
Sumatra 
in de lente

22 maart 17.00 - 22.00, 23 maart 12.00 - 
22.00, 24 maart 12.00 - 17.30

Met theater(-workshops), groenworkshops, 
openluchtfilm, sport en spel voor kids, live 

muziek en diner voor 1 euro

gratis entree
sumatraplantsoen, indische buurt

een heerlijk Lang weekend Lente voor en door de buurt

praktijk voor kindertherapie
imotion



Tijdens de eerste dagen van de lente, 
vanaf 22 maart, organiseert een aantal 
buurtbewoners en buurtorganisaties het 
evenement ‘Sumatra in de Lente’ op het 
Sumatraplantsoen in de Indische Buurt 
in Oost. In het weekend van 22, 23 en 
24 maart 2013 is iedereen welkom bij 
de feestelijke activiteiten naast het 
Cruyff Court. 

In de lente ga je weer graag naar 
buiten. Bij voorkeur lekker op een 
terrasje zitten, of als dat niet kan, fijn 
samenkomen op een plein. Samen met 
de buurt maken we het daarom in het 
eerste lenteweekend gezellig op het 
Sumatraplantsoen. Buurtorganisaties 
Oost Indisch Groen, Angoramuis, 
Schaakschool Oost, Muziek in de Buurt, 
stichting 020 en Imotion verzorgen dit 
Lange Lenteweekend. De vrouwen van 
de wijk maken zaterdagavond een 
driegangenmaaltijd voor een euro. 

Het programma is:
∙  vrijdag 22 maart: 17.00 – 22.00  
live muziek, hapjes en aanmelden 
workshops Groen, Theater en 
Sport&Speltoernooi voor zaterdag
∙  zaterdag 23 maart 12.00 – 22.00 
sport&spel, Levend Schaken, groenwork-
shops, theaterworkshops, dinnershow 3 
gangen met live muziek 1 euro. 
∙  zondag 24 maart 12.00 – 18.00 
theater, sport&spel, familiefilm in de 
open lucht (0,50ct) en live muziek met 
hapjes.  

Voor informatie of je opgeven voor 
Groen, Theater, Sport&Spel, het eten of 
de film: mail marktoke@hotmail.com

Sumatra In De Lente wordt georgani-
seerd door buurtbewoners en stichting 
020 projectleiding & productie naar een 
concept van René Janssen, en wordt 
gesteund door Stadsdeel Oost, Eigen 
Haard en Ymere.

http://praktijk-imotion.nl/sumatra-in-de-lente

Sumatra in de lente
een Lekker Lang Lenteweekend
voor en door de buurt. 


