
Camping in Buurt 3!

Zaterdag 10 juni 2006

Camping in Buurt 3!
Slotermeer, een 
stadsdeel zo groen 
dat je er zelfs kunt 
kamperen

In het weekend van 10 en 11 juni verandert het grootste 
grasveld in buurt 3 in een heuse camping, een initiatief 
van de buurtbewoners die de twee voorgaande jaren de 
schoonmaakactie vanuit de Slootermeerschool organi-
seerden.
     U kunt er dit jaar zelf uw tent opzetten, en er zijn tal 
van activiteiten en excursies gepland. ‘s Avonds is er een 
gezamenlijke maaltijd. We hopen dat u voor die maaltijd 
ook iets wilt meebrengen of anderen van uw eigen 
‘specialiteit’ wilt laten meegenieten! 

13.30 Koffie en thee op het grote grasveld en opzetten 
van de meegenomen tenten

14.30 Openingsact en officiële opening van de cam-
ping

14.45 Inschrijving en indeling voor de excursies
15.00 Eerste excursieronde
16.00 Thee en koffie en ontmoetingen met buurt-

bewoners
16.30 Tweede excursieronde
17.30 Muziek en Turkse volksdansgroep De Witte Tulp
18.00 Verkiezing SloterMiss en SloterMister
18.30 Met elkaar eten 
20.00 Sport en spel
21.30 Kampvuur, met live muziek van Orlando
22.30 Napraten
24.00 Slapen in de tenten, voor wie dat wil

Waar: op het grote grasveld bij de hoek van de Harry Koningsbergerstraat en de Burg.Vening Meineszlaan

Programma:                 excursies:  > >

Zondag 11 juni 2006

10.00 Gezamenlijk ontbijt onder de vleugelnootbomen
12.00 Met elkaar opruimen

U komt toch ook?
Geef u dan op, liefst vóór 30 mei – zodat we weten op hoeveel mensen en tenten we kunnen rekenen – bij het Steun-
punt Leefbaarheid en Veiligheid:

Stuur een e-mail naar: buurt3@steunpunten.nl
Of bel: 613 23 56
Of lever onderstaand strookje in bij het steunpunt op de Slotermeerlaan 150, 1063 JW Amsterdam.

Ja! Ik kom naar de buurtcamping met   personen.

Kruis aan: 

O ik wil graag mijn tent opzetten           Naam:
O ik blijf zaterdag 10 juni ’s avonds eten
O ik neem ook zelf iets te eten mee: namelijk         Straat:
O ik kom naar het ontbijt op zondag 11 juni
O ik kom gewoon even langs           Telefoon of e-mail:



Hemboogzone
Sinds kort kunnen we genieten van een nieuw stuk openbaar groen in 
onze woonomgeving. Een wandeling, onder leiding van Edwin van Dijk, 
ontwerper, brengt ons vanaf de Haarlemmerweg tot aan de Burgemeester 
Röellstraat en weer terug. 

Architectuurwandeling met Shirley Brandeis
Shirley Brandeis, kenner bij uitstek van de geschiedenis van Slotermeer, 
laat ons zien waar de speciale verhalen uit de beginjaren van buurt 3 zich 
hebben afgespeeld. U mag zelf aanvullen!

Syrisch Orthodoxe kerk
Vanaf de buurtcamping gaan we naar het gebouw dat vroeger de Ca-
tharinakerk huisvestte. We hebben een afspraak gemaakt met de huidige 
gebruikers, de Syrisch Orthodoxe kerk, om het gebouw van binnen te 
mogen bekijken.

Om 16.30 uur vertrekken er drie andere excursies:

Van Eesterenmuseum
Met Jeroen Schilt van Bureau Monumenten lopen we door onze woon-
omgeving. Hij laat zien waar de stedenbouwkundige ideeën van Van 
Eesteren zichtbaar zijn.

Ridderbostuin
De schooltuin waar al vijftig jaar kinderen van Slotermeer vertrouwd raken 
met de natuur. Van Sjef Szarzynski krijgen we een rondleiding in de nieuwe 
oude schooltuinen. 

Mescid-i-aksa Camii moskee
Wilt u de Turkse moskee in het gebouw Johannes Poststraat / Has-
pelsstraat eens van binnen bekijken? Wij hebben een afspraak gemaakt 
voor een groepsbezoek. 

Alle excursies vertrekken vanaf de buurtcamping en duren circa één uur.

Doorlopend programma

• U kunt u laten portretteren op de camping –  voorzover de ‘geheugen-
voorraad’ strekt. De foto – met “Groeten uit Slotermeer!” – wordt op in-
ternet gezet, waar u hem kunt oppikken en naar uw familie en vrienden 
kunt e-mailen.

• Er zijn ’s middags allerlei sport en spel activiteiten voor kinderen en 
volwassenen, met begeleiding door Sportbuurtwerk

• Maak eens een praatje met een onbekende buurtbewoner.
• Doe mee met een van de gezelschapsspelen. 

Excursies – ontdek Slotermeer nog beter
Zaterdags om 15.00 uur kunt u kiezen uit drie excursies:

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

10 en 11 juni:  de buurtcamping is 
geopend van zater dag 13.30 uur tot 
zondag 12.00 uur.

Gezellig samen thee en koffie drinken
Andere buurtbewoners ontmoeten
Met elkaar lekker eten
Nachtje kamperen in je eigen buurt
Naar sfeervolle muziek luisteren
Zomaar een praatje maken
De buurt beter leren kennen
Met elkaar sporten

Nadere informatie en vragen:
de voorbereidingsgroep:
Jeroen Bouwman 613 23 56
Shirley Brandeis shirley@brandeis.nl
Hester Colijn 675 24 15
Ad van Dam 614 73 27
Elly Dekker 613 39 82
Huseyn Doganbas 611 05 09
Anton Ederveen 06-5551262
Irene Kopp 611 82 27
Arnold Paalvast info@meerwaldt.nl
Wasilis Psathas 682 00 82
Truus Verboom 613 24 35 
Maarten Vos 662 49 55
Buurtsteunpunt, Slotermeerlaan 150

Foto’s van de acties in Buurt 3 in 2004 en 2005
Hoe ging het ook alweer in oktober 2004 en in 
juni 2005? Bekijk de fotoreportages over de 
acties ‘Ken je Buur’ op: 
www.meerwaldt.nl/fotografie

Deze buurtcamping is mede mogelijk gemaakt door:

Colofon
Poster- en flyerontwerp, fotografie:
Arnold Paalvast

H. BRUININK
HOBBY  &  KLEINVAK


