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Sloterweg in 2020
nóg meer festival-kabaal?
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Bewoners (en bijen) zijn de basdreunen en overlast zat!
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•	110.00
0.30 –– 16.00
van de
afd.
Sloten.isParochiezaal
•
12.00 uur:
uur: Kerstfeest
Koffie-ochtend
inZonnebloem,
de Sloterkerk.
Iedereen
welkom.
Pancratiuskerk, Sloten.
Donderdag 12
Zaterdag
20december
april
•	113.00
0.00 –– 12.00
uur: Winkeltje/informatiepunt
Koffie-ochtend in de Sloterkerk.
Iedereen is
welkom.
•
17.00 uur:
Politiebureautje
Sloten
is open.
Zaterdag 14 december
• 14.00 uur: Gratis workshop ‘Bijenhotels maken’. Van oud wijnkistje, boom•	14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
stam en bamboestok
(als
hebt, zelf meenemen
graag)
hotel maken (voor
inclusief
koffie/thee en
eenjefotoboekje:
€ 12,50. Graag
reserveren:
thuis). Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg
1173,10,
clubhuis
evenementen@molenvansloten.nl.
Akersluis
Sloten. ligt ± 10 min. lopen
•	1vanaf
5.00 –de
21.00
uur:Aanmelden:
Winterfair op
het Sloterpleintje (t.o. de molen).
Ditlaar.
eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.
•	17.00 – 18.00 uur: Choral evensong ‘Nine Lessons and Carols’, muzikale
dienst (met
Zondag
21 orgel)
aprilin Engelse traditie. Gezang van carols en hymnen afgeBijbelteksten
door prikken
dominee in
Martijn
vanSloten;
Leerdam.
Sloterkerk,
• wisseld
10.30 - met
12.00
uur: Zwerfafval
en rond
na afloop
gratis
Osdorperweg 28, Sloten. Gratis toegang.
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
Zondag 15 december
•
17.00 uur:
Politiebureautje
Slotengratis
is open.
•	113.00
0.30 -– 12.00
uur: Winkeltje/informatiepunt
Zwerfafval prikken in en rond
Sloten; na afloop
• drankje
11.00 - 15.00
uur:prikkers.
Paasbrunch,
rondleiding
12.30 uur) en bijpraten over
voor alle
Verzamelen
in de(om
speeltuin.
•	1het
5.00
- 18.00van
uur:boerderij
Kerstborrel
Akermolen. Gratis
Zwarte Padeinde
30.
behoud
De Boterbloem.
Tuinentoegang,
van de Lutkemeer,
•	1Etnastraat,
5.00 – 21.00Oud
uur:Osdorp.
Winterfair op het Sloterpleintje (t.o. de molen).
Dinsdag 17 december
•	20.00 uur:
in het Parochiehuis op Sloten. Deelname kost
Zondag
28Klaverjassen
april
€ 2,50. De opbrengst komt ten goede aan de Pancratiuskerk. Kom gezellig
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
meedoen!
inclusief
koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: eveneZondag
22 december
10, Sloten.
•	1menten@molenvansloten.nl.
7.30 uur: Soep met broodjesAkersluis
en kerstzang
op het Dorpsplein Sloten.
Dagelijks
•	Politiebureautje Sloten tot april open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
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