Sluip-bypass
tussen
A4 en A10
Groot Onderhoud
Sloterweg
Sloterweg-oost is óók te druk!
Na alle aandacht voor het westelijk
deel van de Sloterweg wil Martin
Huissoon ook aandacht vragen voor
de verkeerssituatie van het oostelijk deel van de Sloterweg, waar hij
woont. Het gaat om de weg tussen de
rotonde en de Johan Huizingalaan.

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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AGENDA

Donderdag 18 april

Donderdag 13 februari
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
•	10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zondag
16 februari
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20 april
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Zij zingen nummers van Simon & Garfunkel, Jacques Brel, Sinatra en
thuis). Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg 1173, clubhuis ligt ± 10 min. lopen
Lady Gaga. Volledige opbrengst voor borstkankeronderzoek én
vanaf de Ditlaar. Aanmelden: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.
molen-onderhoud. Entree: € 15,-. Reserveren:
evenementen@molenvansloten.nl.
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speeltuin.
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5.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 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.

Stem vóór de Speeltuin Sloten
Laat íedereen hier kunnen spelen!
Zondag 28 april

en aangepaste speeltoestellen. Daar• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
voor is veel geld nodig.
inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: evenementen@molenvansloten.nl.
Akersluis 10, Sloten.
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