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AGENDA
OVERAL GELDEN DE CORONA-REGELS
Donderdag 15 oktober
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zondag 18 oktober
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop 

gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
Dagelijks
• Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Vorige week maakten wij in deze 
Rubriek melding van de afsluiting 
van de Plesmanlaan. Dankzij tus-
senkomst van de werkgroep Sloten 
van de Dorpsraad Sloten-Oud 
Osdorp en de werkgroep Stop 
Sluipverkeer Nieuw Sloten kwam 
de toezegging van het Ingenieurs 
Bureau Amsterdam (IBA) om tijdi-
ge omleidingsborden te plaatsen.

Hierbij zou het verkeer zo veel 
mogelijk over de Pieter Caland-
laan worden afgewikkeld. Gedu-
rende de werkzaamheden zou het 
verkeer in de omgeving gemoni-
tord worden. Zo nodig zouden ex-
tra maatregelen getroffen worden. 
De zorg van beide werkgroepen 
gaat vooral om de grote stromen 
verkeer die dagelijks van en naar 
Osdorp en De Aker rijden. Ook on-
der normale omstandigheden leidt 

dit verkeer al tot onverantwoorde 
overlast in Nieuw Sloten en Slo-
ten. Daarom werd afgesproken dat 
tenminste signalering met behulp 
van omleidingsborden plaats zou 
vinden op de Plesmanlaan tussen 
Ecuplein en Baden Powellweg, 
op de Baden Powellweg vóór dit 
kruispunt en bij de rotonde bij de 
Ookmeerweg. Van deze afspraken 
kwam echter niets terecht. Er wer-
den alleen signaleringsborden vlák 
bij de werkzaamheden geplaatst. 

In de fuik
Automobilisten worden nu niet 
tijdig gewaarschuwd en rijden tot 
hun grote ergernis in een fuik. Op 
de westelijke tak van de Laan van 
Vlaanderen reed afgelopen week 
vooral meer vrachtverkeer en op 
de Sloterweg nam het verkeer 
zoveel extra toe dat het nog vaker 

dan anders vaststond. De reactie 
van IBA: “Die toegezegde bor-
den zijn verspilling: te duur en 
niet nodig.” Beide werkgroepen 
zullen in het kader van Amster-
dam Autoluw des te meer blijven 
ijveren voor verschuiving van het 
doorgaande verkeer van Sloten en 
Nieuw Sloten naar het Hoofdnet 
Auto.

Afspraken bij afsluiting Plesmanlaan geschonden

Nóg grotere drukte op de Sloter-
weg op 8 oktober.

Natuurpark Vrije Geer als kunstwerk
Kunstenaar Linda Hartman wil 
iedereen laten genieten van álle 
Amsterdamse parken.  

Linda: “In mei las ik in het Parool 
over het Slotense natuurpark Vrije 
Geer. Dat het bestaat dankzij de 
referendumwinst 25 jaar geleden. 
Ik ben meteen de documentaire 
op geheugenvanwest.amsterdam 
gaan bekijken. Toen wist ik: Dít 
park wíl en kán ik niet overslaan. 
Ik verbeeld het park van bovenaf, 
dan kun je er als het ware ‘zelf 
doorheen wandelen’. Achter dit 
prachtige parkje - behouden dank-
zij de inzet van zovelen - kan ik nu 
ook een vinkje zetten”. De eerste 
elf Amsterdamse stadsparken die 
Linda vastlegde, exposeert zij tot 
26 oktober in artistiek café tHuis 
aan de Amstel, Korte Ouderkerker-
dijk 45. Het schilderij van Natuur-
park Vrije Geer is pas in september 
gemaakt en hangt daar dus niet. 

Wilt u meer weten over dit kunst-
project? Stuur dan een mail naar: 
hartyspice@gmail.com.

Linda Hartman: “Het veengebied 
beeld ik af als een gouden oker 
ondergrond. De knalgele sporen 
geven aan hoe ik zelf door het park 
ben gewandeld. De blokken zijn de 
bebouwing rond het park. Het rode 
driehoekje linksboven wijst naar de 
kerk waar je vanaf het wandelpad 
prachtig zicht op hebt.” Dit schilderij 
heeft in het echt het formaat van 70 
x 100 cm en is geschilderd op 400 
grams zuurvrij papier.  
(Foto: Linda Hartman)

Driesprongschool: Brons in de E-waste race
Héél lang stond de Slotense 
school voor speciaal basisonder-
wijs De Driesprong fier bovenaan 
de scorelijst als topscoorder van 
het ophalen van oude en kapotte 
elektrische apparaten. Maar, vlák 
voor de eindstreep werden zij 
nog ingehaald door twee ande-
re Amsterdamse basisscholen. 
Daarom kregen de 16 leerlingen 
van groep Planeet en juf Caroli-
na een grote eervolle vermelding 
voor de veroverde derde plaats. 
Toen deze teleurstelling verwerkt 
was, waren de leerlingen van de 
gecombineerde groep 7/8 vooral 
blij dat ze zoveel oude ongebruikte 
spullen hebben kunnen inzamelen. 
Dat voorkomt een grote milieus-
chade. Zo dragen zij bij aan een 
beter milieu. Er zijn in totaal 610 
apparaten en snoeren ingezameld! 
Hieronder maar liefst 36 oude 
telefoons, een keyboard, een ou-
derwetse carmenset om krullen in 
je haar te maken, een ‘we balance 

board’ en een voetmassage-appa-
raat… Veel dank aan alle inleve-
raars! Het YouTube-filmpje dat 
Raouan maakte, leverde ook nog 
bonuspunten op. Helaas wonnen 

ze geen uitje naar Nemo, maar 
deze leerlingen zullen wél de rest 
van hun leven (hopelijk!) voor-
vechters blijven het belang van 
duurzaamheid en afvalscheiding.


