Greenstay
Ditlaar
bijna klaar
Groot Onderhoud
Sloterweg
De entree van het dorp Sloten
aan de kant van de Ditlaar is het
afgelopen jaar enorm veranderd.
Stond hier eerst een ontsierend
kantoorpand (oorspronkelijk
spijkerbroekenwinkel!), nu is het
shortstayhotel bijna klaar. In mei
gaat het open!

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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Als werkgroep zijn wij van mening dat
de huidige bebording is niet overal even
duidelijk is. Dit leidt tot vervelende
situaties. In het gesprek hebben we de
gewenste verbeteringen in de bebording
doorgenomen. De gemeente verwacht deze
verbeteringen snel te kunnen uitvoeren.

De meeste bewoners en bezoekers
van Sloten zijn tevreden met deze
nieuwe blikvanger van het dorp.
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Pasen in de Slotense kerken
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AGENDA

Donderdag
18 april
Donderdag
6 februari
•
10.00
–
12.00
uur: Koffie-ochtend
Koffie-ochtend in
in de
de Sloterkerk.
Sloterkerk. Iedereen
Iedereen is
is welkom.
welkom.
•	10.00 – 12.00 uur:
Zondag 9 februari
Zaterdag
20 uur:
april
•	
14.00 – 16.30
Nieuwjaarsreceptie Vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’
• Het
13.00
– 17.00jaar
uur:vieren
Winkeltje/informatiepunt
Sloten is open.
nieuwe
en samen stilstaan bijPolitiebureautje
kansen en bedreigingen.
Met
Zopie.
De workshop
Waterkant,
depot De Oeverlanden,
Anton
Schleperspad.
• Soep
14.00en
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‘Bijenhotels
maken’. Van oud
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boom•	1stam
5.00 en
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(als jeSloterkerk:
hebt, zelf meenemen
graag)
hotel
maken
(voor
‘Domenica’
speelt
werken
van
Beethoven,
Haas
en
Weiner.
Toegang:
€ 10,thuis). Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg 1173, clubhuis ligt ± 10 min.
lopen
(Vrienden: € 9,-). Na afloop gezellig napraten met koffie/thee. Osdorperweg
vanaf de Ditlaar. Aanmelden: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.
28, Sloten.
Dinsdag 11 februari
Zondag 21 april
•	13.30 – 16.00 uur: Bingo en loterij met mooie prijzen (3 bingoronden: € 5,-)
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
Opbrengst voor groot onderhoud Molen van Sloten, Akersluis 10.
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
Dagelijks
• P13.00
– 17.00 uur:
Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje
is open.
•	
olitiebureautje
Sloten
tot april open op verzoek:
beme@dds.nl,Sloten
Dorpsplein
5.
• 11.00 - 15.00 uur: Paasbrunch, rondleiding (om 12.30 uur) en bijpraten over
het behoud van boerderij De Boterbloem. Tuinen van de Lutkemeer, einde
Etnastraat, Oud Osdorp.
De adressen Sloterweg 711 – 715 bestaan
niet meer.
De laatste restanten
Zondag
28 april
van
de 400
jaar
oude állerlaatste
• 14.00
uur:
Uitgebreide
Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
arbeidershuisjes
zijn open
29 een
januari
inclusief koffie/thee
fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: eveneverpulverd.
menten@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.

Arbeidershuisjes als sloopafval
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