
Colofon
“Ken je buur in een schoner Slotermeer” is mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van het Buurtbudget van het stadsdeel 
Geuzenveld/Slotermeer en door de medewerking van de 
Slootermeer school

Organisatie:  Ad van Dam en Maarten Vos
Sponsors:  de Dageraad
  Eigen Haard
  Fa. H. Bruinink
Ontwerp: Arnold Paalvast
Fotografie: T. Limperg en Arnold Paalvast

Op zaterdagmiddag 11 juni organiseert 
een groep buurtbewoners een middag 
om buurt 3 schoon te maken en de 
buurt(genoten) beter te leren kennen. 

Ontmoetings- en vertrekplaats is de 
Slootermeerschool,
Burg. Fockstraat 85

Buurt 3 is het deel van Slotermeer dat ligt 
tussen Haarlemmerweg, Hemboog, Burg. 
de Vlugtlaan en rotonde Slotermeerlaan.

We beginnen met het opruimen in de 
buurt, daarna kiest u ter plekke een  
excursie om uw buurt beter te leren  
kennen.

PROGRAMMA: 
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13.30 Koffie/thee in de Slootermeerschool.
 Uitleg van het programma en de verschillende  

excursies.
 Kennismaking met elkaar en de buurtregisseur, 

buurtconciërge en buurtmanager.

14.00 Openingshandeling door Tys de Ruijter,  
wethouder milieu van het stadsdeel

14.10 - 15.30 In kleine groepjes schoonmaken in  de 
buurt (Reinigingsdienst stelt materiaal ter 
beschikking)

15.30 - 16.00 Koffie-thee in de Slootermeerschool

16.00 - 17.00 U kunt deelnemen aan een van de zeven 
excursies

17.00 - 18.30 Borrel en hapjes bij de Slootermeer-
school. Zuid-Amerikaanse muziek van 
Orlando, zanger en buurtbewoner

Tot 11 juni!

Voor informatie en vragen: 
 Ad van Dam, tel.: 6147327
 Maarten Vos, tel.: 6624955

De voorbereidingsgroep:   
Elly Dekker, Irene Kopp, Arnold Paalvast, Truus Verboom, 
Anton Ederveen, Jeroen Bouman, Shirley Brandeis, Hester 
Colijn en de familie Knaack.

Foto’s van de actiedag in oktober 2004:
www.meerwaldt.nl/fotografie



Opgeven liefst vóór 4 juni – zodat we weten op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen – bij het 
Steunpunt Leefbaarheid en Veiligheid: 

Stuur een email:  Buurt3@steunpunten.nl

OF:  bel  613 2356 

OF:  lever onderstaand strookje in bij het steunpunt op 
Slotermeerlaan 150, 1063 JW Amsterdam.

Ja!  Ik kom op 11 juni naar de Slootermeerschool

Naam:

Straat en huisnummer:

Telefoon en/of e-mail adres:

1. Meer weten over de bomen en planten in  
uw buurt
Kent u de mooie vleugelnootbomen op de Vening 
Meineszlaan en het prachtige plantsoen bij het Arthur 
Meerwaldtpad?
Pieter Boekschooten en Pieter Enthoven, landschaps-
architect en bomenspecialist van het stadsdeel, 
maken met ons een wandeling door de buurt.

2. Bezoek aan de Mescid-i Aksa Camii moskee
Hoe ziet de moskee aan de Johannes Poststraat 
er van binnen uit en wat gebeurt daar?
Bestuursleden van de moskee verzorgen een 
rondleiding en informeren u over alle activiteiten  
in de moskee.

3. De Ridderbos(school)tuin is weer open!
Ook zo benieuwd naar hoe de nieuwe schooltuinen 
er op de oude plaats bij het station De Vlugtlaan uit 
zien? Er is veel veranderd en veel om trots op te zijn!
Sjef Szarzynski leidt u rond op “zijn” tuin.

4. Bezoek aan de Marokkaanse bakkerij M’Talsa
Hoe wordt brood gebakken? Deze keer krijgt u de 
kans ook eens achter de toonbank te kijken van de 
bakkerij aan de Fockstraat.
Bakker M. Jilali gunt u een kijkje in zijn keuken.

5. Op foto-safari in uw buurt
Heeft u wel eens uw buurt van achter de fotocamera 
bekeken? Vooraf krijgt u tips en achteraf worden de 
resultaten bekeken en besproken. De mooiste foto’s 
worden op internet geplaatst en geëxposeerd.
Arnold Paalvast, fotograaf, begeleidt de groep tijdens 
de wandeling door de buurt. U dient uw eigen 
fototoestel mee te nemen. Zorgt u ervoor dat uw 
toestel gebruiksklaar is – dus met film of geheugen-
kaartje en opgeladen batterijen?

6. Toerist in eigen buurt! 
Gids en Slotermeer-promotor Shirley Brandeis 
neemt u mee in de wijk en toont u de mooie kanten 
van buurt 3. Aandacht zal worden besteed aan 
onder andere de ontstaansgeschiedenis, bijzondere 
gebouwen, straatnamen en kunst. Oefent u vast de 
yell: ‘Slotermeer has it!’

7. Speurtocht voor ouders met kinderen
Elly Dekker, Goof Schönberg en Irene Kopp hebben 
een verrassende speurtocht uitgezet door de buurt, 
die eindigt op een bekende plaats, waar van alles te 
doen is.

  EXCURSIES

Video over Slotermeer in de jaren 50
Een film over de beginjaren van Slotermeer. Hoe 
de wijk is opgebouwd en wat de ideeën waren in de 
jaren 50. Leuk en nostalgisch!

Boekentafel van woningcorporaties
Gedurende de hele middag is er informatie aanwezig 
van de verschillende corporaties in de buurt.

  Doorlopend programma: 

“Ken je buur in een schoner Slotermeer” is mede mogelijk gemaakt door:

H. BRUININK
HOBBY & KLEINVAK


