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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Kruising Vrije Geer / Ditlaar op Sloten wordt fiets-veiliger

Gezocht: Kandidaten voor de volgende Dorpsraad

Helft bedrag voor gedenksteen 100 jaar Annexatie Sloten binnen!

Uw stem voor: de speeltuin, een kinderactiviteit en het groen

Reserveer je tafeltje voor de Kinderrommelmarkt

Sloterweg bezwijkt letterlijk onder verkeerslast

Halloween op Sloten

AGENDA

Zaterdag 6 november

• 8.00 – 13.00 uur: Inleveren speelgoed voor kinderen met arme ouders,
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Osdorperweg 89 op Sloten. Als die zaterdagochtend echt niet schikt, graag

contact opnemen met Pieter Haex.

• 9.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom

Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West

koffie aan.

• 10.00 – 14.00 uur: Nationale Natuurwerkdag van Landschap Noord-Holland

op Natuurpark Vrije Geer, Sloten. Lekker buiten meehelpen met het beheer

van dit unieke Slotense natuurpark. Help mee met wilgen knotten, takken

zagen… Koffie, thee, soep en koek zijn aanwezig. Info: Ruud Lutterlof, tel. 06

– 287 41 952. Gratis deelname voor jong en oud. Graag aanmelden.

• 11.00 – 15.30 uur: Nationale Natuurwerkdag van Landschap Noord-Holland

in De Oeverlanden. Help mee met het beheer van dit unieke natuurgebied.

Koffie, thee en lunch zijn aanwezig. Gratis deelname. Aanmelden. Verzamelen:

NME-centrum ‘De Waterkant’, depot van De Oeverlanden, Anton Schleperspad

32.

• 14.00 – 15.30 uur: Het Dorpshuis Sloten wordt een Danspaleis vol muzikale

gezelligheid. Gratis toegang. Iedereen is welkom. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Zondag 7 november

• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T., Lies

Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

Zondag 14 november

• 11.30 uur: Na 1,5 jaar eindelijk weer viering in de Sint-Pancratiuskerk,

Sloten.

• 15.00 – 16.00 uur: Matineeconcert in de Sloterkerk. Top-organist Jos van der

Kooy bespeelt het Knipscheerorgel. Reserveer nu alvast u kaarten á 10 euro.

Iedere dinsdag

• 15.15 – 17.15 uur: 'Klein Sloten Ontmoet' in het Dorpshuis Sloten. Kinderen

tot 14 jaar zijn met (groot)ouders gratis welkom. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Iedere donderdag

• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
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Iedere vrijdag

• 16.30 – 17.30 uur: Sloterkerk open: meditatie; 17 uur: live orgel-muziek.

Iedere zaterdag en zondag

• Politiebureautje Sloten bij droog en mooi weer open van 13.00 tot 17.00 uur

en daarnaast op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Iedere zondag

• 10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in het Dorpshuis Sloten, Nieuwe

Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk). Contact: Werkgroep Sloten Schoner.

• Vanaf 12.00 uur: Kom ook tuinieren in de Tuinen van de Lutkemeer.

Etnastraat, voorbij de Lutkemeerweg. Info: info@behoudlutkemeer.nl.

Dagelijks

• 11.00 – 16.00 uur: De Molen van Sloten is open voor rondleidingen.

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

NIEUWS

Kruising Vrije Geer / Ditlaar op Sloten wordt fiets-veiliger

De gemeente gaat in de tweede helft van november de kruising Vrije

Geer eindelijk fietsveiliger maken.

Hoewel deze kruising over een jaar vermoedelijk veel minder verkeer te

verwerken krijgt, gaat de gemeente deze herprofilering nu toch nog uitvoeren.

De verkeerssituatie is hier immers voor fietsers levensgevaarlijk, zoals helaas

ook bleek bij een dodelijk ongeval in 2018. Een fietser die vanaf de Vrije Geer

linksaf ging, werd geschept door een auto. Daarom oefende de Politie druk uit

op de gemeente om deze herprofilering zo snel mogelijk uit te gaan voeren.

Dit gaat nu in drie fasen van 15 tot en met 26 november plaatsvinden.

Omleidingsroute

De gemeente doet zijn best om tijdens de werkzaamheden het doorgaande
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verkeer over de Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en de Oude Haagseweg naar

de A4 te leiden. Tijdens de vijf werkdagen dat het kruispunt is afgesloten,

wordt het ongetwijfeld – vooral in Nieuw Sloten – erg druk.

Lees verder…

Op de vijf dagen dat de kruising is afgesloten, leidt de gemeente het
doorgaande verkeer via het Plusnet Auto.

Gezocht: Kandidaten voor de volgende Dorpsraad

Komend voorjaar loopt de termijn van de huidige Dorpsraad Sloten-

Oud Osdorp weer af. Alle bewoners van Sloten, de Akerwegen en Oud

Osdorp kunnen zich verkiesbaar stellen.

Zij kunnen dan tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen worden gekozen

en vormen dan de bewonersvertegenwoordiging. Het is een leuke, uitdagende

en eervolle taak om deel uit te maken van de Dorpsraad. Samen met de leden

van de werkgroepen en andere bewoners zet je je in om het landelijke gebied

te beschermen en zo mogelijk nog mooier en leefbaarder te maken. In
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teamverband, samen de komende periode zo goed mogelijk voor dit unieke

landelijke gebied zorgen.

Dorpsraad wil verjongen

De huidige Dorpsraad bestaat voor een groot deel uit – inmiddels oudere –

vrijwilligers, die dit werk al jaren doen. Als je er eenmaal in ondergedompeld

bent, dan is het moeilijk met dit belangrijke werk te stoppen. De helft van de

huidige leden vindt het nu wel mooi geweest en stelt zich niet meer

verkiesbaar. Hopelijk staat de jongere generatie (vrouwelijke) Slotenaren op

om het roer over te nemen.

Lees verder…

Helft van bedrag voor gedenksteen 100 jaar Annexatie Sloten binnen!

Initiatiefnemer Guido Frankfurther heeft laten weten dat inmiddels de

helft van het benodigde bedrag voor het maken en plaatsen van de

gedenksteen ‘100 jaar annexatie gemeente Sloten’ na een kleine

maand binnen is.

“Het is fantastisch dat we in zo korte tijd al 2.000 euro binnen hebben

gekregen”, zegt Guido. “Mede door een heel mooie bijdrage van

Aannemingsbedrijf A.W.M. Meekel van de Osdorperweg in Oud-Osdorp. Maar

we zijn er nog niet, dus het blijft nog even spannend of we het gaan halen.”

Hopelijk onthulling in december
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Ook kleinere bijdragen van bewoners, verenigingen en anderen die Sloten een

warm hart toedragen, zijn volgens Guido net zo welkom. “Al die kleinere

bedragen vormen immers samen ook weer een mooi bedrag.”

Hopelijk kan de gedenksteen in december worden onthuld door burgemeester

Femke Halsema van Amsterdam en dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma. In

totaal is er een bedrag van ongeveer 4.000 euro nodig.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningennummer NL80

RABO 1472 8260 51 t.n.v. G. Frankfurther. In deze Nieuwsbrief houden wij u

wekelijks op de hoogte hoeveel geld er al binnen is. Binnenkort kunnen we u

ook al meer vertellen over de productie van de steen.

Beide wapens - eerst links het Slotense en daarna pas rechts
het Amsterdamse - komen op de gedenksteen te staan.

AKERTJES

Uw stem voor: de speeltuin, een kinderactiviteit en het groen

De gemeente stelt geld beschikbaar voor activiteiten (buurt-

intiatieven) die zijn bedacht door de bewoners. Voor Sloten en Oud

Osdorp zijn er drie initiatieven ingediend waarop u kunt stemmen.

Doe vooral mee. Alleen de projecten met de meeste stemmen krijgen namelijk

het benodigde geld van de gemeente om deze te realiseren.

tel:1472%208260%2051


Daarom aan alle bewoners van Nieuw-West het verzoek: Breng uw stem uit op

onderstaande projecten in het landelijke gebied. Kies in uw wijk ook zelf nog

één of twee andere projecten die u sympathiek vindt uit. Het is namelijk

verplicht om op tenminste drie projecten te stemmen. Dit kan tot en met 29

november. Vorige week ontvingen alle bewoners van Nieuw-West een brief van

de gemeente met hun persoonlijke stemcode voor hun wijk. Helpt u mee?

Dit zijn de drie projecten in het landelijke gebied:

* Nieuw speelkasteel voor 100-jarige Speeltuin Sloten

* Kinder-workshops in het Dorpshuis Sloten

* Dijktuin Osdorper Bovenpolder + koffie en bakkershoek

Door uw stem uit te brengen, helpt u de speeltuin aan dit speelkasteel,
de kinderen aan leuke workshops in het Dorpshuis en helpt u de bewoners

van Oud Osdorp aan een prachtige bloemen- en kruidendijk met wandelpad.

Reserveer je tafeltje voor de Kinderrommelmarkt

Op zaterdag 20 november organiseren de Recyclesisters van 11 tot 16

uur een Kinderrommelmarkt voor speelgoed en kinderkleding in het

Dorpshuis.

Het doel is om kinderen te leren dat tweedehands spullen ook nog prima te

gebruiken zijn. Een tafeltje huren kan voor 2 euro. Daarvoor krijg je dan

limonade, een zakje chips en iets lekkers. Er mogen geen nieuwe spullen
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verkocht worden. Reserveer nu alvast je tafeltje!

Sloterweg bezwijkt letterlijk onder verkeerslast

In de nacht van 30 op 31 oktober bleek eens te meer dat de kwetsbare

dijkweg, de Sloterweg, niet bestand is tegen het huidige

verkeersaanbod.

Een scheur in het asfalt zorgde ervoor dat de waterleiding is gesprongen.

Gelukkig ging het niet om de hoofdgasleiding, die daar ook loopt. Waternet is

de hele nacht bezig geweest met een noodreparatie. Na een melding aan

portefeuillehouder Erik Bobeldijk, had de gemeente de volgende ochtend een

omleidingsroute ingesteld voor het doorgaande verkeer komend vanaf de

A4. Dit zorgde voor drukte op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. 

Stilte voor de storm op zondag. Foto: Liesbeth Berghuis.
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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
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Op vrijdag 29 oktober stond Sloten in het teken van Halloween. 40 kinderen
maakten in de speeltuin mooie lantaarns en wie het wilde werd heel eng
geschminkt. Aan het begin van de avond liepen 100 kinderen mee in de

spannende optocht door het verlichte dorp en daarna gingen 40 kinderen los
tijdens de Dracula-disco in het speeltuingebouw. Foto van de spoken is

gemaakt door Madelon Beusink; de beide andere door Annelies de Quant.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODEwNzMyMDA2MTE2NDMyNjUyJmM9YTVlOCZiPTc3OTUyOTM4NiZkPXE3eDZkMW8=.ecHM1KltApCpdA8A5tb6DnJ_sNZJ0YbgYylUvmjkEF8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODEwNzMyMDA2MTE2NDMyNjUyJmM9YTVlOCZiPTc3OTUzMDk3MyZkPXg3dDJiNGk=.6rJSgrBt0JUTzAiy3UBqa65Cs14aCbtwpv65L1TxHUc

