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AGENDA

Iedere zondag

• 10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. Verzamelen in het

Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk).

Iedere vrijdag

• 16.30 – 17.30 uur: Orgelpunt 5 in de Sloterkerk. In stilte luisteren naar

orgelmuziek (17.00 – 17.15 uur), kaars branden, mediteren. Gratis toegang.

Reserveren niet nodig. Iedereen is welkom.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNjQ4MzgyMTQzNjE4ODgxNzE0JmM9dzR5MyZiPTU1NjE0NjI1MCZkPWIyeDBsMnk=.ipsWEpi13jZkSDRKJ_Sz1Ad9CMgqILgGPoyDCNSdfI4
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Dagelijks

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

Dorpsplein 5.

• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

NIEUWS

Dorpengids 2021 is uit: met jaarverslag vol foto’s

Alle bewoners van het landelijke gebied ontvangen deze maand

alweer voor de 36e keer de Dorpengids Sloten-Oud Osdorp. Wie buiten

het gebied woont, kan de gids via deze link inzien of een exemplaar in

het Slotense Kleinste Politiebureautje van Nederland ophalen.

Het Politiebureautje is met ingang van 3 april (in verband met corona

voorlopig alleen bij droog weer) op zaterdagen en zondagen van 13.00 tot

17.00 uur geopend. Zodra de Molen van Sloten zijn deur weer mag openen, is

de gids ook daar gratis af te halen. 

Lees verder...

Dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma overhandigt de eerste exemplaren van de
nieuwe gids dit jaar aan Pam Kirsenstein (9) en Sarah Hilbrink (7, bij de

slinger), die dit jaar samen op de voorkant van de gids staan. Beiden zijn op
Sloten geboren met Slotense moeders. Wie goed kijkt, ziet dat de meisjes nu
precíes net zo poseren als toen zij hier afgelopen zomer op de foto gingen.

Stemmen in de speeltuin
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Voor het eerst in zijn dit jaar precies honderdjarige bestaan kon er

gestemd worden in het oude speeltuingebouw. In de Molen van Sloten

was het immers onmogelijk om veilig eenrichtingsverkeer in te

stellen.

Veel Slotenaren en bewoners van elders kwamen op 17 maart 2021 naar de

speeltuin (Sloterweg 1252 A) om hier hun stem uit te brengen. De uitslagen

van dit – en alle andere – Amsterdamse stembureaus zijn (vanaf 26

maart 2021) te lezen via deze link.

Lees verder…

Wanneer volgt eindelijk vervanging slachtoffers iepenziekte?

Iepenziekte zorgde ervoor dat er op 16 maart 2021 weer een boom langs de

Sloterweg gekapt moest worden. Deze keer ging het om een boom ter hoogte

van nummer 1063. Wanneer wordt er nu eens eindelijk herplant? De vroegere

bestuurscommissie nam op 20 december 2017 al unaniem een motie aan dat

de gemeente hier nu eindelijk vaart achter moest zetten. Ook het Waterschap

Amstel, Gooi en Vecht (AGV) ondersteunt de komst van nieuwe bomen met

tien meter afstand tussen de boomkernen.

DB-bestuurder Erik Bobeldijk beloofde in 2017 vaart te zetten achter het

herplanten… 

Lees verder...
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AKERTJES

Email-adres gemeente voor Autoluwe Sloterweg:

sloterweg@amsterdam.nl

Het lijkt erop dat de gemeente eindelijk wat regie gaat pakken bij het

verkeersveilig maken van de Sloterweg, Ditlaar, Vrije Geer en de

doorgaande wegen in Nieuw Sloten.

Er is nu een mailadres waar iedereen zijn zorgen en ervaringen kan delen en

tips over de verkeersproblemen in dit gebied kan indienen. Bijvoorbeeld dat

niemand zich op de Sloterweg aan de ingestelde 30 km/uur houdt; dat u op de

fiets van uw sokken bent gereden en dat deze drempels alleen maar leiden tot

nóg meer ONveiligheid voor fietsers op dit – notabene – Hoofdnet Fiets.

Lees verder...

Tijdelijke buurtregisseur voor Sloten en Oud Osdorp

Rob Reuter laat weten dat hij per 18 maart 2018 zijn werkzaamheden

als buurtregisseur van Sloten heeft beëindigd. Hij had de

pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De Politie is bezig met het werven van een opvolger. Zodra bekend is wie dat

wordt, leest u dat uiteraard in deze Nieuwsbrief. Tot die tijd neemt
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 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Afmelden

buurtregisseur Frank de Vries van het Basisteam Nieuw-West Zuid zijn taken

waar, zowel voor Sloten als Oud Osdorp. Voor spoedzaken kunt u met

hem contact opnemen via frank.de.vries@politie.nl. Neemt u voor andere -

niet urgente - zaken alstublieft contact op met 0900 88 44 en vraag dan naar

iemand van het Basisteam Nieuw-West Zuid. 

Het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp in beeld

Uw foto's van Sloten en Oud Osdorp blijven welkom. Stuur ze op naar:

dorpsloten@gmail.com

André is vijftig!

Op 16 maart 2021 vierde Slotenaar André Berrevoets zijn vijftigste verjaardag
en uiteraard stond zijn familie stil bij deze mijlpaal. André woont sinds juli

1971, dus vlak na zijn geboorte, op verschillende Slotense adressen. Eerst in
de steeg, op Sloterweg 1267b. Daarna verhuisde hij met zijn ouders naar de
'nieuwbouw' op Osdorperweg 93. Met zijn echtgenote Charissa, die ook deze
foto maakte, woont hij nu al weer 26 jaar op Osdorperweg 15, pal tegenover

de Sloterkerk.
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