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Op 1 september werd de V.A.T. honderd. Dit jubileum werd tijdens een
drukke feestweek en een receptie
en feest op 21 september gevierd.
Het park kreeg een erepenning van
de gemeente Amsterdam en voorzitter Co Plooy (81) werd verrast met
het lidmaatschap van de Orde van
Oranje Nassau.

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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Pasen in de Slotense kerken
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