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Groot Onderhoud Sloterweg 150e SloterNico Jansen heeft zijn strijd tot
behoud van de landarbeiderswoningen aan de Sloterweg 711-715
nog altijd niet opgegeven.

Nico laat weten dat er half oktober
overleg heeft plaats gevonden met
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Winterfair op Sloten: doe mee!
Op zaterdag 14 december en zondag 15 december wordt er voor
het eerst een Winterfair georganiseerd op het Sloterpleintje,
tegenover de Molen van Sloten.
Het wordt een sfeervol en gezellig marktje, dat van 15 uur tot 21
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