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Vang werken 
Het is goed wonen in Nieuw Sloten en Park Haagseweg. Tenminste… als je 
‘gezond, recht van lijf en leden bent’. Maar wat doe je, als het eens niet zo lekker 
gaat? Waar kan je terecht als het leven je tijdelijk tegen zit. Of erger: als je langdurig 
te maken krijgt met huiselijk geweld? Is er dan een vangnet om op terug te vallen? 
Van welke netwerken kun je gebruikmaken, om hulp te vinden? In dit nummer vind 
je voorbeelden van acties en voorzieningen om problemen te voorkómen en van 
organisaties die kunnen helpen om samen naar oplossingen te zoeken.  
Naast deze serieuze onderwerpen, natuurlijk ook luchtiger zaken en actueel nieuws 

voor Nieuw Sloten en omstreken.                                                                               C.F. 
 

Ik leer ‘ondernemen’ op De Vlaamse Reus 
De Vlaamse Reus heeft een primeur: het is de eerste basisschool in Amsterdam die 
gestart is met het thema “Ik leer Ondernemen”. In het lesprogramma voor de groepen 7 
en 8 maken de leerlingen kennis met allerlei onderdelen van ‘het ondernemen’. Het  
project wordt na 8 weken op school afgesloten met een heuse ‘markt’ waar de leerlingen 
hun ‘producten en diensten’ kunnen verkopen.  

Startactiviteit met ondernemers 
Na een soort “Wie ben ik?”-spelronde, waarin de leerlingen het beroep van een onder-
nemer te weten moesten komen, kwamen 23 september ook meer persoonlijke vragen 
aan bod: “Ben jij wel eens ziek? Werk je ook thuis? Werk je alleen?” enzovoort… Aan de 
startbijeenkomst werkten diverse ondernemers, voornamelijk uit Nieuw Sloten, belange-
loos mee: kapster Jacqueline; huisarts Ten Kate; schoonmaakbedrijf Chiel Visser; beel-
dend kunstenares Lia Nijman; Kristian Esser van Mr. Harder, Trendwatching en con-
ceptbureau voor nieuwe media; acupuncturist de heer Tan; én Egbert van der Meer van 
Bureau Egwise. 
Na de start zijn de leerlingen een marktonderzoek gaan doen, maken ze een onderne-
mersplan en gaan ze langs bij een financier, de Rabobank Nieuw Sloten. Daarna krijgen 
ze op school een startkapitaal om hun onderneming mee te beginnen. 

Leuker kunnen we het niet maken 
Na twee weken ondernemerschap, krijgen de leerlingen feedback van Kristian Esser, 
die de leerlingen helpt hun product of dienst te promoten. Verder komen op school ande-
re ondernemers langs en gaan de leerlingen op werkbezoek bij ondernemers. En alsof 
dat nog niet genoeg is voor groep 7 en 8, komt óók de Belastingdienst langs om te ver-
tellen wat voor rol die dienst speelt bij een onderneming. Als afsluiter organiseert de 
school een markt waar de leerlingen hun producten of diensten kunnen verkopen. 
Voor het laten ontwikkelen van het lesprogramma heeft De Vlaamse Reus een sub-
sidie ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken.  

Meer info op: www.lerenondernemen.nl.                        Brigitte Brijbag en Cees Fisser 
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 Van onze 

Buurtregisseurs 
Huiselijk geweld is niet  
normaal 
Binnen het politiewerk krijgen wij vaak te maken met  
huiselijk geweld. Veel mensen denken bij huiselijk geweld 
aan mishandeling. Echter: vernedering, verwaarlozing en 
seksueel misbruik zijn ook vormen van huiselijk geweld. 
Helaas komen dit soort zaken vaak voor en het is zeer  
ingrijpend voor de slachtoffers. 
In principe kan iedereen slachtoffer worden: vrouwen, 
mannen, kinderen en ouderen. Vaak praten zij er liever 
niet over, omdat ze zich schamen of anderen niet in pro-
blemen willen brengen. Soms weet men niet waar men 
voor hulp terecht kan. 

Als politie komen wij vaak als eerste bij een incident 
en maken dan een inschatting wat er moet gebeu-
ren. Als het bijvoorbeeld om verwaarlozing gaat of 
om mensen in psychische nood, dan krijgt de buurt-
regisseur een melding om nog eens bij die persoon 
te gaan kijken. In dat geval gaan wij altijd vergezeld 
van een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige van 
de GGD, afdeling Vangnet en Advies. Samen wordt 
gekeken welke hulp geboden kan worden.  

Amsterdam heeft een advies- en steunpunt Huiselijk  
geweld. Daar kunt u terecht met vragen over hulp of  
advies. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereik-
baar; buiten kantoortijden en in het weekend alleen voor 
acute situaties. 

Popnagelactie 
Op 6 september is er weer een ‘popnagelactie’ geweest op 
de parkeerplaats bij de Anderlechtlaan. Er zijn 40 ken-
tekens vastgezet met popnagels. 

Fietsverlichting 
De dagen worden korter en dat houdt in dat de verlichting 
ook weer vroeger gaat branden. Dit geldt ook voor de fiets. 
Zorg voor uw eigen veiligheid en die van een ander. Zorg 
dat uw fietsverlichting werkt, zodat u zichtbaar bent in het  
verkeer. En voorkom een boete van € 20. 

Aanhoudingen in september 

• In september is een inbreker aangehouden, die kooikar-
pers wilde stelen bij het chinees restaurant op Hageland.  

• Er is een fietsendief aangehouden die een fiets had  
gestolen bij het Turnhoutplantsoen.  

• Twee jongens zijn aangehouden nadat ze op de open-
bare weg een wheely (alleen op het achterwiel rijden) 
hadden gemaakt met hun bromfiets.  

• Verder zijn twee bestuurders aangehouden voor het 
rijden onder invloed. 

 
Marcel Huizing en Janneke Schep 

Nieuw Sloten Noord  / Nieuw Sloten Zuid 

Nieuwe redactieleden stellen zich 

aan u voor 
Na de oproep voor nieuwe redactieleden hebben zich twee 
Nieuw-Slotenaren gemeld. Brenda Isken en Theo Hesp  
stellen zichzelf aan u voor. 

Hallo! Sinds kort ben ik redactielid van NieuwSloten Nieuws 

en zal me dus even voorstellen. Ik ben Brenda (28) en ik 
woon sinds juni 2007 in Nieuw Sloten. In het dagelijks  
leven werk ik in een hotel. Eén van mijn hobby’s is dan ook 
het leren en spreken van andere talen (onder andere  
Engels, Frans, Duits en Spaans). In mijn vrije tijd schrijf ik 
graag. Op het moment schrijf ik vooral korte verhalen, 
maar ik hoop ooit een boek uit te geven. Bij NieuwSloten 
Nieuws hoop ik het schrijven te kunnen combineren met 

wat meer betrokkenheid bij deze leuke buurt.   
Tot schrijfs! 

Brenda Isken 

Mijn naam is Theo Hesp. Ik woon inmiddels al weer ruim 
vijf jaar in Nieuw Sloten en werk al heel lang in het  
onderwijs in Slotervaart, als adjunct directeur van een gro-
te vmbo-school. Hoewel mijn pensioengerechtigde leeftijd 
niet meer ver in de toekomst ligt, ga ik nog steeds elke dag 
met veel plezier naar mijn werk. Daar heb ik veel contact 
met leerlingen en hun ouders die in Nieuw Sloten wonen. 
Mijn vrouw en ik zijn geboren Amsterdammers en wonen, 
na een periode in het landelijke Nieuwkoop verbleven te 
hebben, met veel plezier in deze wijk. Er gebeuren hier 
veel leuke en soms ook minder leuke dingen. De geschie-
denis heeft ons echter geleerd, dat het positieve altijd zal 
overwinnen en daarom zie ik het als mijn taak om zoveel 
mogelijk ‘goed en leuk nieuws’ uit de wijk bij iedereen be-
kend te maken. Als we samen aan het leefbaar en gezellig 
Nieuw Sloten werken, wordt het nóg prettiger om hier te 
wonen. 

Theo Hesp 

Swingkids op Belgiëplein 
De "SwingKids" van www.dansschoolponne.nl gaven zater-
dag 6 september dansdemonstraties op het Belgiëplein.  
Onder grote  
belangstelling van 
het winkelend  
publiek, toonden 
diverse dansgroe-
pen een aantal 
traditionele én 
heel moderne 
dansstijlen. 

C.F. 
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Veiligheid op school 
Veiligheid op school gaat over jeugd en veiligheid. Een 
grotere tegenstelling is er niet. Jeugd en veiligheid staan in 
principe lijnrecht tegenover elkaar. Alleen het ongeboren 
kind is nog veilig, hoewel het kind ook dan al een hele 
strijd moet leveren om ongeschonden ter wereld te komen. 
Heeft het kind deze periode succesvol afgesloten, dan be-
gint de grote zoektocht naar het eigen “ik”. Dat is een 
tocht, die te vergelijken is met de meest spannende en  
enge film die op dit moment nog gemaakt moet worden. 
Eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd om te stellen, dat 
veiligheid en jeugd een niet bestaande grootheid is. 

Het onbekende 
Voor elke jongen en elk meisje begint het leven met een 
verkenning van het onbekende. Een zoektocht die nooit 
zal ophouden en een zoektocht die vol gevaren is. Geluk-
kig voor de jeugd, is zij niet bekend met de gevaren die 
overal loeren. Het zijn de ouders, die in een voortdurende 
stortvloed van waarschuwingen, de nieuwe ontdekkingsrei-
ziger proberen te behoeden voor alle gevaren. Dat kleine  
kinderen nog andere woorden leren, dan de overbekende  
uitroepen: “Pas Op!”, “Niet doen!”, “Auw!”, “Blijf Af!” en ga 
zo maar door, is een groot raadsel. Maar het opvallende is 
dat zij deze woorden bijna nooit zullen herhalen. Zij sluiten 
zich dus als het ware af voor de waarschuwingen en dat 
zullen ze hun hele jonge leven blijven doen. Want na het 
huis volgt de straat en vervolgens de school. Maar hoeveel 
zij daar ook leren; oppassen, niet doen, afblijven, hoort daar 
in elk geval niet bij. Nog moeilijker wordt het als je vraagt het 
begrip veiligheid uit te leggen. Wat voor volwassenen onvei-
lig is, is voor kinderen vaak helemaal niet onveilig.  

Colditz 
Stellen ouders het op prijs als 
een school een voor buiten-
staanders onneembare vesting 
is; veel jongeren voelen zich dan ingesloten. De term “Colditz” 
wordt op scholen vaak gehoord. Je mag hier niets, het lijkt wel 
een concentratiekamp. Dat is het natuurlijk niet, maar het  
beneemt de jeugd de kans de wereld te ontdekken op hun 
eigen, vertrouwde manier. Net zo goed als veel krijgsgevan-
genen uit Colditz wisten te ontsnappen, weet de jeugd heel 
snel de mazen van het veiligheidsnetwerk te vinden en kan 
de ontdekkingstocht naar het onbekende gewoon doorgaan. 
Dat daar gevaar in schuilt, weet elke volwassene net zo goed 
als die weet, dat het zijn of haar taak is, de jeugd voortdurend 
te wijzen op alle gevaren die zij in hun dagelijkse leven tegen-
komen. Bij de een slaan die waarschuwingen aan, de ander 
slaat ze in de wind. Maar bijna altijd gaat het goed.  

Intensief contact met ouders 
Het beschermingsmechanisme van elke jongere is veel 
beter ontwikkeld dan volwassenen willen geloven. De 
moeilijkheid is dan ook om te bepalen of een kind gewoon 
bezig is kind te zijn, of dat er iets meer aan de hand is. 
Daarom is het voor elke school belangrijk intensief contact 
te hebben met ouders. Samen kunnen zij bepalen  
wanneer er echt iets aan veiligheid gedaan moet worden. 
Dan heb ik het wel over individuele veiligheid.  

Individuele maatregelen 
Maatregelen tegen pesten, roken, drinken, loverboys en 
criminaliteit worden op elke school genomen, maar dit 
moeten individuele maatregelen blijven, anders ontnemen 
wij veel jongeren hun recht op onderzoek en daarmee hun 
ontwikkeling op het gevaarlijke pad naar volwassenheid. 

Theo Hesp 

Een blik op het verleden, feesten 
in het heden 

In september vierde Peuterspeelzaal Het Groeipark 
met Linda Kinneging haar 15-jarig bestaan. Ruim 200 
mensen waren aanwezig op het reüniefeest voor oud-
peuters en de peuters van nu.  

Linda, peuterleidster van het eerste uur, vertelt over deze 
bijzondere middag: “Hoogtepunten van deze middag  
waren toch wel het weerzien met oud-peuters. Ouders  
reageerden ook ontzettend leuk op de fotogalerij die ik had 
gemaakt. Ik had van elk schooljaar een fotoboek gemaakt 
en de klassenfoto daarboven gehangen. Hier ontving ik 
heel leuke reacties op. Verder liep er een goochelaar tus-
sen de mensen door; met goocheltrucjes en leuke ballon-
figuren werd jong-en-oud vermaakt. Met iedereen een 
praatje maken om te vragen hoe het nu met ze gaat, is er 
helaas door de drukte niet van gekomen. Dit mocht echter 
de pret niet drukken, want het klapstuk van deze middag 
vonden de kinderen de draaimolen. Die heeft gewoon drie 
uur lang vol gezeten met peuters-van-nu en oud-peuters!” 

Khalid Hafid 

Cursus “Beter omgaan met pubers” 
In de leeftijd van 11 tot 19 jaar verandert er veel, zowel 
voor pubers als voor ouders. Daarbij komen leuke, maar 
ook lastige kanten kijken. Pubers ontwikkelen een eigen 
mening en nemen niet meer alles van hun ouders aan... 
Het is dan ook zoeken naar een goede balans tussen  
loslaten en vasthouden.  

In zes bijeenkomsten besteden we aandacht aan  
veranderingen in de pubertijd; positief aandacht geven; 
luisteren; praten en overleggen met je puber én grenzen 
stellen en straffen. 
De cursus begint vrijdag 14 november van 9.15 - 11.30 uur 
bij het Ouder-en-Kind Centrum Belgiëplein, Hageland 117.  
Deelname is gratis. Aanmelden kan bij de balie van het 
OKC; via T. (020) 555 58 24, toets 2; of bij Josje Burghard, 
pedagogisch adviseur, M. 06 - 1286 1538. 

C.F. 
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Huiselijk geweld  

Hier? Nee toch? 

U ziet het niet, dus het is 

er niet… Of toch wel!  

Huiselijk geweld is geweld dat 
in de privé-sfeer plaatsvindt, 
gepleegd door partners,  
ouders, kinderen, andere  
familieleden en huisvrienden. 
Vrouwen en mannen, kinde-
ren en ouderen; iedereen kan 
te maken krijgen met huiselijk 
geweld.  

Plegers, slachtoffers en getuigen komen uit álle lagen van 
de bevolking en zijn afkomstig uit álle culturen. Ieder voor 
zich hebben ze het moeilijk met huiselijk geweld. Of het nu 
gaat om mishandeling; gedwongen seks; gedwongen uit-
huwelijking; psychisch geweld, zoals bedreiging of 
‘stalking’; of om verwaarlozing. 

Meest voorkomend en meest verborgen 
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van  
geweld! Omdat het vaak binnenshuis plaatsvindt en veel 
mensen die ermee te maken hebben, er niet over willen 
praten, is het helaas ook één van de meest verborgen 
soorten geweld.  
Als u ermee te maken krijgt, denkt u misschien dat u de 
enige bent of dat het uw eigen schuld is. Ook in dit soort 
situaties is er een vangnet om u te helpen uit die nare  
situatie te komen. 

Steunpunt Huiselijk Geweld 
Het Steunpunt Huiselijk Geweld is er niet alleen voor 
slachtoffers, maar ook voor de daders. Vaak weet een  
dader van huiselijk geweld niet goed hoe hij/zij zijn/haar 
gedrag kan aanpassen. Het Steunpunt is er ook voor  
kinderen én voor andere personen, die denken dat er iets 
aan de hand is.  

Wat kan het Steunpunt voor u doen? 
Of u nu slachtoffer, getuige of dader bent; allereerst zal er 
naar uw verhaal worden geluisterd. Bellen met het Steun-
punt is veilig: u hoeft uw naam niet te noemen.  
Pas als ú dat zélf wilt, zal er ook daadwerkelijk actie wor-
den ondernomen. Het Steunpunt werkt nauw samen met 
onder andere de politie, om zoveel mogelijk te proberen 
huiselijk geweld terug te dringen. 

Meer informatie 
Kijk op www.blijfgroep.nl en www.shginfo.nl of  
www.huiselijkgeweld.amsterdam.nl. 
Het Steunpunt Nieuw West, Osdorper Ban 17a, 1068 LD 
Amsterdam (Osdorp) is tijdens kantooruren geopend en 
bereikbaar via (020) 667 12 38. Bel buiten kantooruren voor 
acute situaties (020) 611 60 22 (24 uur per dag). In andere 
gebieden van Nederland, kunt u bellen met 0900 - 126 26 26. 

Brenda Isken 
 
 

Opvoeden en zo 

H et Ouder-en-Kind-Centrum (OKC) Nieuw Sloten is 

midden in de wijk gevestigd (Hageland 117).  

Na de geboorte-aangifte van een kind, meldt de gemeente 
dit per fax aan het OKC. Soms wordt de begeleiding  
verzorgd door de huisarts/gezondheidscentrum, maar 
meestal maakt een van de medewerkers van het OKC een 
afspraak voor een huisbezoek.  
Zo’n eerste huisbezoek door het screenteam, is al binnen 
4 tot 7 dagen na de geboorte. Tijdens het bezoek wordt al 
een aantal verpleegkundige handelen verricht: het hielprik-
je en een gehoortest. Een verpleegkundige van het OKC 
gaat tussen de 10

e
 en 14

e
 dag na de geboorte langs, voor 

een intake. Hierbij wordt informatie verzameld om de  
ouders waar nodig zo goed mogelijk te kunnen steunen 
tijdens de eerste vier levensjaren van hun kind. Ook  
volgen enkele onderzoeken naar de lichamelijke en  
psycho-sociale ontwikkeling van het kind en wordt het kind 
volledig gevaccineerd (ingeënt). Vanaf 4 jaar tot 19 jaar, 
neemt de Schoolgezondheidszorg de begeleiding over. 

Vragen over opvoeding 
Ouders hebben vaak vragen over de opvoeding. Het OKC 
organiseert voorlichtingsavonden & cursussen, en geeft de 
ouders informatie over verschillende opvoedingsaspecten. 
Zo is er informatie over de kraamtijd, dagopvang, veilig 
slapen en er is een cursus ‘Opvoeden en Zo’. Ouders kun-
nen onzeker zijn over hun manier van opvoeden. Het helpt 
vaak om bij één specifiek opvoedingsaspect, gerichte  
ondersteuning te geven. 

Breed sociaal-/medisch netwerk 
Het OKC is ingericht voor de algemene begeleiding en 
heeft daarnaast een breed netwerk om in te zetten ten be-
hoeve van het welzijn van het kind. Het OKC kan de hulp 
inschakelen van maatschappelijk werk; van een opvoe-
dingsconsulent en zorgen voor verwijzing naar het bureau 
Jeugdzorg of een psycholoog. Als medewerkers van het 
OKC mishandeling signaleren of vermoeden, geven zij dit 
door aan het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. 

Vertekend beeld door TV 
Hoewel de hoeveelheid opvoedprogramma’s op TV de 
suggestie wekken, dat ouders reddeloos en radeloos staan 
in de opvoeding van hun kinderen, blijkt dat in de praktijk 
gelukkig een breed netwerk georganiseerd is om ouders te 
adviseren en hulp te bieden. Of zoals Tineke Wildeman 
(op de foto links), verpleegkundige van het OKC me vertel-
de: “Als ik zelf destijds alle informatie had gehad die nu 
beschikbaar is, had het mij veel winst gegeven tijdens de 
pubertijd van mijn eigen kinderen”.  

Jolien van der Werff 

Tineke Wildeman (links) en Tineke Kroom in het OKC 
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rijwielpad, en het rijwielpad een racebaan voor brommers.” 

Hoe zit het met de zorg voor ouderen in Nieuw-Sloten?  
De Wolff: “Er is een gebrek aan professionele hulp voor 
oudere alleenstaanden. Op 4 juli 2006 opende stadsdeel-
voorzitter, Ahmed Marcouch, feestelijk het nieuwe Zorg-
steunpunt België van thuiszorg Antaris. Dit was één van de 
voorwaarden voor de Wibo-woningen. Helaas: het aan-
spreekpunt in Zorgsteunpunt België is verdwenen! Het 
komt nu regelmatig voor dat een oudere na een val, dágen 
lang in huis ligt zonder verzorging. Helaas kwam hulp twee 
keer te laat... We hebben als bewonerscommissie contact 
gezocht met Antaris en het voorstel gedaan om een bord-
jessysteem (zonnetje/maantje) in te voeren, zodat je gelijk 
kan zien dat het met de bewoner (zonnetje) goed gaat. 
Maar daar hebben we na twee gesprekken, met de toe-
zegging ‘u hoort nog van ons’, geen reactie meer op  
gehad. We hebben ook Eigen Haard gevraagd om hier-
over contact op te nemen met Impuls, de beheerder van 
Activiteitencentrum België.” 

Zijn er verder nog problemen? 
De Wolff: “Helaas loopt het eettafelproject niet erg goed*. 
Er komt een klein, vast groepje. Het eten is goed, maar er 
is te weinig bekendheid aan gegeven. Er wordt nu nog 
maar driemaal in de week gekookt, terwijl men oorspron-
kelijk uitging van vijf keer.  
Iets anders is dat we in onze flat soms problemen hebben 
met de lift. Als de lift kapot is, kunnen ouderen eigenlijk de 
deur niet meer uit. Het is wel eens voorgekomen dat  
iemand een halve dag in de lift vastzat. 
Positief is dat Eigen Haard een enquête heeft gehouden 
onder bewoners of zij iets voelen voor een ‘videofoon’. 
Daarmee kun je zien wie er beneden voor de deur staat. 
Wanneer 50% of meer bewoners wil meedoen, dan komt 
de videofoon er. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om ouderen te adviseren: Doe ‘s avonds nooit de 
voordeur open, tenzij er een bekende staat!  
Verder hadden we geluidsoverlast van feestjes/activiteiten 
in AC België die vroeger tot in de nacht voort duurden.  
Nadat ik twee brieven aan Impuls had geschreven – op de 
eerste kreeg ik geen reactie, dus ik heb maar gerappel-
leerd – is dit probleem gelukkig opgelost.” 

Ten slotte:  
Wat vinden jullie goed aan het wonen in Nieuw Sloten? 
Mevrouw De Wolff: “Dat alle winkels, de apotheek en het 
postkantoor vlakbij zijn. Je kunt alle dagelijkse boodschap-
pen in de buurt doen. En dat we openbaar vervoer voor de 
deur hebben.” 

Ellen van Kessel 

* gestart in juli 2006 door Antaris/Impuls als onderdeel van 
het Zorgsteunpunt België. 

Vangnet  
voor senioren  
in Nieuw Sloten  
kan beter 

I n Nieuw Sloten woont een behoorlijk aantal ouderen, 
bijvoorbeeld in driekamer-
appartementen aan de  
Ardennenlaan en de Laan van Vlaanderen, oftewel het 
Belgisch Hof én in de woongemeenschap Vita Nova. Sinds 
2006 heeft woningbouwvereniging Eigen Haard 25 wonin-
gen voor ouderen aangepast tot zogeheten WIBO-
woningen. WIBO staat voor Wonen in een Beschermde 
Omgeving en is bedoeld voor ouderen om zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. Zo heeft de woning geen 
drempels, is gelijkvloers en is er speciaal sanitair. 

Om erachter te komen welke voorzieningen senioren in 
Nieuw Sloten belangrijk vinden en wat ze hier missen, heb 
ik een gesprek met de heer B. de Wolff, penningmeester 
van Bewonerscommissie Belgisch Hof. De heer De Wolff 
woont al weer twaalf jaar, samen met zijn vrouw, in een 
appartement aan de Ardennenlaan. Dhr. De Wolff: “De 
bewonerscommissie Belgisch Hof is sinds 2007 gefuseerd 
met de bewonerscommissie van Vita Nova. Dat bleek veel 
efficiënter te werken, zodat Eigen Haard hier ook mee instem-
de. We zijn een belangrijke gesprekspartner voor hen.” 

Wat is vooral belangrijk voor ouderen? 
De Wolff: “Voor ouderen is veiligheid heel belangrijk. We 
vinden het onbegrijpelijk dat het Veiligheidssteunpunt op 
de hoek (naast het buurtcentrum, red.) zonder aankon-
diging is opgeheven. De dichtstbijzijnde politiepost is nu op 
het Allebéplein. Er zijn hier wel straatcoaches, maar die 
hebben weinig bevoegdheden. Het trottoir lijkt nu wel een  

(links) en stadsdeelwethouder 
Cultuur, Paulus de Wilt (rechts). 

C.F. 

Architectuur bij Atelier Malkovich 
Van 23 augustus t/m 28 september presenteerde Atelier 
Malkovich, op het voorterrein van ateliercomplex Nieuw& 
Meer, de resultaten van een prijsvraag aan vormgevers,  
architectenbureaus, architectuuropleidingen en kunstenaars. 
De opdracht was: ‘Ontwerp een vernieuwend en functioneel 
ateliergebouw, dat voldoet aan de gewijzigde werksituatie van 
de hedendaagse kunstenaar’. Moet het ideale atelier van de 
hedendaagse kunstenaar er niet anders uitzien, dan het klas-
sieke model van ‘een grote hoge ruimte met veel licht vanuit 
het noorden’? De ontwerpen van 8 winnaars werden tentoon-
gesteld op een schaal 1:2. Meer info: www.nieuwenmeer.nl. 

De NSN-redactie was uitgenodigd voor de opening, die  
verricht werd door de Minister van Cultuur, Ronald Plasterk 
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Column: Hulde! 

W 
at een maand vasten zoal met je kan doen.  
Het jaar is nog niet voorbij en toch kijk ik terug 
op enkele door politici opvallend veel gebruikte 

kreten over Nieuw Sloten: ‘Nieuw Sloten is een voorbeeld 
voor andere wijken in Amsterdam’,‘De Jeugd eerst’, ‘Het 
is aantrekkelijk wonen in Nieuw Sloten’. 

Met het verdwijnen van Veiligheidssteunpunt Nieuw  
Sloten in 2007 en de dreigende sluiting van jongeren-
centrum The Matrixx, is de vraag die bij mij opkomt:  
Wat voor jaar wordt 2009?!  

Het lijkt erop alsof deze ‘voorbeeldwijk’ langzamerhand 
wordt gegijzeld door z’n eigen succes. Hoe?  
Ik zal het uitleggen met een bedrijfsvoorbeeld.  

Ik ben bang voor al te optimistische verwachtingen van 
beleidsmakers, die voor een achteraf niet te rechtvaar-
digen bestedingspatroon zorgen. Dit zou ‘het bezuinigen 
op veiligheidssteunpunten’ kunnen zijn, ‘het sluiten van 
een jongerencentrum’ of ‘het afschaffen van periodiek 
onderhoud aan de openbare ruimte’…Een nieuw  
hoofdstuk wordt geboren; het heet verloedering.  
In het bedrijfsleven noemt men dit ‘saneren’.  

De overeenkomst: Ongelukkige mensen.  
Waarom iets onderhouden, wat al goed is? Toch? Wat is 
het voeren van beleid toch makkelijk zo af en toe.  

Aan de andere kant: als je als wijk bekend staat om je 
passieve bewoners, dan kun je dit ook niet helemaal op 
het bord van je bestuur plaatsen… Je kunt wat dat betreft 
netwerken tot je een ons weegt.  

Ik houd mijn ogen en oren open voor de laatste maanden 
van 2008. Hulde aan de actievelingen; want tenslotte 
moet de wijk ‘Up’!  

Al is het met een millimeter… 

Khalid Hafid    

Prijsvraag:      Welk 

spreekwoord staat hier?  

Onder de goede inzenders 
wordt geloot voor een prijs,  
beschikbaar gesteld door: 
Kring Apotheek Nieuw Sloten, 

Kempenlaan 104-106.   

Stuur uw antwoord per e-mail: 
nsn@eigenwijks.nl of per post 
naar: Schaarbeekstraat 40, 1066 WH Amsterdam. Vermeld 
bij de inzending duidelijk uw naam, adres én telefoonnummer.  

Alleen inwoners van Nieuw Sloten en Park Haagseweg kun-
nen aan de prijsvraag deelnemen. De redactie neemt met de 
prijswinnaar persoonlijk contact op en vermeldt deze in het 
volgende nummer. 

In het vorige nummer bedoelden wij het 
spreekwoord: “zoals het klokje thuis tikt, tikt 
het nergens”.  Uit de inzendingen is een win-
naar geloot. Mw. A. de Jonge wint de prijs, 
beschikbaar gesteld door: 
www.zonnestudionieuwsloten.nl 

Agenda / Activiteiten 
Maandag 24 november, 19.30 uur:  
Platformvergadering Buurtbeheer.  

Dinsdag 2 december, 19.30 uur: 

Werkgroep Veiligheid, Openbare Ruimte en Milieu 
(VORM) in AC België. 

• Meld klachten over onderhoud van de openbare ruimte bij 
het stadsdeel via telefoonnummer: 14 020. 

• Kijk op www.eigenwijks.net voor agenda’s, verslagen én   
nieuws van Buurtbeheer Nieuw Sloten. 

Overige activiteiten 

Zondag 19 oktober, 10.00 - 12.00 uur: Natuurex-
cursie Siegerpark. Verzamelen bij ingang: Sloter-
weg 773. IVN-gids i.o.: Paul Panhuizen, (020) 669 07 58. 

Maandag 20 t/m zaterdag 25 oktober:  
De “6-daagse van Amsterdam”, Vrouwen 4-daagse & 
Mini 3-daagse in het Velodrome, www.velodrome.nl. 

Zaterdag 25 oktober, 20.30 - 22.00 uur: Nacht 
van de nacht vanuit NME-centrum “De Waterkant”. 
Info: (020) 617 19 15, of www.oeverlanden.nl. 

Zondag 26 oktober, 11.00 - 12.30 uur:  
Paddenstoelenexcursie vanuit NME-centrum. 

Zondag 26 oktober, 15.00 uur: Mannenkwintet La 
Notte met dirigent Willem Bouwman. Sloterkerk, 
Osdorperweg 28. www.sloterkerk.nl. 

Vrijdag 14 november, 9.15 - 11.30 uur: Start cursus 
Beter omgaan met pubers. Zie artikel op pagina 3.  

Zondag 23 november, 15.00 uur: Het vocale 
kwintet Bon Ton Consort en het blokfluitkwintet 
Red Rose Four met hoogtepunten uit de Renaissance-
periode. www.sloterkerk.nl, Osdorperweg 28. 

Zaterdag 29 november: 12.00 - 15.00 uur: 
Sinterklaas deelt op het Belgiëplein 
cadeautjes uit. Terras met warme chocolademelk 
11.00 - 16.00 uur. 

Zondagmiddag 30 november, 15.00 uur: Opera-
zangeres Reneé Harp brengt muziek van Schubert 
voor kinderen tussen 3 en 9 jaar. Ook geschikt voor vol-
wassenen. www.sloterkerk.nl, Osdorperweg 28.  

www.HaakInTegenBorstkanker.nl 
Een jaar geleden berichtte NSN over het initiatief van  
Marie Efthimiou (Denderhof), om van oude T-shirts, cirkel-
vormige vloerkleden te haken. De vrijwilligsters van dit  
recycle-kunst-project hebben keihard gewerkt.  
Een gedeelte van de meer dan 120 kleden wordt tentoon-
gesteld van 27/10 t/m 01/11 bij Atelier Open, Keizers-
gracht 429 in Amsterdam.  
Van 6 t/m 9 november hangen 40 kleden op de 
‘kijkdagen’ van Veilinghuis De Eland, www.deeland.nl, 

Weesperstraat 110 in Diemen. De 
kleden worden op 11 november 
geheel belangeloos door De Eland 
geveild. De opbrengst komt ten 
goede aan borstkankeronderzoek. 

C.F. 


