
Donderdag 12 maart
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Rond 11 uur: samen 

zingen bij de piano. Iedereen is welkom.
Zondag 15 maart
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gra-

tis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  11.00 – 12.30 uur: Rondwandeling Natuurpark Vrije Geer. Ineke Dec-

kers en Juultje Joosten tonen hoe planten en dieren laten merken dat 
de lente begint. Verzamelen bij informatiepaneel ingang aan de kant 
van de bushalte Osdorperweg. Aanmelden niet nodig. Vrijwillige bij-
drage na afloop. 

•  15.30 – 17.00 uur: Imkersoos: lezing:  bijenhouden in Oeganda, Anne-
miek Timmermans vertelt over haar ervaringen. Nieuwe Bijenpark, Ba-
ron Schimmelpennick van der Oyeweg 4, Oud Osdorp. Gratis toegang. 
Meer info: bijenpark.nl.

Dinsdag 17 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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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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De toekomst van sportpark Sloten: Oost en West

De sportfunctie blijft behouden
Hockeyvereniging Xenios is al bijna 
helemaal verhuisd van de oude 
west-locatie naar het grote sport-
park (oost). Daardoor ontstond 
onzekerheid over de toekomst van 
het kleinere sportpark met drie 
wedstrijdvelden tussen de Ringvaart-
dijk, de dorpskern en het VAT. Deze 
hockeyvelden blijven in gebruik door 
andere clubs.
 
“Geen zorgen, sportpark Sloten West 
houdt gewoon zijn sportbestemming”, 
zo vertelt teammanager Sportparken 
West Peter Lageman. “Een andere 
bestemming is nooit aan de orde 
geweest. Binnen Amsterdam bestaat 
een tekort aan hockeyvelden en we 
kunnen deze locatie dus goed gebrui-
ken. Xenios heeft hier nu nog één 
veld in gebruik. In mei 2020 is het 
vijfde veld op Oost klaar en in 2021 
volgt een nieuw clubgebouw. Omdat 
er op sportpark Sloten West al ruim-
te vrij is gekomen, speelt een hockey-
club uit Diemen hier inmiddels ook. 
Daarnaast zal het Sportpark West 
voorlopig dienen als overloop voor 
andere hockeyverenigingen uit de 
stad die krap zitten. In de gemeen-
telijke plannen is vooralsnog geen 
sprake van woningbouw.”
 
Duurzaam en multifunctioneel
Voor het grote sportpark Sloten heeft 
de gemeente ambitieuze plannen. Het 

park is begin jaren zestig in gebruik 
genomen en is verouderd. In 2017 is 
een traject gestart om achterstallig 
onderhoud weg te werken, het sport-
park te vernieuwen en het gebruik te 
intensiveren. Inmiddels is een aantal 
verouderde clubgebouwen gesloopt 
en maken verenigingen plannen voor 
nieuwe clubhuizen die voldoen aan 
de huidige normen. Denk hierbij aan 
toegankelijkheid voor iedereen en 
aan verduurzaming. Met de aanleg 
van de vijf hockeyvelden en de komst 
van Xenios naar het sportpark wordt 
het park veel intensiever gebruikt. 
Nu op het parkeerterrein langs de 
Sloterweg gewoond gaat worden, zijn 
rond de turnhal en het Velodrome 
200 parkeerplaatsen aangelegd. Aan 
de oostkant van het park aan de An-

derlechtlaan zijn ook nog ongeveer 
100 parkeerplaatsen aangelegd. De 
hoofdtoegang blijft op de oude plek, 
vanaf de Sloterweg. 

Voor de toekomst is het de wens om 
het sportpark beter te ontsluiten 
door andere ingangen voor fietsers en 
voetgangers. Hier wordt nog nader 
onderzoek naar gedaan. Verder is 
het de bedoeling dat ook de buurt 
het sportpark beter weet te vinden 
en er een rondje kan wandelen of 
hardlopen, fitnessen in de openbare 
ruimte of een balletje trappen op 
een pannaveldje. Over deze plannen 
heeft nog geen besluitvorming plaats 
gevonden. Hiervoor is nog geen 
financiering beschikbaar. Via deze 
Rubriek blijft u op de hoogte.

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN

Ook andere clubs maken nu gebruik van de prima West-locatie.

Schone tuintegels
Natuurlijk probeert iedereen zo 
min mogelijk tegels en bestrating 
in zijn tuin te hebben. Dan kan 
regenwater namelijk beter weg-
stromen. Meer aanplant maakt 
de tuin ook mooier en zorgt voor 
verkoeling in de zomer. Insecten 
profiteren daarvan. Het kleine 
terras of tuinpad dat overblijft, 

kan door groene aanslag glad 
worden. Tip: Gebruik voor het 
schoonmaken met water verdunde 
schoonmaakazijn. Laat dit op een 
droge dag 24 uur intrekken. Veel 
voordeliger en goed voor bijen 
en andere insecten. De bewering 
dat ‘groene aanslagverwijderaars’ 
bij-vriendelijk zouden zijn, is niet 
waar.
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Tijdens de allereerste ‘Sloten Gezel-
lig’ in ons eigen Dorpshuis gebeurde 
precíes wat de bedoeling was: “Ja, ik 
herken u wel: ik zie u altijd langsfiet-
sen. Nu spreken we elkaar voor het 
eerst.” Ook de kinderen hadden het 
reuze naar hun zin. De tijdens Ko-
ningsdag ingekochte spelletjes waren 
populair. Zij speelden zo gezellig 
samen dat het leek alsof ze elkaar 
al jaren kenden… En ze deden zo 
meteen al nieuwe adresjes op om la-

ter bij elkaar te kunnen spelen. Ook 
gehoord: “Je leert mensen kennen 
die nét wat verder weg wonen dan je 
directe buren. Als dit niet georga-
niseerd zou worden, dan hadden we 
elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet. 
Het is fijn om mijn kennissenkring 
in het dorp op te bouwen.” Op 3 
maart kwamen ongeveer twintig 
Slotenaren naar het Dorpshuis. Hun 
leeftijd varieerde tussen 10 weken 
en 91 jaar! Komt u volgende week 

op dinsdagmiddag ook om 15.30 
uur naar het Dorpshuis? U bent van 
harte welkom! 

Woon jij hier ook?
Leuk eindelijk kennis te maken!


