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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Racend sluipverkeer Vrije Geer eist weer een slachtoffer
Boerderij Sloterweg geen monument, maar tóch behouden
Aandrijfwerk Akersluis is nu elektrisch
Per adres € 70,- cadeau voor verduurzaming woning

AGENDA
Vrijdag 7 januari
• 15.00 – 17.00 uur: Kom de verjaardagskalender met twaalf historische
afbeeldingen gratis ophalen in het Dorpshuis. Cadeau van de Dorpsraad voor
alle bewoners en vrijwilligers actief voor het landelijke gebied, omdat de
nieuwjaarsreceptie niet kan doorgaan. Nieuwe Akerweg 14.

Zaterdag 8 januari
• 9.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom
Schreursweg 102, bij de dierenkliniek.
Iedere vrijdag
• 16.00 – 16.45 uur: Sloterkerk open: meditatie; 16.30 uur: live orgel-muziek.
Iedere zondag
• 10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. 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
• Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS

Racend sluipverkeer Vrije Geer eist weer een slachtoffer
Poes Molly is niet meer. De lieve viervoeter van de Slotense Claudia
Pels en haar gezin werd op 21 december met zeer hoge snelheid
aangereden.
De veiligheid op de Vrije Geer tussen de Langsom en de kruising met de
Ditlaar is al decennialang een hoofdpijndossier.
Verkeersoplossing Sloterweg moet er snel komen
Er wordt door bewoners van Sloten verschillend over gedacht of de recente
herprofilering van de kruising Vrije Geer / Ditlaar de veiligheid nu juist
vergroot of niet. Maar, hoe het ook zij: Ook deze vreselijke gebeurtenis
onderstreept helaas vooral dat daar gewoon niet zoveel sluipverkeer richting
de A4 mag racen.

Lees verder…

Poes Molly is het zoveelste slachtoffer van asociaal rijgedrag op de Vrije Geer.
Foto: Claudia Pels.

Boerderij Sloterweg geen monument, maar tóch behouden
Al jaren doet de Dorpsraad zijn best om boerderij ‘De Bijweg’ aan de
Sloterweg te behouden. Dat is gelukt!
Dorpsraadlid Piet Renooy en zijn collega’s gingen er jaren vanuit dat het
behoud van een van de laatste oude boerderijen langs de Sloterweg alleen kon
slagen als dit pand de monumentenstatus zou verwerven. Daarom werd dát
nagestreefd.
Maar, dat bleek niet het geval: De Dorpsraad verloor namelijk de zaak om van
'De Bijweg' een monument te maken bij de rechter, maar dit alles heeft er nu
toch wél toe geleid dat de oude boerderij behouden blijft.
Lees verder…

Boerderij 'De Bijweg' aan de Sloterweg wordt definitief niet gesloopt.

Aandrijfwerk Akersluis is nu elektrisch
Tot eind vorig jaar is er opnieuw hard gewerkt aan de Akersluis.
Na de werkzaamheden aan de sluisdeuren begin 2021 hebben de
medewerkers van Hollandia Services nu ook het aandrijfwerk in de vier kelders
van de sluis vervangen.
Van Hydraulisch naar elektrisch
De aandrijfcilinders in de kelders zijn nu elektrisch. Nadat deze montagefase
van het werk was afgerond, kwamen collega's de nieuwe cilinders aansluiten
op het stroomnet (vanaf het elektra-huisje op de sluis). Eind 2021 was de klus
geklaard en sindsdien is de sluis volledig gemoderniseerd. Hierdoor is de sluis
nu geschikt om op afstand te worden bediend. Nu alle werkzaamheden zijn
afgerond, is ook het ponton met keet uit de Slotervaart verwijderd.

Inkijkje in een kelder van de Akersluis.

AKERTJE
Per adres € 70,- cadeau voor verduurzaming woning
Particulieren kunnen per adres één tegoedbon van 70 euro aanvragen
die zij kunnen besteden aan woningisolatie en het omlaag brengen
van het energieverbruik.
U kunt de tegoedbon tot 30 juni aanvragen. De bon moet binnen een maand
na uitgifte worden besteed.
Waarvoor te gebruiken?
U kunt de cadeaubon besteden aan energiebesparende maatregelen zoals:
radiatorfolie
tochtstrips of kitartikelen
isolatiemateriaal voor verwarmingsbuizen
ledlampen
contactschakelaar

radiatorventilatoren
energiemanagers
waterbesparende (douche)koppen
Meer informatie vindt u via deze link. U kunt de tegoedbon ook telefonisch
aanvragen via 088 525 4110.

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

Nog even een terugblik op Kerstmis 2021: In een prachtig versierde bijna lege
Sloterkerk ging dominee Martijn van Leerdam voor in de Kerstnachtdienst.
Organist en pianist David Schlaffke en Andrea Fleck (blokfluit en altsaxofoon)
zorgden voor de muzikale omlijsting. De feestelijke dienst was en is te zien via
deze link. Foto: Geert Verwuest.

"Zonsondergang op de kortste dag van het jaar", zo omschrijft fotograaf
Sietze Worm zijn foto, die hij maakte vanaf het fietsbrugje over de vaart bij de
Osdorperweg. Voor degenen die Oud Osdorp minder goed kennen: op de foto
staat de Osdorperweg op de voorgrond met daarachter de Osdorper
Bovenpolder en de ondergaande zon verdwijnt achter de Wijsentkade.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij
www.slotenoudosdorp.nl.
Aanmelden

