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Huisdieren 

Huisdieren 
▶Cees Fisser    

O f men nou door de kat of de 
hond gebeten wordt...  

Of door de cavia of het konijn. Meestal 
voelde het huisdier zich dan bedreigd, 
tenzij het per ongeluk tijdens het  
spelen gebeurde. 
 
De redactieleden verheugden zich op 
het schrijven voor dit thema. Niet over 
bijzondere, exotische, vaak bedreigde 
en daardoor verboden dieren, maar  
‘gewoon’ over de ‘gewone’ huisdieren. 
Het Kinderpersbureau Nieuw Sloten en 
de Gebiedsmakelaar deden ook mee. 
 
Misschien herkent u de verhalen? Of 
laat u zich overtuigen om ook een huis-
dier aan te schaffen?! Op www.licg.nl 
vindt u niet alleen deskundig advies bij 
de aanschaf van een huisdier, maar ook 
daarná. 
Tip: bij Dierenopvang Amsterdam, aan 
de Ookmeerweg 271, wachten diverse 
huisdieren op een nieuw baasje.  
I. www.doamsterdam.nl. 
 
Namens de gehele redactie:  
Veel leesplezier, prettige feestdagen 
en een veilig begin van 2019!◀ 

M aureen Rijkers (54) gaf twee jaar 
les aan Dalia Aly (30). In die tijd 

hebben ze heel wat met elkaar meege-
maakt. Naast haar 3-daagse werkweek, 
wilde Maureen iets doen waardoor ze 
wat voor iemand kon betekenen. “Mijn 
buurvrouw zat bij het Amsterdams 
Buurvrouwen Contact (ABC) en vertelde 
dat dit zulk leuk en persoonlijk werk 
was.”  
 
Bij Dalia thuis, vertellen ze over de af-
gelopen 2 jaar. Dalia hee@ behalve haar 
man en twee zoontjes geen familie in 
Nederland. “Wij zien Maureen als lid 
van de familie,” zegt ze lachend. Ze was 
met de baby aan huis gebonden, maar 
wilde heel graag Nederlands leren. 

Maureen geeft taalles 
▶ingezonden  door Wemmy Harteveld 

E en garantie om inbrekers buiten de 
deur te houden, gee@ niemand. 

Maar goed hang- en sluitwerk op  
buitendeuren en (keuken)ramen is een 
eerste vereiste.  
 
Goed hang- en sluitwerk 
Hebt u in het verleden inbraakwerende 
scharnieren (met dievenklauwen) op 
deuren en ramen aangebracht? Hebt u 
toen ook anti-inbraakstrips op deuren 
én (keuken)ramen geschroefd? Hebt u 
cilinders met minimaal 2-sterren SKG-
keurmerk in uw slot geplaatst? Dan 
loont het toch de moeite om weer eens 
op www.politiekeurmerk.nl te kijken. 
Daar leest u bij voorbeeld over anti-
kerntrek deurbeslag, waardoor het 
voor inbrekers moeilijker is om binnen 
te komen. Maar er zijn meer aandachts-
punten...  
 

(Vervolg op pagina 6) 

Donkere dagen 
▶Laura Engelsman - Wijkagent    

(Vervolg op pagina 5) 



 

 

▶21 december 2018, p.2 

Z 
o heten de drie poezen bij Theo 
en Berenice.  
 

 
Waarom poezen en geen hond? 
“We zijn bij onze ouders thuis wel  
honden gewend. Maar poezen is onze 
keuze. Toen wij hier kwamen wonen, 
hadden we er twee.  
Nadat er eentje overleed, hebben we via 
Markplaats een andere genomen. Die is 
nu het oudste en komt uit een  
Marokkaans gezin. Vandaar de naam 
Nourya.” 

“De andere poes is helaas verdronken 
toen hij door het ijs was gezakt. Daar-
voor in de plaats hebben we Oskar, uit 
een nest van het ras Maine Coon; alleen 
deze is kortharig.” 

“We besloten om nog een derde kat  

Oopoeh, voor een tijdelijk huisdier 

W 
ist u dat het mogelijk is om 
een huisdier tijdelijk in huis 
te hebben, of om af en toe op 

te passen? Stichting Oopoeh (Oma’s en 
Opa’s Passen Op Een Huisdier) bemid-
delt tussen ouderen en mensen die niet 
altijd tijd hebben en iemand zoeken om 
hun huisdier te verzorgen. Oopoeh slaat 
zo drie vliegen in één klap: ouderen 
kunnen profiteren van een huisdier 
zonder er een aan te hoeven schaffen, 
baasjes hebben wat meer bewegings-
vrijheid, en huisdieren krijgen alle lief-
de en aandacht die ze nodig hebben. 

Max Bolle is sinds vorig jaar lid van 
Oopoeh. Zijn eigen hond – een Flatcoat 
Retriever – stierf vorig jaar, slechts 8 

jaar oud. Na een tijdje wilde Max een 
nieuwe hond, maar vanwege zijn 
lee@ijd niet meer een puppy. Via het 
asiel lukte het niet. Toen vond hij op 
internet Oopoeh. Die hadden twee hon-
den voor hem in de buurt. Met eentje 
was er meteen een klik, zowel met de 
hond als haar bazin. Lola is een Labra-
doedel (kruising tussen een Labrador 
en een Poedel), een teeLe van een half 
jaar oud. Dat was wel even wennen: 
Max had altijd reuen gehad en wat gro-
ter dan deze oppashond.  
 
Na een dagje op proef is ze al vaak bij 
hem geweest. Meestal van 8.30 tot 18 of 
19 uur ’s avonds. En soms blij@ ze sla-
pen. In de zomer zelfs een week. Max 
vertelt: “Lola hee@ veel aandacht nodig. 
Veel springen, dansen en lopen. Van-
wege mijn lee@ijd en conditie moet ik 
ook veel lopen en dat doe ik graag. Dan 
ga ik naar de Nieuwe Meer, het Amster-
damse Bos of het Vondelpark; dan kan 
Lola ook lekker loslopen. Ze luistert 
gelukkig heel goed. Ik loop meerdere 
keren per dag, drie kwartier tot een uur. 
Zo rond elf uur, ’s middags én voor ze 
opgehaald wordt. Ik laat haar ook wel-
eens even alleen, als ik b.v. een bood-
schap ga doen of ergens heen moet. Het 
baasje neemt meestal het eten voor die 
dag mee en ze krijgt van mij af en toe 
als ik eet. Dat kan ik niet laten.”  

Max is sinds zijn jeugd al een echte 
hondenman. “Je gaat je toch hechten 
aan zo’n hond, voor mij is het een aan-
vulling op mijn leven. Een tweede hond 
erbij heb ik ook geprobeerd. Die was 
ook jong, maar bleek nog niet zindelijk. 
En ja, twee honden die heel veel aan-
dacht nodig hebben, en op maandag 
soms samen, werd me een beetje teveel. 
Ik heb wel laten weten dat als hij een 
jaartje verder is en nog steeds een op-
pas nodig hee@, ze weer mogen bellen.” 
 
Stichting Oopoeh moet het hebben van 
de opbrengsten van de eigenaren, die 
betalen een bedrag per maand als er 
een match is. De oppasser betaalt niets. 
Wel krijg je eerst een gesprek. En af en 
toe zijn er leuke uitjes voor eigenaren 
en oppassers om elkaar te leren ken-
nen.  
Oopoeh is een prachtige oplossing als 
mensen (weer) op zoek zijn naar een 
nieuwe hond, maar het bijvoorbeeld 
financieel of qua lee@ijd niet aandur-
ven, én voor mensen die een hond heb-
ben maar daar niet altijd tijd en energie 
aan kunnen besteden en die dus op 
zoek zijn naar iemand die van honden 
houdt en oppas wil bieden. 
 
Meer info 
I: www.oopoeh.nl; T. (020) 785 3745◀ 

▶Chris Heilbron 

Nourya, Oskar en Simones 

erbij te halen. Dat is Simones, een Oos-
terse korthaar, familie van de Siamees. 
Hij hee@ grote oren. Als Simones  
’s nachts een wandeling hee@ gemaakt 
en weer door het kattenluik binnen 
komt, horen we het flappen de oren. 
Daardoor weten we dat Simones is...” 

 
Wat doen jullie op Oud & Nieuw? 
“Het kattenluik is op 31 december op 
slot in verband met het vuurwerk. Ze 
liggen dan binnen, ieder op een eigen 
plek. En dat is ook wel zo lekker met 
deze temperatuur.”◀ 

▶Aletta Blaisse  
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A 
ls konijnengek mocht ik de 

enthousiaste Nieuw Sloten-

aren René en Nicole van Soest 

interviewen over hun grote passie: 

konijnen. Hun vier konijnen (twee 

koppels) leven in grote door henzelf 

gemaakte hokken achter in de tuin, 

waar ze heerlijk de ruimte hebben om 

buiten te lopen en te spelen. 

 

Waarom konijnen als huisdier? 

“Konijnen zijn nieuwsgierig, stront-

eigenwijs, aanhankelijk en handtam 

(wanneer je ze zo opvoedt). De liefde is 

ooit begonnen met een ‘binnenkonijn’, 

maar wegens allergie zijn de nieuwe 

konijnen naar buiten gegaan. Wij  

fokken geen konijnen. Ze komen van 

een konijnenopvang, waar wordt  

gekeken of er een match is met elkaar! 

Onze konijnen gaan tijdens onze  

vakantie naar een konijnenpension.” 

 

Hoe gaat de verzorging? Waar moet je op 

letten? 

“Konijnen zijn echte groepsdieren. Zet 

dus liever geen konijn alléén. Lees je-

zelf goed in voordat je eraan begint, o.a. 

over voeding, vaccinatie, voldoende 

ruimte, binnen- of buitenverblijf, 

Wat is er zo leuk aan cavia’s (Latijnse 

naam: 'caviavirus')? 

"Cavia's reageren op je: ze maken onge-

veer acht soorten geluiden, zodat je 

weet wat er aan de hand is. Ze zijn heel 

aaibaar en het is leuk om thuis te  

komen en dat er dan een levend wezen 

is. Het aaien van een huisdier is stress 

verlagend en hee@ een troostend effect, 

het gaat om een basaal contact zonder 

de verzorging aanpassen. Onze hokken 

staan op wielen en worden gedraaid bij 

koude wind en slagregen. Voor de zo-

merse hitte gebruiken we een parasol. 

Oudejaarsavond zijn we altijd thuis en 

treffen voorzorgmaatregelen: hokken 

draaien met opening naar de schut-

ting.”  

 

Het ‘Flappie’-syndroom: de feestdagen 

komen eraan? ((((lied van Youp van het 

Hek; red.) 

“Deze konijnen staan uiteraard niet op 

ons menu, en het voelt ook vreemd aan 

om überhaupt konijn te eten…” 

 

Leuke anekdote? 

“Een aantal jaren geleden zagen wij op 

Eerste Paasdag onze eerste konijnen, 

Snuffie en VijLe, los in de tuin lopen. 

Wat bleek: ze waren uitgebroken!” 

 

Buiten in de tuin heb ik genoten van 

Amber, Stamper, Onyx en Dina, die net 

eten kregen. Als konijn heb je het bij 

René en Nicole heel goed...! 

 

Meer informatie 

I. www.bunnybunch.nl 

I. www.konijnenbelangen.nl◀ 

praten. Dit dier knuffelen wordt in 

sommige ziekenhuizen of verpleeghui-

zen ook gedaan." 

 

Gasbuikje en doorgroeiende kiezen 

“Cavia’s moeten goed voer krijgen, 

vooral hooi en voldoende groenten. Hun 

darmen zijn wel 2,5 m lang! Je moet ze 

niet teveel van één soort voer geven, 

want dan kunnen ze een ‘gasbuikje’ 

krijgen (opgezwollen buik).  

Een ander probleem zijn doorgroeiende 

kiezen: het zijn knaagdieren die dus 

voldoende te knagen moeten hebben. 

Ook bij een goede verzorging blijkt dat 

cavia's kwetsbare diertjes zijn. We  

komen regelmatig bij het Dierenzieken-

huis. Wat opvalt is dat er geen specifie-

ke medicijnen voor cavia's bestaan en 

dat de opleiding tot dierenarts zich 

vooral richt op honden en katten.” 

 

Tot slot mogen de twee damescavia’s op 

de foto en mag ik ook even Nonna aai-

en, inderdaad een warm en rustgevend 

gevoel!◀ 

vachtverzorging enz. Konijnen kunnen 

ouder worden dan 10 jaar en vergen 

dagelijks zorg. Hou ook hier rekening 

mee wanneer je een konijn wil aan-

schaffen! 

Wil je voor een kind een konijn om te 

knuffelen?    Dan kan je beter naar de 

speelgoedwinkel gaan, want konijnen 

zijn prooidieren en willen lang niet al-

tijd worden opgepakt!” 

    

Hoe om te gaan met weersinvloeden en 

de vuurwerkperiode? 

“Bij hitte en uiteraard bij kou, moet je 

O 
p bezoek bij Saskia Bender 

valt gelijk de grote bak op 

met houten hokjes die zij 

voor haar drie cavia’s hee9 inge-

richt. Als kind verzorgde zij al cavia’s. 

Het zijn leuke, zachtaardige en rustige 

huisdieren, die zich makkelijk laten 

aaien. Dus heel geschikt voor kinderen! 

Saskia vertelt over haar voorliefde voor 

cavia’s. 

 

“In totaal heb ik wel tien cavia’s gehad; 

ze kunnen maximaal zeven tot acht 

jaar worden. Deze drie hebben we sinds 

2015: Coco (een zwartharig vrouwtje), 

Nonna (beigekleurig vrouwtje) en Beer 

(een meerkleurig mannetje). Ze zijn bij 

een fokster gehaald; dat is beter dan de 

dierenwinkel. Je weet dan de herkomst. 

 

In de praktijk worden cavia’s vaak te 

snel gefokt: twee maanden oude vrouw-

tjes worden al gedekt, met jongen met 

afwijkingen als gevolg. Heel belangrijk 

is dat cavia’s niet alleen kunnen zijn, 

het zijn namelijk groepsdieren die weg-

kwijnen bij eenzaamheid.” 

Caviavirus: Coco, Nonna en Beer    

Konijnenparadijs 
▶Janna Winnubst 

▶Ellen van Kessel 
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Prijsvraag 
▶Welke uitdrukking wordt hier afgebeeld?     

Stuur uw antwoord per post naar: Schaar-
beekstraat 40, 1066 WH Amsterdam, of 
naar nsn@eigenwijks.nl. Vermeld duide-
lijk uw naam, adres én uw telefoonnum-
mer. Alleen inwoners van Nieuw Sloten, 
Park Haagseweg & Nieuw-en-Meer kun-
nen aan de prijsvraag deelnemen. De  
redactie neemt persoonlijk contact op met 
de prijswinnaar en vermeldt deze in het 
volgende nummer.  
In het vorige nummer bedoelden wij  de 
uitdrukking “Liefdewerk, oud papier”. 
Uit de vele goede inzendingen trokken 
wij als winnaar: Elise Koopman 

De cadeaubon is beschikbaar gesteld door 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten.◀ 

Kerstgedachte 
▶Column van Peggy van der Reijden    

I k vraag me wel eens af hoe huis-
dieren de wintermaanden ervaren. 

Mijn huiskatten, die dagelijks hun rond-
je buiten maken, geven me de indruk 
niet echt last te hebben van kou en 
regen. Komen ze een keer natgeregend 
binnen, dan lopen ze direct door naar 
‘het vrouwtje’ om met hun natte vacht 
zich lekker droog te wrijven langs mijn 
spijkerbroek of shirt. Kijken ze me aan 
met een blik van “doe iets”, waar ik dan 
natuurlijk ook direct op moet reageren 
en ze met een warme handdoek droog 
knuffel.  
 
Ja, we weten natuurlijk wie het feite-
lijk voor het zeggen heeft in huis.  
Zeker katten weten dat op niet-
subtiele wijze duidelijk te maken. En 
deze koude winterdagen, als ik er zelf 
vroeg uit moet in het donker en ik het 
ijs van de autoramen moet krabben, 
wens je dat je kat was en heerlijk op 
bed mag blijven liggen.  
 
Een hond zou ik in deze tijd juist weer 
niet willen zijn, met al die vuurwerk 
knallen, die steeds eerder in december 
lijken te klinken, waarvan ze zich rot 
schrikken. Als hond zou je het liefst 
ook op bed in de warme kamer willen 
blijven liggen. Maar ja, een beetje hond 
wil toch gewoon een lekkere wandeling 
maken, z’n geur uitzetten en met het 
baasje lekker buiten spelen.  
 
Als konijn ben je je leven niet zeker in 
december. Lief kijken, zorgen dat je 
een zeer affectieve relatie onderhoudt 
met je baasje. Of beter nog: met het 
kind van het baasje; dat kán je redding 
zijn. Buiten lopen is er natuurlijk al  
helemaal niet bij. Voor je het weet 
word je gevangen, vet gemest en ver-
dwijn je voor het Kerstdiner in de pan.  
Nee, het leven van huisdieren is niet 
altijd gemakkelijk. Maar gelukkig zijn 
de meeste eigenaren zo gesteld op hun 
huisdieren, dat ze in deze tijd extra 
lief en oplettend zijn op hun harige 
huisvriendjes.  
 
En als we dan toch zo begaan zijn met 
onze eigen dieren, laten we dan deze 
Kerst gebruiken om dat breder te  
maken en voor álle dieren lief te zijn. 
En dus gaan we dit jaar met het gezin, 
of de familie aan het kerstdiner zónder 
dieren: geen vlees dit jaar! Goed en 
superlief voor alle dieren, goed voor 
het milieu en uiteindelijk dus ook  
gewoon goed voor onszelf...◀ 

Huisdieren 
▶Kinderpersbureau Nieuws Sloten    

B erenice hee@ drie katten. Twee 
katten hee@ ze gekregen van de 

buren, omdat hun kat ‘een nestje had’. 
De derde kat hee@ zij zelf gekocht. Ze 
hee@ de katten voornamelijk voor de 
gezelligheid. Haar huisdieren zijn heel 
belangrijk voor haar; ze zijn een deel 
van de familie geworden. De katten van 
Berenice reageren heel bang op harde 
knallen buiten, zoals bij Oud en Nieuw.  

Tomas stond te werken voor de deur 
van Albert Heijn. Wij vroegen hem naar 
zijn huisdier: hij hee@ een kat. Die hee@ 
hij gekocht voor de gezelligheid. Toen 
wij hem vroegen hoe belangrijk zijn kat 
voor hem was, zei hij “heel belangrijk!”. 
Tomas’ kat schrikt van harde knallen.  

Alec hee@ een vogel als huisdier. Deze 
hee@ hij twaalf jaar geleden gekocht, 
omdat zijn moeder graag een huisdier 
wilde voor de gezelligheid. Voor Alec is 
zijn huisdier net zo belangrijk als de 
rest van zijn familie. Zijn vogel hee@ 
goed eten nodig en een leuke kooi. De 
vogel van Alec is bang voor knallen en 
hard geluid. 

We hebben ook een aantal mensen ge-
ïnterviewd zonder huisdier. De grootste 
reden was dat er geen tijd voor was, of 
dat ze vroeger een huisdier hadden dat 
overleden is. Bram, een oude man die 
wij interviewden, had vroeger een 
hondje. Hij zou niet nog eens een huis-
dier nemen, omdat hij al oud was en 
niemand anders het huisdier kon ver-
zorgen wanneer hij zou overlijden. We 
vonden het aardig dat hij niet alleen 
aan zichzelf denkt, maar ook aan het 
huisdier! 

Hier een aantal tips: 
● Laat je huisdier niet schrikken en 
verzorg hem of haar goed! 
● Laat je huisdier bij Nieuwjaar binnen 
en verzorg je huisdier goed. 
● Als je een kat hebt, wees voorzichtig 
met andere dieren binnenlaten.  

Quinten, Timo, Joep, David en Dani◀ 
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O p 23 juni 2018 was de eerste 
‘Buurtbeurs’ in Huis van de 

Wijk België; een beurs met stands 
en workshops van actieve bewoners 
en organisaties uit Sloten en Nieuw 
Sloten, inclusief Park Haagseweg.  
Misschien hebt u daar kennis opgedaan 
over composteren of hoe u uw woning 
kunt beveiligen tegen inbraak. Of hebt 
u er kennis gemaakt met de Molen van 
Sloten of de organisatoren van de Vrij-
MiBo. Misschien hebt u meegewandeld 
door de wijk, of genoten van een stoel-
massage?! 
 
De Buurtbeurs was een initiatief 
van actieve bewoners met als doel 
‘bewoners en organisaties in Sloten en 

Nieuw Sloten te verbinden, om zo infor-
matie uit te wisselen over wat iedereen 
doet, om zo het sociale netwerk in de 
wijk te versterken.’ Als je elkaar weet te 
vinden, kan je namelijk onderwerpen 
en signalen uit de wijk uitwisselen en 
samen oppakken. Bewoners, organisa-
ties en wijkprofessionals kunnen zo 
gezamenlijk bijdragen aan een prettige 
en gezellige wijk. 
De Buurtbeurs vroeg om een vervolg. 
 
Op 27 november kwam zo’n vervolg, 
in de vorm van het eerste 
‘Buurtoverleg’, opnieuw op initiatief 
van bewoners, met ondersteuning van 
Stichting Eigenwijks. In dit Buurtover-
leg werd uitgewisseld op welke manier 

Vandaar dat Maureen als een geschenk 
uit de hemel kwam. In het begin vond 
ze het moeilijk, vooral de grammatica. 
Nu kan ze een gesprek voeren en alles 
goed verstaan. Maureen is heel tevre-
den dat het zo goed gaat. Dat komt  
vooral omdat Dalia het heel graag wil 
en heel veel oefent.  
Met de jongste zoon in de wandelwagen 
zijn ze al op veel plekken in Amsterdam 
geweest. De Spelotheek, de Banen-
markt en buurthuis Vrouw en Vaart, 
waar Dalia een conversatiecursus volg-
de.  
Dalia hee@ in Egypte haar bachelor-
examen Chemie gehaald en wil hier een 
opleiding apothekersassistente volgen. 
Zover is het nog niet, maar ze werkt al 
wel bij Albert Heyn. “Werken is zo goed 
voor je Nederlands”, zegt Maureen, “ik 
vind het belangrijk dat we in onze 
buurt niet langs elkaar heen, maar  
samen leven. Tegelijkertijd vind ik het 
fijn dat het ABC op de achtergrond  
ondersteuning biedt.” 
 
Wil jij ook les geven aan vrouwen 
thuis of groepjes vrouwen of man-
nen in de buurt ?  
Kijk op www.abcamsterdam.org. Daar 
staan ook de data van de basis-
cursussen vermeld.  
Of bel kantoor (020) 320 2710◀ 

Buurtoverleg Sloten & Nieuw Sloten van start 
▶Stefania Maginzali; maandag t/m donderdag opbouwwerker Huis van de Wijk België; M. 06 33 31 96 81; E. Stefania@eigenwijks.nl 

C haudfontaine organiseert een  
interactieve voorstelling over de  

geboorte van Jezus. Kom 21 december 
kijken om 19.30 uur (inloop v/a 19.00), 
Berlaarstraat 273-275. (BSO Maikids). 
Waarom staan elk jaar zoveel mensen 
stil bij de geboorte van Jezus? Dat is al 
meer dan 2000 jaar geleden! Wat hee@ 
dat met ons hier en nu te maken? 
 
 
Welkom zondag 6 januari bij de 1ste 
‘Vitamine J’ ontmoeting in 2019. 
Nog even en we gaan een nieuw jaar in. 
Wat heeft 2018 jou gebracht? En wat zou 
je graag willen in 2019? Nieuwe  
wensen, nieuwe keuzes, nieuwe mensen 
ontmoeten…?! 
Van harte welkom om hierover na te 
denken/ te praten. Er is muziek en de 
bijbel gaat open.  
Berlaarstraat 273-275 (BSO Maikids) 
18.30 u soep & broodjes (inloop v/a 18.15). 
Info: Willem Griffioen, 06 30 22 83 07, 
www.chaudfontaine-nieuwsloten.nl◀ 

de aanwezige bewoners en onderne-
mers betrokken zijn bij hun buurt en 
welke thema’s zij belangrijk vinden 
voor de wijk. Met als resultaat een aan-
tal voorbeelden van thema’s: gezond-
heid, duurzaamheid, veiligheid, ver-
keer, eenzaamheid.  
 
Een belangrijk aspect van het 
Buurtoverleg is dat het open staat 
voor iedere bewoner. De bewoners 
beslissen zelf welke vraagstukken en 
thema’s zij willen bespreken en oppak-
ken, hoe zij dit willen doen en welke 
professionals hen daarbij zouden kun-
nen ondersteunen, bijvoorbeeld met 
informatie of samenwerking.  
Als opbouwwerker van Eigenwijks, 
ondersteun ik het Buurtoverleg. 
 
Begin 2019 komt er een vervolg op 
het eerste Buurtoverleg. Wil je aan-
sluiten, meer weten of op de hoogte 
blijven?  
Mail mij: stefania@eigenwijks.nl of bel 
06 33 31 96 81.◀ 

Biologische markt 
▶Cees Fisser 

W inkelcentrum Nieuw Sloten 
krijgt vanaf maart 2019 op  

zaterdagen een biologische maand-
markt.  
Op het Belgiëplein en het trottoir van 
Hageland mogen maximaal 34 kramen 
staan, met minimaal 80% biologische- 
en streekproducten (o.a. bereid en  
onbereid voedsel). De markt wordt een-
maal per maand op zaterdag gehouden 
van 10.00 tot 17.00 uur.  
Het wordt een zogeheten ‘markt op 
afstand’. Dat wil zeggen dat niet de 
gemeente de markt organiseert, maar 
een ondernemer. Gegadigden kunnen 
daarvoor tot 11 januari 2019 een ver-
gunning aanvragen. Zij moeten aan 
een flink aantal criteria voldoen, zoals 
ervaring met een biologische markt, 
een afvalplan, een ‘fluisteraggregaat’ 
voor de stroomvoorziening e.d. 
Het is de bedoeling dat de winkeliers 
meeprofiteren als het winkelcentrum 
door de markt aantrekkelijker is.◀ 

Maureen geeft taalles 
(Vervolg van pagina 1) 
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Activiteiten-
agenda 

▶21 december 2018, p.6 

Van onze Wijkagent 
▶Laura.Engelsman-van.Lunenburg@politie.nl (Nieuw Sloten) 
▶Facebook: ‘Politie Amsterdam Nieuw-West Zuid’ 

A lweer de laatste editie van het 
NieuwSloten Nieuws voor 2018. 

Of ik iets over het thema ‘huisdieren’ 
wilde schrijven, vroeg de redactie. Daar 
moest ik even over nadenken.  
Huisdieren hebben dit jaar absoluut 
een rol gespeeld in het werken in de 
wijk. Ik denk daarbij aan het nieuw 
vast te stellen beleid voor de honden-
uitrengebieden. Dat leverde veel  
interessante discussies op met zowel 
hondenlie_ebbers als hen die er niet 
zoveel mee hebben. Er is zelfs  een face-
bookpagina gemaakt: ‘Hondenbezitters 
Nieuw Sloten’.  
Er zijn ook veel kattenbezitters in de 
wijk, als ik zo de vele oproepen over 
vermiste poezenbeesten zie langskomen. 
 
Huisdieren zijn vaak dierbare gezins-
leden. Een maatje voor wie alleen is, 
om voor te zorgen, een gevoel van vei-
ligheid, de onvoorwaardelijke aandacht 
en trouw. Met name honden, geven je 
een reden om de deur uit te gaan 
voor een gezonde wandeling en daar-
mee gepaard gaand ook vaak een 
praatje met andere dierenbezitters. 
Daar zijn vaak mooie relaties of vriend-
schappen uit ontstaan. Maar niet alleen 
huisdieren hebben onze aandacht. Ook 
de ‘buitenshuisdieren’ verdienen die. 
Het belang van al deze dieren voor ons 
dagelijks leven; daar staan we nog te 
weinig bij stil. Denk bijvoorbeeld aan 
de vogels in de wijk. Tijdens de Vroege 
Vogels wandeling in oktober met de 
duurzaamheidsambassadeurs hoor-
den we dat de huismus, die op de rode 
lijst staat bij de Vogelbescherming, hier 
nog gezien wordt. Die houdt het nog vol 

Van onze Gebiedsmakelaar 
▶Marleen de Groot, EEEE marleen.de.groot@amsterdam.nl, MMMM 06 53 38 94 69 

zo dichtbij Schiphol! Voldoende voed-
sel, een veilig nest en voortplanting 
zijn van belang voor instandhouding 
van dit vogeltje. De bijen, wormen en 
andere insecten zijn van groot belang 
voor de vogels. Wormenhotels en  
bijenkasten in Nieuw Sloten zouden 
kunnen bijdragen aan het vergroten 
van de biodiversiteit in ons gebied. 
Daar gaan we volgend jaar met de 
duurzaamheidsambassadeurs mee 
verder. Hebt u een leuk idee voor deze 
ambassadeurs of wilt u zich hier ook 
voor aanmelden? Laat het mij weten! Ik 
breng u graag met hen in contact.  
 
Volgend jaar lijkt nog ver weg, maar 
over ruim een week is het al januari. 
Een nieuw jaar en een nieuw Gebieds-
plan waar ik zeker ook een rol voor de 
dieren in zie weggelegd, zeker gezien de  
thema’s: Veiligheid, Duurzaamheid, 
Eenzaamheid, Bereikbaarheid, Par-
ticipatie, en Ontmoetingen. 
 
Voor de feestdagen die voor ons liggen 
wens ik iedereen diervriendelijke feest-
dagen en een rustige jaarwisseling.  
Schenk in deze feestmaand niet alleen  
extra aandacht aan uw huisdieren 
maar ook aan uw medebewoners. Voor 
sommigen zijn de feestdagen een moei-
lijke tijd in het jaar. En tja, ik kan het 
niet laten: Als u overlast hebt van 
vuurwerk, meld dat alstublie@.  
Bel 14020 of meld het via internet:  
meldingen.amsterdam.nl/incident/
beschrijf.  
 
Tot in het nieuwe jaar!◀ 

Zondag 03 februari, 14–16.30 uur 
Nieuwjaarsreceptie 2019, 
Soep & Zopie: praten over kansen 
en bedreigingen 
NME-centrum, www.oeverlanden.nl 

Vrijdag 25 januari, vanaf 18.30u 
VrijdagMiddagBoBoBoBorrel voor bewoners 

uit Sloten en Nieuw Sloten. 
Dit keer in de Molen van Sloten 
FB: De-leukste-en-gezelligste 
Eveline Kinsbergen: e.kinsbergen@signon.nl 

 
Word lid van een WhatsApp-groep 
Veel straten in Nieuw Sloten hebben al 
een WhatsApp-groep waarmee buren 
elkaar waarschuwen als er ‘verdachte 
omstandigheden, personen, auto’s’ in 
de straat geconstateerd worden. Maar 
nog lang niet alle bewoners zijn lid van 
de WhatsApp-groep voor hun straat. 
 
Wilt u er meer van weten? Op verzoek 
kan de politie bij u langskomen, als u 
een groepje buren hebt uitgenodigd om 
meer te horen over deze vorm van buurt-
preventie. Er is al veel ervaring opge-
daan, om te kunnen vertellen wat wél 
en niet werkt!  

(Vervolg van pagina 1) Let extra op tijdens de feestdagen 
Ook tijdens feestdagen zoals Kerst en 
Oud & Nieuw is het inbrekersgilde op 
pad!  
Gebruik tijdschakelaars voor verlich-
ting (op elke etage). En vertel uw buren 
wanneer u er niet bent, zodat zij een 
extra oogje in het zeil kunnen houden. 
 
Bel bij ‘verdachte omstandigheden’ 
altijd 112 !  
 
Voor nu wens ik u Prettige Feestdagen en 
alvast een veilig Nieuwjaar.◀ 

Zondag 10 februari,15u 
Pianist Feico Deutekom.  
Op de vleugel muziek van Philip 
Glass, David Lang, Avo Pärt en Nils Frahm.  
Meer info: www.sloterkerk.nl. 

W ilt u als vrijwilliger een  
activiteit organiseren in uw 
eigen buurt? 

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten is een ona_an-
kelijke groep bewoners uit deze wijken 
die elke 6 tot 8 weken vergadert om 
aanvragen tussen € 500 en € 5000 te 
beoordelen. Aanvragen onder € 500  
worden snel per e-mail behandeld. 
Voorkom teleurstelling: maak een af-
spraak met de opbouwwerker en vraag 
zonodig hulp bij het invullen van uw 
aanvraag. 
Bewonersinitiatief || Regiegroep- 
inleveren vóór/op     || vergadering op 
07 januari 2019 || 21 januari 2019 
11 februari || 25 februari  
 
Opbouwwerker 
Stefania Maginzali, M. 06 33 31 96 81, 
op maandag t/m donderdag, of 
E. Stefania@eigenwijks.nl ◀ 

 

Zondag 24 februari, 11–13.00 uur 
Winterwandeling langs het 

Nieuwe Meer, o.a. watervogels en 
roofvogels. Met Nico Jansen. 
NME-centrum, www.oeverlanden.nl 

Vrijdag 21 december, 19.30 u 
Interactieve voorstelling  

over de geboorte van Jesus  
Zie de aankondiging op pagina 5. 
Berlaarstraat 273-275. (BSO Maikids) 
www.chaudfontaine-nieuwsloten.nl 

Zondag 6 januari, 18.30 u 
1ste ‘Vitamine J’ ontmoeting  

in 2019  
Zie de aankondiging op pagina 5. 
Berlaarstraat 273-275. (BSO Maikids) 
www.chaudfontaine-nieuwsloten.nl 


