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Groot Onderhoud Sloterweg

Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad Sloten
– Oud Osdorp
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Kleine en grote zaken
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Donderdag9 18
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Donderdag
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Iedereen
is welkom.
•	10.00 – 12.00 uur:Koffie-ochtend
Koffie-ochtend
inSloterkerk.
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Iedereen
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Zaterdag
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Vrijdag
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stam en
•	1thuis).
0.30 - Tuinpark
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•	15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Dwarsfluitiste Mariya
SemotyukSchlaffke (Concertgebouworkest) en haar echtgenoot
Zondag
21 april
David Schlaffke (organist Sloterkerk) spelen klassiek-romantische
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
werken van o.a. Mendelssohn, Rinck en Carl Ph. E. Bach. Toegang:
voor alle prikkers.
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€drankje
10,- (Vrienden:
€ 9,-). Na
afloop gezellig
napraten met koffie/thee.
• Osdorperweg
13.00 – 17.00 uur:
Politiebureautje Sloten is open.
28,Winkeltje/informatiepunt
Sloten.
• 11.00 - 15.00
uur: Paasbrunch, rondleiding (om 12.30 uur) en bijpraten over
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•	1het
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mooie prijzen
(3 bingoronvan
boerderij
van de Lutkemeer,
einde
den:
€
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Opbrengst
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groot
onderhoud
Molen
van
Sloten,
Etnastraat, Oud Osdorp.
Akersluis 10.
Dagelijks
Zondag 28 april
•	
olitiebureautje
Sloten
tot april open op verzoek:
• P14.00
uur: Uitgebreide
Rembrandtrondleiding
door debeme@dds.nl,
Molen van Sloten,
Dorpsplein 5.
inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: evenementen@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.
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