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AGENDA
OVERAL GELDEN DE CORONA-REGELS
Donderdag 8 oktober
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zaterdag 10 oktober
•  10.00 – 14.00 uur: Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer, 

Sloten. Help gezellig mee! Zelf drinken en brood meenemen. Info: Ruud 
Lutterlof, tel. 06 – 287 41 952.

Zondag 11 oktober
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  11.00 – 12.30  uur: Paddenstoelenexcursie met Christiane Baethcke door De 

Oeverlanden. Een grote verscheidenheid aan soorten ontdekken. NME-cen-
trum ‘De Waterkant’, depot van De Oeverlanden, Anton Schleperspad. 
Deelname voor kinderen gratis, volwassenen: € 2,50. Aanmelden niet nodig.

Maandag 12 oktober
•  20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde 

stellen? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Dinsdag 13 oktober
•  Het Herfstknutselen in het Dorpshuis Sloten gaat helaas – i.v.m. de aange-

scherpte corona-maatregelen – niet door.  
Dagelijks
•  Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5..

LIEF EN LEED

Vorige week werd bekend dat de 
Plesmanlaan gedurende twaalf 
etmalen door de gemeente “wegens 
werkzaamheden” wordt afgeslo-
ten. Vanuit de werkgroep Sloten 
van de Dorpsraad Sloten-Oud Os-
dorp en de werkgroep ‘Stop Sluip-
verkeer Nieuw Sloten’ is hierover 
onmiddellijk contact opgenomen 
met de gemeente. 

Het blijkt te gaan om de herin-
richting van de oversteekplaats 
voor fietsers bij het Christoffel 
Plantijnpad. Deze vindt plaats 
vanwege een noodlottig ongeval 
vorig jaar. Op 29 november werd 
daar een fietser overreden met de 
dood tot gevolg. Natuurlijk zijn 
beide werkgroepen blij dat er in 
ieder geval op déze plek maatre-
gelen genomen worden. Immers: 
veiligheid boven álles. Maar, de 
werkgroepen hebben er vervolgens 
wél bij de gemeente op aange-

drongen om de werkzaamheden ’s 
nachts te doen plaatsvinden. En 
om bij de omleiding álles in het 
werk te stellen om te voorkomen 
dat er hierdoor nóg meer sluipver-
keer door Sloten of Nieuw Sloten 
zal rijden. 

Drukte monitoren
Nóg meer autoverkeer over de toch 
al overbelaste (Nieuw) Slotense 
wegen leidt opnieuw tot verkeers-
infarcten en extra onveiligheid, 
net als bij eerdere afsluitingen het 
geval was. Het blijkt dat het werk 
niet ’s nachts kan plaats vinden. 

Wel valt één van de bijna twee 
weken durende afsluiting gelukkig 
in de herfstvakantie. Bovendien 
heeft de gemeente toegezegd om 
op tal van plaatsen tijdig omlei-
dingsroutes in te stellen. Gemo-
toriseerd oost-west verkeer wordt 
zo veel mogelijk over de Pieter 
Calandlaan afgewikkeld. Tenslotte 
zal gedurende de werkzaamheden 
ook het verkeer in de omgeving 
goed gemonitord worden. Zo nodig 
zullen extra maatregelen worden 
getroffen. 

Naar Hoofdnet Auto 
Beide werkgroepen blijven ove-
rigens – ook in het kader van het 
stedelijk programma ‘Amsterdam 
Autoluw’ -  voluit ijveren voor 
verschuiving van het doorgaan-
de verkeer van Sloten en Nieuw 
Sloten naar het Hoofdnet Auto, 
inclusief de Plesmanlaan.  

Willem Kleyn

LIEF EN LEED

Overleden
Op 25 september overleed  
Chris Berrevoets op 82-jarige 
leeftijd. Chris woonde met zijn 
echtgenote Nel en zoon André 
sinds 1971 op Sloten. Hij werkte 
bij keukencentrum Behrens en 
Steensma, aan de Sloterweg 
1246 (hoek Akerpolderstraat). 
Later werd hij eigenaar. Vele 
Slotenaren kochten hun keuken 
bij hem en kwamen wel eens 
gezellig een praatje maken bij 
Chris in zijn ‘zaak’. In 1997 nam 
hij met pijn in zijn hart afscheid 
van zijn winkel. Chris was 
geliefd op het dorp, sociaal met 
een luisterend oor en stond voor 
iedereen klaar. Kleinzoon Dion 
was zijn grootste vriend.
Tot zes weken voor zijn over-

lijden maakte hij dagelijks zijn 
rondje met rollator door Sloten. 
Hij rustte meestal uit op een 
bankje op het VAT of op het 
Dorpsplein. Regelmatig zat ie-
mand naast hem om te kletsen. 

Zijn echtgenote Nel, zoon André, 
diens vrouw Charissa en klein-
zoon zoon Dion hebben veel te 
verduren. Nel werd vier we-
ken geleden opgenomen in het 
ziekenhuis. Na een week werd 
zij overgeplaatst naar hetzelfde 
ziekenhuis als Chris. Daardoor 
kon zij de laatste dagen van zijn 
leven veel bij Chris zijn. Nel 
boekt vooruitgang, maar heeft 
nog een lange weg te gaan. Op 
2 oktober is Chris in besloten 
kring gecremeerd.

HERFSTACTIE

IN DE HERFSTVAKANTIE 
VAN 10 T/M 25 OKTOBER:
Na de rondleiding gratis een 
kop warme chocolademelk met 
een koekje! 

Boek van tevoren een rondleiding:
• via www.molenvansloten.nl
• telefonisch 020 669 0412 of 
•  bij de balie aan de Akersluis 

10, Sloten.

Vriend van de molen 
Of… word voor tenminste € 25,- 
‘Vriend van de molen’. Dan mag 
u voortaan ieder jaar een keer 
gratis met 2 volwassenen en  
2 kinderen naar binnen!

Afsluiting Plesmanlaan van 5 t/m 16 oktober

Verkeersinfarcten voor (Nieuw) Sloten?

Overleden 
Geboren Slotenaar Jan Hopman 
(88) is op 25 september overleden. 
De Slotense architect, die woonde 
aan de Sloterweg 1042, was lid 
van de Dorpsraad Sloten-Oud 
Osdorp. Jan Hopmans groot-
ste project op Sloten betrof de 
ontwikkeling van de kavel op de 
hoek Ditlaar/Sloterweg. Hij zorg-
de er (ruim veertig jaar geleden) 
voor dat de paardenwei, die daar 

van oudsher de landelijke entree 
van de Slotense dorpskern vorm-
de, werd bebouwd. Hij ontwierp 
zelf het pand, waar aanvankelijk 
een spijkerbroekenwinkel in 
gevestigd was en waarin later 
een kantoor kwam. Inmiddels is 
het afgebroken en staat op deze 
locatie ‘Greenstay Ditlaar’. Jan 
Hopman woonde al geruime tijd 
in Badhoevedorp en kampte al 
jaren met een slechte gezondheid. 

Molen 
van Sloten


