VerzetOnderhoud
tégen de Sloterbrugplannen
Groot
Sloterweg
Ondanks de snikhete en vochtige ‘deken’ kwamen ongeveer 60
Slotenaren en Badhoevedorpers op
25 juni naar de Molen van Sloten
om hun onvrede te uiten over de
voorliggende brugplannen.
Teun Castelijn (van de werkgroep
Sloten, rechts op de foto) sprak –
aangevuld door anderen – luid en
duidelijk zijn ongenoegen uit over
het voorstel voor het nieuwe brugontwerp.

Foto: Erik Swierstra
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AGENDA

Donderdag
18 april
Donderdag
4 juli
• 010.00
– 12.00
uur: Koffie-ochtend
in de Sloterkerk.
is welkom.
•	
9.00 uur:
Werkgroep
Sloten gaat inspreken
over de Iedereen
Sloterbrug
in de Verkeerscommissie van gemeenteraad. Raadzaal, Stopera, Amstel 1.
Zaterdag
20uur:
april
•
10.00 – 12.00
Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zaterdag
juli uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 13.00 – 6
17.00
•
16.00
uur: Nieuw
Sloten
Festival: divers
program.
• 11.00
14.00–uur:
Gratis
workshop
‘Bijenhotels
maken’.
Van oudBelgiëplein.
wijnkistje, boom• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
stam en bamboestok (als je hebt, zelf meenemen graag) hotel maken (voor
•	15.00 uur (inloop vanaf 14.15 uur): Vrouwenkoor DivAssorti zingt op Tuinthuis).
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1173,Sloterweg
clubhuis 1173,
ligt ± Sloten.
10 min. lopen
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min. Hof,
lopenSloterweg
vanaf Ditlaar.
vanaf 7dejuli
Ditlaar. Aanmelden: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.
Zondag
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. Speeltuin Sloten.
Zondag
21 april
•	
12.00 – 16.00
uur: Tuintjesmarkt V.A.T.: rommelmarkt met groen tintje op
park.
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de speeltuin.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
Maandag 8 juli
• 20.00
11.00uur:
- 15.00
uur: Paasbrunch, rondleiding
(om 12.30 uur) en bijpraten over
•
Dorpsraadvergadering.
Vragen: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
het behoud
Dinsdag
9 juli van boerderij De Boterbloem. Tuinen van de Lutkemeer, einde
•	1Etnastraat,
4.00 – 16.00Oud
uur:Osdorp.
Bingo en loterij met mooie prijzen (3 bingoronden: € 4).
Opbrengst voor groot onderhoud van de Molen van Sloten. Akersluis 10.
Zondag 28 april

Geslaagd!

• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: eveneDion
Berrevoets (18) van de Osdorperweg
15Sloten.
op Sloten is geslaagd voor de
menten@molenvansloten.nl.
Akersluis 10,
opleiding Podium- en evenemententechniek aan het Mediacollege op Sloterdijk. Hij is nu geluidstechnicus. Het diploma van deze MBO Niveau 4-opleiding biedt Dion toegang tot de opleiding HBO-Verpleegkunde aan de Hogeschool
vanMountainbikeroute
Amsterdam. Einddoel: volledig gediplomeerd ambulancebroeder.
Geen
Op 11 april besprak de gemeenteraad de uitkomst van het ‘mountainbikeonderzoek’ met de gemeenteraadscommissie. Het zag er lang naar uit dat
er een Mountainbikeroute in De Oeverlanden zou komen. De vereniging
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AKERTJES

Eiken-rupsen rukken op!

