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Pasen in de Slotense kerken
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Diensten in de Protestantse kerk: Op Vieringen in de Katholieke kerk: Op
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25 nieuwe straatnaamborden
voor Oud Osdorp
AKERTJES

Het is al weer ‘even’ geleden, maar
toch nog het volgende bericht: Begin
juni heeft de gemeente 25 (!) ontbrekende straatnaamborden op Oud
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waren nooit geplaatst of tijdens
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