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Op dinsdag 25 juni organiseert de
gemeente van 17.00 tot 20.00 uur in
de Tuinzaal van de Molen van Sloten
(Akersluis 10) een inloopbijeenkomst
over de vervanging van de Sloterbrug.
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Bij de foto: Cleo (7) – met ooievaarsknuffel! – kan
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Trillingen
Veel oude Slotense woningen zijn
gevoelig voor trillingen. De aannemer
gebruikt bij dit werk zo licht mogelijke
machines en zijn medewerkers hebben
instructies gekregen om zacht te rijden.
Op enkele plekken zijn trillingmeters
geplaatst om dit te monitoren. Tot dusver
zijn geen te grote trillingen gemeten.
Bij de werkzaamheden aan de smalle
Osdorperweg wordt extra gelet op het
vermijden van trillingen.
Peter de graaf, werkgroep Sloten

Pasen in de Slotense kerken

Geslaagd?

Beide kerken in de Slotense dorpskern
vieren uiteraard het Paasfeest.
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voor.
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Op
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Goede Vrijdag 19 april om 19.00 uur:
Er is een petitie gestart.
Kruisverering. Op zaterdag 20 april om
21.00 uur: Paaswake met eucharistie.
Het ontwerp werkt verkeersOp Paasmorgen zondag 21 april 10.30
aantrekkend, terwijl de weg en
uur: Hoogfeest van Pasen (Eucharistie),
het dorp nu al bezwijken onder
met medewerking van het Latijns Koor
te snel rijdend sluipverkeer. Het
‘Vox Laudans’. Bij alle vieringen gaat
geldende inrijdverbod tijdens de
Kapelaan Henk Versteeg voor.
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AGENDA

Donderdag 18 april
Donderdag 20 juni

• 110.00
12.00uur:
uur:Koffie-ochtend
Koffie-ochtendin
inde
deSloterkerk.
Sloterkerk.Iedereen
Iedereenisiswelkom.
welkom.
•	
0.00 ––12.00
Zaterdag 22 juni
Zaterdag
20uur:
april
•	
10.00 – 14.00
Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer,
• Sloten.
13.00 –Kom
17.00ook!
uur:Ruud
Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje
Sloten is open.
Lutterlof, tel. 06 – 287
41 952.
•	
3.00 –uur:
17.00Gratis
uur: Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje
Sloten open.
• 114.00
workshop ‘Bijenhotels maken’.
Van oud wijnkistje,
boom•	1stam
4.00 uur:
Gratis workshop
bij Tuinpark
over(voor
waen bamboestok
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hebt, zelf meenemen
graag)Eigen
hotelHof
maken
terdieren en -kwaliteit. O.l.v.bioloog Rosa Smit en Noemie Smit. Sloterweg
thuis). Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg 1173, clubhuis ligt ± 10 min. lopen
1173, clubhuis ligt ± 10 min. lopen vanaf de Ditlaar.
vanaf de Ditlaar.
Aanmelden: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.
Aanmelden:
eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.
•	17.00 – 22.00 uur: Griekse avond (eten en workshop ‘Griekse dans’ bij de
Zondag
21Sloten:
april € 17,50 p.p. (excl. drankjes). Opbrengst is voor onderhoud
Molen van
• van
10.30
12.00 Sponsor:
uur: Zwerfafval
prikken inPlato.
en rond
de -molen.
Grieks restaurant
Vol Sloten;
= vol. na afloop gratis
Aanmelden:
Akersluis 10, Sloten.
drankje voorevenementen@molenvansloten.nl.
alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
Zondag
juni uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 13.00 –2317.00
•	10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten.
• 11.00 - 15.00 uur: Paasbrunch, rondleiding (om 12.30 uur) en bijpraten over
•	13.00 – 16.00 uur: Galerie Tuinpark Eigen Hof open, t.o. Ditlaar, Sloten.
De Boterbloem. Tuinen
van de Lutkemeer,
einde
•	1het
3.00behoud
– 17.00 van
uur:boerderij
Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje
Sloten open.
Oud Osdorp.
•	1Etnastraat,
4.00 uur: Uitgebreide
Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren:
Zondag
28 april
evenementen@molenvansloten.nl.
Akersluis 10, Sloten.
Maandag
24 juni
• 14.00 uur:
Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
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eveneRingdijk (Haarlemmermeer) tot ‘gemeentelijk erfgoed’ (o.a.: verhaal over
menten@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.
Ringdijk en selectie monumentwaardige panden/structuren). Ontmoetingscentrum ’t Rietland Chr. Huygensstraat 21, Badhoevedorp.
•	20.00 uur Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde
stellen?
dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Geen Mail
Mountainbikeroute
Op 11 april besprak de gemeenteraad de uitkomst van het ‘mountainbikeonderzoek’ met de gemeenteraadscommissie. Het zag er lang naar uit dat
voor dit plan moet o.a. een sloot
projecten/osdorperweg/ leest u
er een Mountainbikeroute in De Oeverlanden zou komen. De vereniging
worden verlegd, waardoor de
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