blijven!’, tuinpark Ons Buiten, 
stichting Nieuw en Meer en de 
Rijks Hemelvaart Dienst par-
ticiperen in het overleg met de 
gemeente over een ‘plan van 
inrichting en beheer’ van De 
Oeverlanden en de Oude Haag-
seweg. Dit gebeurt in samenhang 
met de ontwikkelingsplannen van 
het zogenaamde ‘Schinkelkwar-

tier’ (gebied ten noorden van de 
A4/A10). Ook het ‘Plan Verdi’ (aan 
de oostkant van de Nieuwe Meer) 
wordt hierbij betrokken. Tot voor 
kort heette dit het project ‘Groot 
Amsterdamse Bos’. Aangezien de 
gemeente zijn ambities verlaagd 
heeft, is ook deze naam vervallen. 
Er is budget beschikbaar voor 
het wegwerken van achterstal-
lig onderhoud en een nieuwe 

inrichting. Nico Jansen van De 
Oeverlanden meldt dat de zware 
discussiepunten vooral gaan over 
de weilanden van de Rieker-
polder en de inrichting Oude 
Haagseweg. Nico verwacht in de 
loop van 2020 meer duidelijkheid 
te krijgen over de plannen. Voor-
alsnog zijn zijn verwachtingen 
hierover positief.

De Oeverlanden/Oude Haagseweg

Op 10 februari was het even schrik-
ken: “Wat gaan ze doen met het 
weiland rond het dorp Sloten? Dat 
is toch beschermd?” Niets aan de 
hand! De aanleg van de natuurspeel-
tuin van de Slotense basisschool 
De Driesprong is gestart. Om de 
dorpskern van Sloten te ontlasten 
en om grotere machines te kunnen 
gebruiken, is een tijdelijke verbin-
ding over het water vanaf de Vrije 
Geer aangelegd. Co Bakker van het 
uitvoerende bedrijf ‘De Twee Heren’: 

“Eerst worden de oude tegels ver-
wijderd. Die worden allemaal elders 

hergebruikt. Ook de oude speel-
toestellen hebben we weggehaald. 
Dat was zo slecht; daar kun je niks 
meer mee doen. Daarna gaan we het 
terrein ophogen met licht materiaal, 
zodat het niet meteen wegzakt in het 
veen. Tot slot volgt de inrichting van 
het nieuwe plein.” Als alles volgens 
planning loopt, zal de speeltuin rond 
half april klaar zijn. In een van de 
volgende weken volgt in deze Ru-
briek een tekening van hoe het plein 
er uit gaat zien. 

Natuurlijke speelplaats voor De Driesprong

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN


