
Donderdag 27 februari
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Rond 11 uur:  

samen zingen bij de piano. Iedereen is welkom.
Zaterdag 29 februari
•  10.00 uur: Zwerfafval verzamelen Roerdomp (Oud Osdorp). Tom Schreurs-

weg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt Fruittuin van West koffie aan.
Zondag 1 maart
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop  

gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
Dinsdag 3 maart
•  15.30 – 17.00 uur: ‘Gezellig Sloten’ in ons eigen Dorpshuis, Nieuwe Akerweg 

14, Sloten. Iedereen, jong en oud, is welkom voor een spelletje, praatje of 
koffie/thee. Gratis toegang.

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

Dorpsplein 5.
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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
nummer 2044Luie ooievaars?!

De ooievaar-ouderparen van Sloten 
en Oud Osdorp hebben afgelopen 
‘winter’ hun nesten niet verlaten. 
Nu de winters niet langer koud zijn, 
blijven zij liever dicht bij huis. 

Ze zijn zich al weer aan het voorbe-
reiden op het nieuwe broedseizoen. 
Voor Sloten betekent dit zo goed als 
zeker dat er geen tweede paal be-
trokken gaat worden door jonge ooi-
evaars. Waarschijnlijk maken jonge 
vogels pas een kans als de Slotense 
ooievaarspapa (die geen buren duldt) 
ouder wordt.

Naar Icova
Alle ooievaars – geboren op de 
schoorsteen van de Lutkemeerschool 

Recent bleek dat de gemeente 
Amsterdam begin vorig jaar een 
wonderlijke (commerciële?) folder 
heeft uitgegeven onder de naam ‘Hot-
spots in Nieuw-West’. Deze folder 
beschrijft drie routes: architectuur/
kunst, broedplaats en retail en groen 
en recreatie. 

Ook het kleinste Politiebureautje en 
het dorp Sloten worden in de folder 
genoemd. Helaas heeft de afdeling 
Communicatie van de gemeente van 
tevoren geen contact op genomen met 
de werkgroep Historie/Publiciteit, 
maar is ervoor gekozen om – niet ge-
hinderd door énige kennis – klinkkla-
re onzin over Sloten te verspreiden. 

Geen idee waar Sloten ligt!
De kop: “Het dorp Sloten, middenin 
Osdorp” laat meteen al duidelijk 
zien dat de opstellers van de teksten 
werkelijk geen benul hebben van 
waar zij over schrijven. Fout: Sloten 
ligt níet (midden)in Osdorp. Het is 
andersom: het oude lintdorp Osdorp 
(ten westen van de Ookmeerweg 
richting Halfweg) dat tegenwoordig 
“Oud Osdorp” heet, maakte deel uit 
van vroegere gemeente Sloten. (Het 
dorp heet nu “Oud Osdorp”, omdat 
men de nieuwe tuinstad Osdorp 
indertijd zomaar de naam “Osdorp” 
gaf, terwijl die naam dus al in 
gebruik was. Gelukkig hebben we 
deze dwaling bij Sloten kunnen voor-

komen: Daar heet de nieuwe wijk: 
“Nieuw Sloten” en heet het dorp 
Sloten gewoon nog: “Sloten”, maar dit 
terzijde.) 

Sinds 1921 en niet sinds 1529
Fout: Nee, Sloten maakt niet sinds 
1529 deel uit van Amsterdam door-
dat landheer Reinout verloren had 
met dobbelen. Klinkklare onzin! De 
gemeente Sloten werd pas in 1921 
door Amsterdam geannexeerd. (Bijna 
100 jaar geleden! De werkgroep His-
torie denkt al na hoe dit te ‘vieren’.) 
Tot slot wordt ons trotste gemeente-
lijke monument uit 1866, het kleinste 
Politiebureau van Nederland in deze 
folder omschreven als “schattigste 

politiebureau”. Een vreemde en in-
houdsloze kwalificatie.
Deze informatie ontbreekt:
Als de werkgroep Historie een paar 
regels tekst had mogen aanleveren, 
dan zou vermeld staan dat het ka-
rakteristieke Sloten een beschermd 
dorpsgezicht is, waar naast het klein-
ste Politiebureautje van Nederland, 
dat tussen april en november op alle 
weekendmiddagen geopend is, ook 
twee rijksmonumentale kerken, veel 
monumentale panden, een banpaal, 
groene speeltuin, dorpspomp en de 
mooiste boom van Amsterdam (rode 
beuk) te vinden zijn. In plaats van al 
dat foutieve nepnieuws… Gemiste 
kans, gemeente Amsterdam!

Gemeentelijke folder vol fouten over Sloten

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN

Romantiek op de Slotense paal.

Aan de rand van De Oeverlanden, te-
genover het benzinestation, ligt sinds 
vorig najaar een grote roze bril. Dat 
is het werk van kunstenares Daniëlla 
Rubinovitz (op foto). De stalen bril 
mag hier nog ruim vier jaar blijven 
en is ongeveer vier meter breed en 
2,5 meter hoog. Je kunt erop klim-
men en prachtige selfies maken. Nu 
het voorjaar zich zo vroeg aandient, 
is het zeker een tip voor een leuk 
fietstochtje in de buurt. Daniëlla is 
overigens op zoek naar nieuwe loca-
ties voor andere grote (interactieve) 
kunstwerken. Hebt u een idee voor 
een locatie? Laat dat dan aan haar 
weten via email:  
info@daniellarubinovitz.com.

Bekijk de wereld 
door een roze bril!

(Oud Osdorp) en op Natuurpark 
Vrije Geer (Sloten) – worden geringd. 
Daarom ontvangt de beheergroep 
Natuurpark Vrije Geer met enige 
regelmaat ‘terugmeldingen’ over ‘ons’ 
kroost. Vogelaars overal in Europa 
turen uren door hun verrekijkers en 
lezen de ringnummers af. Zo kwa-
men er afgelopen tijd weer diverse 
berichten binnen. De verste terug-
melding kwam van uit Beesd (60 
km vliegen) van een Lutkemeerder 

uit 2018. Verder zijn er helaas wéér 
geen stoere verre bestemmingen te 
melden. Vijf Vrije Geerders (uit ’17, 
’18 en ’19) en twee Lutkemeerders 
(uit ’18) zijn herhaaldelijk flanerend 
bij de vuilstort van Icova in het Wes-
telijk Havengebied, in Spaarnwoude, 
Halfweg, de Houtrakpolder en in 
Assendelft gespot. Nou nou, tsjonge 
jonge, écht stoere avonturiers hoor… 
Ach, het is in ieder fijn om te weten 
dat het goed gaat met ‘onze’ jonkies


