‘Behoud
Lutkemeer’
blijft optimistisch!
Groot
Onderhoud
Sloterweg
Tijdens de goed bezochte actiebijeenkomst op zaterdag 31 augustus werd duidelijk dat Behoud Lutkemeer zich blíjft verzetten tegen
de komst van een bedrijventerrein
op de nog resterende vruchtbare en
cultuurhistorisch belangwekkende
Lutkemeerpolder: “We blíjven hopen dat de gemeente (GroenLinks)
tóch gaat inzien dat het juist nú
met de klimaatdiscussie belangrijk
is om de polder met biologische
stadslandbouw te behouden! Het
bedrijventerrein van 4,5 hectare
hiernaast staat leeg.

Dat betekent dat de laatste fase van de
herbestrating (deel van de Speeltuin tot
aan de afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na
de eerste week van september kan starten.
De herinrichting zal in november worden
afgerond.
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AGENDA

Donderdag
18 april
Donderdag
5 september
•
• 10.00
10.00––12.00
12.00uur:
uur:Koffie-ochtend
Koffie-ochtendin
inde
deSloterkerk.
Sloterkerk.Iedereen
Iedereenisiswelkom.
welkom.
• 17.00 – 20.00 uur: Inloop werkgroep Sloten van de Dorpsraad over
verkeerssituatie
Sloten/Sloterbrug. Dorpshuis Nieuwe Akerweg 14, Sloten.
Zaterdag
20 april
Zaterdag
7
september
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Oud Osdorp). Tom Schreursweg 		
• 14.00 uur: Gratis workshop ‘Bijenhotels maken’. Van oud wijnkistje, boom102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt Fruittuin van West koffie aan.
stam –en
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• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
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•
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rond
Sloten;
• 10.30 -12.00
12.00uur:
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Zwerfafvalprikken
prikkeninin
rond
Sloten; na afloop gratis
na afloop gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 13.00 – 16.00 uur: Galerie Tuinpark Eigen Hof open, t.o. Ditlaar, Sloten.
• 13.00
13.00 –– 17.00
17.00 uur:
uur: Winkeltje/informatiepunt
Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje
Politiebureautje Sloten
Sloten open.
is open.
•
• 11.00 - 15.00
uur: Paasbrunch, rondleiding (om 12.30 uur) en bijpraten over
Maandag
9 september
• 20.00
uur: Dorpsraadvergadering
in het Dorpshuis.
het behoud
van boerderij De Boterbloem.
Tuinen van de Lutkemeer, einde
Wilt
u iets aan
deOsdorp.
orde stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Etnastraat,
Oud
Dinsdag 10 september
•
14.00 – 16.00
uur: Bingo en loterij met mooie prijzen (3 bingoronden: € 4,-).
Zondag
28 april
Opbrengst voor groot onderhoud Molen van Sloten, Akersluis 10.
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: evenementen@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.

Stem op de
Foto’s Dorpsfeest Sloten op z’n Kop
Molen van Sloten
Help de Molen van Sloten en
kies de molen als leukste uitje
van Noord-Holland. Ga naar
www.anwbleuksteuitje.nl, klik
op Noord-Holland, vul molen
in en klik op de (goede) molen.
Vervolgens vult u uw (uiteraard!)
positieve waardering in en wijst
het invulformulier zichzelf.
Doe mee en zet de molen in de
Er wordt weer gebroed op Natuurspotlight. Per emailadres kunt u
park Vrije Geer en op de schoorsteen
één keer stemmen.
van de Lutkemeerschool!

AKERTJES
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