9 juni in Buurt 3
feestelijke talentenmarkt
Op het grote grasveld bij de hoek van de Harry Koningsbergerstraat en de Burg. Vening Meineszlaan

Heeft u een hobby, beoefent u een
sport, bespeelt u een muziekinstrument, heeft u culinaire gaven of een
andere interesse die u graag met
anderen deelt?

Deze buurtmarkt is dé plaats om uw
talenten te presenteren en anderen
te inspireren, of... om u natuurlijk te
láten inspireren. U bent als bewoner
van harte welkom!

Na het succes van de buurtcamping en enthousiaste
schoonmaakacties organiseert een groep actieve
buurtbewoners dit jaar een heuse talentenmarkt. Op
9 juni staan er op het grote grasveld marktkramen
waar bewoners uit de buurt hun talenten laten zien.
Voor een eerste indruk: kijk op de achterkant van dit
blad.
Er is een podium voor het geven van sportdemonstraties, muziek- en dansoptredens. Voor

kinderen van circa 6 - 12 jaar is er een echte
hardloopwedstrijd. Later in de middag kunt u deel
nemen aan een van de excursies naar interessante
gebouwen of instellingen in Buurt 3. Daarna is er
een gezamenlijke maaltijd waarvoor hopelijk velen
een zelfgemaakt gerecht meenemen. Op die manier
kunt u ook uw eigen kookkunst laten zien!
Na de maaltijd zijn er weer optredens en wordt
de avond afgesloten rondom een kampvuur.

Programma:

excursies en meer details > >

13.30 uur

Koffie en thee op het grote
grasveld en inrichten van de
marktkramen.

14:00 - 16:00 uur

Talentenmarkt, hardloopwedstrijd
en meer. Voor jong en oud.

16.30 uur

Start van de excursies.

18.00 uur

Gezamenlijke maaltijd.

20.30 - 24.00 uur

Sport, muziek, kampvuur.

Deze talentendag van Buurt 3 is mede mogelijk gemaakt door:
H. BRUININK

HOBBY & KLEINVAK

�������

CreAmClub

Excursies – ontdek Slotermeer
Zaterdag om 16.30 uur kunt u kiezen uit zes
excursies:
Buurtwandeling met Shirley Brandeis
Journaliste Shirley Brandeis kent Slotermeer op haar duimpje. Zij
laat ons zien in welk huis Koningin Juliana in 1953 een sigaretje
rookte, bij de opening van Slotermeer. En nog veel meer.
Syrisch Orthodoxe kerk
Dit prachtige gebouw was vroeger de Catharinakerk. Vandaag
bekijken we dit gebouw van binnen onder leiding van Wasilis
Psathas.
Van Eesterenmuseum
Er zijn vergevorderde plannen om een deel van Buurt 3 tot
een ‘openluchtmuseum’ te verklaren. Jeroen Schilt van Bureau
Monumenten & Archeologie verkent deze speciale buurt met u.
Ridderbostuin
De schooltuin waar al vijftig jaar kinderen van Slotermeer vertrouwd
raken met de natuur. Sjef Szarzynski leidt ons rond.
Mescid-i-aksa Camii moskee
Op de hoek van de Johannes Poststraat en de Haspelsstraat staat
een moskee. U kunt de moskee van binnen bekijken en u krijgt
uitleg over wat er in de moskee wordt gedaan.

Optredens
• Volksdansen door de Witte Tulp
• Demonstratie kickboxen
• Sportdemonstratie van Alpagu sportcentrum
onder leiding van Ali Basbuğ
• Projectjes van de Wetenschapsbeurs
• Argentijnse muziek door Orlando
<<

Alle excursies vertrekken vanaf het grote
grasveld en duren circa één uur.

Lach’s...
Heeft u niet zo’n zin in een excursie maar wilt u
liever eens lekker lachen? Lachen is gezond. Buurtbewoner Maarten Vos is lachdeskundige en leert u
lachen op een positieve en gezonde manier.
De voorbereidingsgroep:
Ad van Dam, Hüseyin Doganbas, Irene Kopp,
Arnold Paalvast, Wasilis Psathas, Truus Verboom,
Maarten Vos, Anush Avetisyan, Shirley Brandeis
Nadere informatie bij:
• Buurtsteunpunt, Slotermeerlaan 150, 613 2356
• Maarten Vos, 662 4955
Foto’s van de acties in Buurt 3 in 2004 - 2006
Bekijk de fotoreportages over de acties in de drie
voorgaande jaren op: www.meerwaldt.nl
Kijk bij ‘Buurt 3 in actie’.

De Amstelflat
Wie kent de ‘Amstelflat’ niet, van de weg af gezien? Ward Rennen,
bewoner, leidt u rond door dit markante en fraaie gebouw.

U wilt ook iets presenteren?
Geef u dan op, liefst vóór 30 mei bij het BuurtSteunpunt Leefbaarheid en Veiligheid:
•
Stuur een e-mail naar: buurt3@steunpunten.nl
•
Of bel: 613 23 56, of een van de leden van de voorbereidingsgroep
•
Of lever onderstaand strookje in bij het steunpunt op de Slotermeerlaan 150, 1063 JW Amsterdam.
Ja! Ik wil het volgende presenteren:
O ik wil graag een marktkraam reserveren voor mijn presentatie
O ik neem ook zelf iets te eten mee,
namelijk:

Naam:
Straat:
Telefoon of e-mail:

Fotografie: Shirley Brandeis, Arnold Paalvast

Een kleine greep uit de talenten die u er kunt verwachten:
• Scrapbook (een bijzonder plakboek) maken.
• Flessen beschilderen.
• Burek (Turkse pannenkoeken) bakken en eten.
• Een kleurenplan voor uw woninginterieur maken.
• Ontwerp en spuit je eigen graffiti t-shirt onder professionele
begeleiding
• Handen beschilderen met henna.
• Tekenen en schilderen voor jonge kinderen.
NB: Het is niet de bedoeling dat er commercieel gehandeld wordt.

In een buurt waar je mensen
kent, is het veel leuker om te
wonen

Ontwerp: Arnold Paalvast

Een markt voor talenten
van jong en oud

