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Herman Geel

Wat is úw Bewonersinitiatief in 2013?

Mijn kind luistert niet!

▶Cees Fisser

▶Ingezonden door Karin Voortman

O

ok dit jaar heeft stadsdeel
Nieuw-West een subsidiepotje
voor bewonersinitiatieven. Het geld
is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan de sociale samenhang,
buurtbetrokkenheid en leefbaarheid in de buurt. Wat gaat ú in 2013
organiseren samen met uw buren?
Hebt u een idee en bent u bewoner in
Nieuw Sloten, Park Haagseweg, Nieuw
-en-Meer of het Dorp Sloten? Wilt u
actief betrokken zijn bij, en verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding
en uitvoering van uw activiteit? Kom
dan naar het Huis van de Wijk België
(HvdW) en bespreek daar uw idee met
de ‘Bewonersondersteuner’. Als er meer
buurtbewoners zijn die aan uw activiteit willen meewerken, kunt u samen
een aanvraagformulier voor subsidie
invullen.
Regiegroep van bewoners
In de meeste gevallen zal uw idee/
initiatief en de subsidie die u daarvoor
aanvraagt, beoordeeld worden door een
zogeheten ‘Regiegroep’ bestaande uit
bewoners en de Bewonersondersteuner
van het HvdW. De Wijk-coördinator

van stadsdeel NieuwWest heeft hierbij een
adviserende rol. Uiterlijk
tien weken na het indienen van uw aanvraag hoort u of die
wordt goed- of afgekeurd. Als uw aanvraag is goedgekeurd, hebt u nog tijd
nodig om uw plan voor te bereiden.
Houdt hier dus rekening mee in uw
planning.
Bewonersvergadering
Bewoners uit de genoemde gebieden
hebben tijdens een vergadering op 21
januari een aantal categorieën activiteiten benoemd die zij belangrijk vinden
voor de wijk. Dit zijn activiteiten op het
gebied van cultuur; schoon, heel & veilig;
gezondheid & sport; educatie; isolement &
pc-cursus voor senioren; wijkinformatie;
kinderen; talentontwikkeling; opvoeding
en jongeren.
Kortom:
Kom maar op met uw initiatieven!
Meer info
Huis van de Wijk België, Hageland 117
Contactpersoon: Mahdi Lanjri
E mahdi.lanjri@impuls.nl
T (020) 617 82 35

Eten is altijd een probleem!
De kinderen maken steeds ruzie!

H

erkent u dit?
Hebt u vragen
over opvoeding?

Kom dan naar het
opvoedspreekuur van
Carolien Ostermann
in het Huis van de Wijk België,
Hageland 117.
U kunt daar op donderdag van 9.00 tot
12.00 u “alleen op afspraak” terecht.
Afspraak maken?
Mail of bel Carolien voor meer informatie of het maken van zo’n afspraak:
E. c.ostermann@kwaliteitinopvoeden.nl
of T. 06 57 82 96 81.
Het opvoedspreekuur is een initiatief
van het Ouder- en Kind Centrum en
onderdeel van de brede schoolaanpak
van de drie scholen in Nieuw Sloten.◀
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De Molen van Sloten: uniek monument
▶Saskia Bender

S

brandt, die veel molens getekend heeft.
En het uitzicht van bovenaf is prachtig!”

Doorzettingsvermogen was ook nodig om
de Molen van Sloten op zijn huidige plek
gerealiseerd te krijgen. Het is te danken
aan de Stichting Molen van Sloten en de
onvermoeibare voorzitter Ko Kuiper dat
dit gebouw er in 1991 kwam.
Toeristische trekpleister, bijzondere
trouwlocatie, cultureel monument; wat
heeft de molen allemaal te bieden aan
Amsterdammers?

Hebt u specifiek iets met molens?
Toen ik in 1981 werd gevraagd om mijn
schouders onder dit project te zetten, ging
het mij vooral om de uitdaging – iedereen
zei dat het nooit zou lukken en dan ben ik
zo iemand die denkt: deze droom moeten
we gewoon realiseren. Ik hou er ook van om
in de geschiedenis te duiken: het verhaal
van de Riekermolen die hier vanaf de 17e
eeuw stond en die in 1956 weg moest om
zand te winnen voor de Westelijke Tuinsteden. De 19e-eeuwse molen uit de Watergraafsmeer die uiteindelijk hier aan de
Ringvaart weer opgebouwd kon worden.
Ook de betrokkenheid van alle vrijwilligers en steun van de ‘Vrienden van de
Molen’ geven me de passie om dit al meer
dan 30 jaar te doen. En ik heb nog steeds
dromen…

Ko Kuiper: “Het is leuk en interessant om
meer over de geschiedenis van je woonomgeving te weten. Voor kinderen is het
geweldig om te ervaren hoe een molen
werkt, om het ratelen te horen als hij
draait. We hebben ook het Kuiperijmuseum en een tentoonstelling over Rem-

Zoals?
We hebben al zonnepanelen, maar misschien kunnen we onze eigen groene
stroom gaan opwekken. We krijgen misschien op schaal nagebouwde 17e-eeuwse
zeilschepen; daar zoek ik een plek voor.
Ach, er is nog zoveel te doen!

tonden molens in vroeger tijden
symbool voor het huwelijk, tegenwoordig zien we ze meer als belichaming van onze strijd tegen het water.
De strijd die Nederland eeuwenlang
gevoerd heeft, die veel doorzettingsvermogen vroeg. Een strijd ook die nog
steeds nodig is – zonder poldermolens
had Amsterdam er heel anders uitgezien en hadden we hier in Nieuw-West
niet kunnen wonen.

Hoe ziet de toekomst er uit?
Ondanks de inkomsten via kaartverkoop,
donaties en sponsors is het moeilijk om
het hoofd boven water te houden. Wij
hopen dat de gemeente bijspringt. We
kunnen ons niet voorstellen dat ons
stadsbestuur de Molen niet in stand wil
houden. Bijna 90 vrijwilligers werken met
hart en ziel mee aan het voortbestaan.
Meer info: www.molenvansloten.nl ◀
N.B. Op vertoon van dit artikel krijgt u 25%
korting op de toegangsprijs van de Molen!

Klassiek om de hoek: de Sloterkerk ook als concertzaal
▶Cees Fisser

H

oudt u van klassieke muziek?
En vindt u het Concertgebouw te
ver? Bezoek dan eens een uitvoering
van bekende musici of aanstormend
talent in de Sloterkerk!
Buiten vriest het 4ºC als Bert Stilma mij
hartelijk ontvangt in de Sloterkerk, aan
de Osdorperweg. Binnen brandt gelukkig de kachel. We zijn in de oudste kerk
van Amsterdam. Dat wil zeggen: de
kapel te ‘Scloten’ wordt voor het eerst
genoemd in een oorkonde uit 1063.
Uit een tekening uit 1594 valt af te leiden dat in de Middeleeuwen hier een
groter kerkgebouw moet hebben gestaan, dan het huidige. Niemand minder dan Rembrandt van Rijn heeft in
±1650 de ruïne daarvan getekend.
De Stichting Vrienden van de Sloterkerk
waarvoor Bert Stilma de communicatie
en pr doet, bestaat uit een man of zes
(m/v). Het zijn vrijwilligers die van
klassieke muziek houden en vrijwel
elke maand een live optreden in de kerk
organiseren. Dat doen ze al sinds 2004,
sinds een renovatie van de kerk en de
toren eind 2003 was voltooid.
Bert: “Dit gebouw is met gemeenschapsgeld (Rijk en stadsdeel Osdorp)
én andere sponsors gerenoveerd. Door

De Sloterkerk herkenbaar aan de witte torenspits.

het niet alleen open te stellen tijdens
kerkdiensten, maar ook voor concerten,
kunnen veel meer mensen het gebouw
van binnen bezichtigen. Musici kunnen
het huren en we geven ook rondleidingen aan scholen en verenigingen.”
En daar is alle reden toe: Alleen al het
prachtig gerestaureerde Knipscheerorgel uit 1851 en de kroonluchters uit
de 17e eeuw zijn een bezoek waard.
Na aﬂoop van een optreden is er gelegenheid om met de musici na te praten
in het naastgelegen gebouw ‘Vink en
Boer’, dat zijn naam dankt aan twee ambtenaren die via een gemeentelijk fonds de

“Elkaar ontmoeten, met
muziek als bindende factor.”

bouw mogelijk hebben gemaakt.
Bert: “Door onze contacten en ook die
van organist David Schlaffke, kunnen
we een breed scala van musici presenteren: van studenten aan het Conservatorium tot professionals/solisten met
internationale bekendheid.” Omdat de
akoestiek van de kerk erg goed is, hebben diverse musici, zoals violiste Suzanne Jaspers en ﬂuitiste Marieke Schneemann, hier een CD opgenomen.
Bert: “Elkaar ontmoeten, met muziek
als bindende factor. Dat is wat de
Vrienden van de Sloterkerk nastreven.
Onder de bezoekers zijn bewoners van
Sloten en Nieuw Sloten; een aantal
komt uit Badhoevedorp én er zijn er
altijd een paar uit de binnenstad die de
aankondiging in de Uitkrant gelezen
hebben. Zo’n matineeconcert, eens per
maand op zondagmiddag om 15u,
duurt 60 tot 75 minuten. Daarmee is
het concert ook heel geschikt om met
kinderen naartoe te gaan.”◀
Meer info
Stichting Vrienden van de Sloterkerk
Sloterweg 1162, 1066 CV Amsterdam
Of kijk op www.sloterkerk.nl.
N.B. Op vertoon van dit artikel, eenmalig
€ 1,50 korting, inclusief consumptie.
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Noten kraken in Sloten
▶Ellen van Kessel

V

lak bij de Sloterkerk, in gebouw
Vink & Boer, repeteert elke week
het orkest ‘De Notenkrakers’ onder
leiding van muziekdocente Andrea
Fleck.
Wat ooit begon met muziekles geven
aan haar eigen drie dochters thuis met
wat vriendinnen erbij, is nu uitgegroeid
tot een volwaardig orkest.
Wie zitten er in het orkest?
In het orkest zitten scholieren vanaf
ongeveer 10 jaar, jongens en meisjes.
We hebben 8 vaste leden en soms
spelen er gasten mee. We spelen elke
dinsdag van 18 tot 19.15 uur.
Wat voor muziek spelen jullie?
In principe spelen we alle muziekstijlen; de laatste tijd wat meer jazzachtige stukjes. Dat komt natuurlijk
omdat er 3 saxofoons meespelen! Ik
arrangeer daarbij zelf de stukken voor
het orkest en pas het stuk aan het
niveau van de leerling aan. Op die
manier kan iedereen altijd meedoen.
Hebben jullie ook al eens opgetreden in
de Sloterkerk?

Sloterkerkkoor
▶Theo Hesp

H

et Sloterkerkkoor repeteert wekelijks om kerkdiensten in zowel de
Sloterkerk als in omliggende verpleegen ziekenhuizen te voorzien van een
muzikale omlijsting. Het 65 jarig
bestaan wordt gevierd met een jubileumconcert in de Sloterkerk.
Het koor bestaat voornamelijk uit senioren. Het oudste lid (95) zingt al vanaf
de oprichting mee. Het jongste lid is
pas kort het koor komen versterken.
Wat beiden gemeen hebben, is hun
enthousiasme voor zingen.
Nieuwe stemmen zijn welkom
Voorzingen is niet nodig; wel de bereidheid om naast wereldse muziek
(musical nummers en gezellige evergreens) kerkliederen te zingen, die zijn
aangepast aan de moderne tijd.
Dit jubileumjaar treedt het koor op tijdens de braderie, ‘Sloten op z’n Kop’, en

Ja, dat was samen
met 3 leden van het
Nederlands Philharmonisch Orkest, mei
vorig jaar een groot
succes Dat concert
viel onder de ‘Ned Pho
go’ serie, bedoeld voor
educatie met een
speciaal programma
vóór en dit keer dus
ook dóór kinderen!
Hoe kwam je aan de locatie Vink & Boer?
Eigenlijk toevallig; ik las dat er pianoles gegeven werd en heb toen gebeld. De
ruimte is heel prettig. We geven er ook
uitvoeringen en in de zomer hebben we
de tuin erbij.
Wat zijn jullie plannen dit jaar?
We gaan meedoen met de Amsterdamse Muziekscholenprijs en spelen dan
gedeelten uit de Dreigroschen-opera,
een wereldberoemd stuk uit de jaren 30
van de vorige eeuw. Dat wordt dus heel
speciaal. En verder zijn we weer gevraagd mee te doen aan de Sloterproms,
waar we vorig jaar voor het eerst aan
meededen.

doet het koor mee aan de korendag in
Monnickendam. Het koor sluit het jubileumjaar af met een sfeervol optreden
in de Sloterkerk. Genoeg redenen dus
om stevig te repeteren, maar dat is
nooit een probleem geweest.
Omdat gezelligheid voorop staat is elke
repetitieavond, naast een muzikale
happening, ook een wekelijks avondje
uit waar iedereen naar toeleeft.
Het koor heeft veel ervaring. Zowel
oude, als nieuwe nummer worden snel
opgepakt. De dirigent kan zich bezighouden met het perfectioneren van de
samenzang, het visitekaartje van het
Sloterkerkkoor.
Het koor mag dan wel oud zijn, maar
het is beslist niet stoﬃg. Nog vele jaren
zal men blijven genieten van de dinsdagavondrepetities in ‘Vink en Boer’, de
uitvoeringen op zondagen (circa 1x per
maand) én de jaarlijkse uitvoering.
Meer info
Susan Hesp: (020) 408 52 55 ◀

Foto: Bob de Jong

Op 10 maart spelen we op de ‘Open
Podiumavond’ in De Meervaart.
Zie: www.meervaart.nl.
Is er plaats voor nieuwe orkestleden?
Jazeker, vooral voor blazers, strijkers
en accordeon. Orkestleden moeten in
elk geval noten kunnen lezen en redelijk kunnen spelen. Het speelplezier
staat voorop.
De kinderen zijn erg gemotiveerd en
hebben altijd zin om te spelen, dus ik
kom elke dinsdagavond goed gehumeurd thuis!
Meer informatie: a.ﬂeck@live.nl ◀

Speciaal basisonderwijs
▶Theo Hesp

V

erscholen achter de Sloterweg vlakbij de Banpaal ligt De Driesprong.
Deze school voor speciaal onderwijs
leert kinderen die zich op een gewone
basisschool niet thuis voelen, gebruik
te maken van hun talenten en deze te
ontwikkelen. Hier wordt de basis gelegd voor de toekomst, ongeacht geloof,
cultuur, intelligentie en beperking.
De Driesprong biedt:
- meer individuele aandacht;
- meer structuur en duidelijkheid;
- lesstof toegespitst op behoefte;
- positieve benadering,‘het kunnen’ van
het kind;
- uitgebreide expertise en een veilig
pedagogisch klimaat;
- zeer gemotiveerd en deskundig team.
Een droomscenario voor menige school!
Bron: www.sbodedriesprong.nl ◀
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Exit-interview met Khalid
▶Cees Fisser

B

egin vorig jaar liet NSNredacteur, tevens columnist,
Khalid Hafid ons weten, dat hij
besloten had om te stoppen. Het
decembernummer was zó vol, dat er
geen plek was om dat mee te delen.
Maar bij een ‘exit’ hoort een ‘exitgesprek’!
Je hebt je 6½ jaar ingezet voor NSN. Wat
was je drijfveer daarvoor?
Khalid: “Als bewoner had ik met een
buurman handtekeningen verzameld om
het vliegtuiglawaai in Nieuw Sloten op de
politieke agenda te krijgen. Tijdens de
presentatie daarvan aan het stadsdeelbestuur had ik de pers uitgenodigd. Chris
Heilbron vroeg mij, of ik tijdens een redactievergadering wat meer over die actie
wilde vertellen.
Het grote wereldnieuws bereikt ons via
TV, radio en de dag- en weekbladen. Maar
het lokale nieuws over een opknapbeurt
van een winkelplein of een speeltuintje, of
aankondigingen van activiteiten bij ons in
de buurt, dát las ik alleen in de buurtkrant. De redactie bleek zo’n leuke, enthousiaste groep bewoners; ik hoefde niet
lang na te denken om daar aan mee te
werken en ik kon meteen aan de bak.”
Met vrijwilligerswerk doe je iets belangeloos voor de samenleving. Heeft het
vrijwilligerswerk nou ook wat voor jou
opgeleverd?
Khalid: “Ik had altijd al wat met
‘schrijven’ en met ‘mensen’. Als redacteur
ontmoette ik allerlei interessante buurtbewoners, die je anders niet zo gauw
spreekt. Mensen met een opvallende hobby of een bijzonder beroep als ZZP’er. En
af en toe ook een verrassend interview
met stadsdeelbestuurders – die heel toegankelijk blijken te zijn! Dat spreekt mij
aan; daar krijg ik energie van.”
Naast artikelen schreef je ook telkens een
column, en je hebt vlak voor de stadsdeelraadsverkiezingen in 2010, samen met
de andere redactieleden, het Politiek
Debat Nieuw Sloten georganiseerd. Wat
vond je het leukst?
Khalid: “Dat kan ik niet zeggen. Dat is net
zoiets als aan een ouder vragen: ‘Welk
kind vind je het leukst?’ Als elke twee
maanden weer een fraai eindproduct in
m’n brievenbus valt, en ik in de weken
erna reacties krijg van buren of ouders die
net als ik bij school wachten op hun kinderen, dan is dat elke keer weer leuk.”
Inmiddels hebben enkele buurtbewoners
gereageerd op de ‘vacature’ voor NSNredacteur. Wat zou je hen als goede raad
willen meegeven?
Khalid: “Intrinsieke motivatie: doe het vrijwilligerswerk, omdat je het zelf leuk
vindt; niet omdat je er wat voor terug ver-

wacht. Want als je doet wat je leuk vindt,
voelt het niet als werk. Wees dus kritisch
op wat je wel en niet doet.
Vrijwilligerswerk doe je vrijwillig, maar
niet vrijblijvend! Ik bedoel: als je op een
redactievergadering toezegt om een interview te houden en een artikel te schrijven,
dan wordt echt op je artikel gerekend,
anders hebben we een gapend gat in de
krant...”
Je vindt het ‘werk’ als NSN-redacteur
leuk. Toch stop je?!
Khalid: “Klopt: ik stop inderdaad niet omdat ik het werk of de sfeer in de
redactie niet leuk meer zou vinden. Maar
ik ben in 2012, naast mijn full time werk,
een eigen adviesbureau voor startende en
al gevestigde ondernemers begonnen
[www.LaSilky.nl, LaSilky Business Development, red.].
Dat betekent extra werk in de avonduren
en weekends. En ik wil ook tijd hebben
voor mijn gezin (vrouw & twee kinderen).
Vóórdat ik op een punt kom dat ik het
werk voor NSN een ‘opgave’ vindt worden,
stop ik – maar met pijn in het hart!”
De redactieleden danken Khalid voor zijn
betrokkenheid en inzet. We wensen hem
veel succes in z’n werk en geluk met zijn
gezin. En als-ie het schrijven een keer
toch niet kan laten? Dan is er altijd plek
voor een gastredacteur.◀
Khalid bedankt!

ACTA-Tuin
▶Ingezonden door Wigger de Vries

Vanaf maart wordt begonnen met de
aanleg van een eetbare, ecologische tuin
rondom het ACTA-gebouw. Als je interesse hebt om mee te helpen met het
ontwerp, de aanleg, het onderhoud, de
oogst, of een leuk idee hebt, ben je van
harte welkom. Ervaring is niet nodig!
1+2 maart=‘ontwerpatelier’, 23 maart=
‘aanlegdag’ en elke vrijdag 13-17u=
‘tuinwerk en borrel’. Aanmelden via
acta-tuin@urbanbio.nl of Facebook
https://www.facebook.com/ActaTuin?
ref=hl ◀

Glazenwassers (2)
▶Ingezonden door Nicole v.d. Meulen

H

iermee reageer ik op de oproep
van Els Flach.

Jarenlang hadden wij een glazenwasser
die het geld contant kwam ophalen met
een dikke Mercedes. Na een reeks conﬂicten over het wel of niet lappen van
de ramen, besloten wij om een andere
glazenwasser te zoeken.
Grappig, maar het blijkt echt zo, dat de
wijken verdeeld zijn onder de glazenwassers. Na diverse telefoontjes werd
de wereld rondom de glazenwassers
steeds schimmiger en niemand wilde
echt vertellen waarom ze niet bij mij
wilde lappen... Het komt er op neer, dat
als er een lapper bezig zou zijn in een
wijk van een ander, hij ﬂinke problemen
krijgt.
Jaren geleden hebben wij een brief van
de belastingdienst ontvangen met het
verzoek om “meer informatie over de
lappers in onze wijk”. (Misschien zegt
dit ook al iets!?)
Nu heb ik een bedrijf uit Almere gevonden die de ramen lapt. Ja, 2x zo duur,
maar legaal.
Oproep
Ik ben op zoek naar mensen die ook
bij dit bedrijf willen laten lappen.
Want dan kan de prijs omlaag; zo werkt
het dan weer wél. ☺
Wilt u meer weten over het bedrijf
dat bij Nicole v.d. Meulen komt?
Stuur dan uw contactgegevens naar de
NSN-redactie [bij voorkeur via e-mail].
Wij sturen die info door naar Nicole, en
dan neemt zij contact met u op.◀

©2013 NieuwSlotenNieuws wordt met
een oplage van 6000 exemplaren huisaan-huis verspreid in Nieuw Sloten en
Park Haagseweg.
Contact
Redactie NieuwSlotenNieuws
Schaarbeekstraat 40
1066 WH Amsterdam
T (020) 615 65 53
E nsn@eigenwijks.nl
I www.eigenwijks.nl
t http://twitter.com/nwsnws
Redactie (bewoners/vrijwilligers)
Saskia Bender, Cees Fisser, Chris
Heilbron, Theo Hesp, Ellen van Kessel
Cartoonist Herman Geel
Lettertypes door Artur Schmal
Bezorgklachten
via Cees Fisser, M 06 2468 44 81
Druk
Jubels B.V., Amsterdam, www.jubels.nl
De drukkosten en de verspreiding worden
gefinancierd door stadsdeel Nieuw-West.

Artist impression van Bert van Waterschoot
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Baby/peutercontactgroep

Dorpsgevoel

▶Ingezonden door Merel von Schimmelmann

▶Column van Saskia Bender

"Z

D

e baby/peutercontactgroep is voor vaders, moeders,
opa’s, oma’s en verzorgers met kinderen van 0 tot 4 jaar.
Wissel ervaringen uit en neem actief deel terwijl de kinderen met
elkaar spelen onder toeziend oog van de eigen ouder/verzorger.
Er is ruimte voor initiatieven als het zelf geven van peuteryoga,
muziek maken met de kinderen, knutselen of kleuterdans. We
vieren samen feestdagen als Sinterklaas, Kerst en Suikerfeest.
Vier keer per jaar willen we een extra activiteit organiseren, bijvoorbeeld ‘muziek op schoot’ of babygebarentaal.
Het leukste aan alles is, dat het bijna gratis is!
Elke maandag in het Huis van de Wijk België,
vrije inloop vanaf 8.30 tot 12.30u.
Meer informatie
E. babypeutercontactgroep@gmail.com
of bel Merel (020) 441 18 88 / 06 41 19 34 45 ◀

Ken uw wijk
Waar is deze foto gemaakt?

Stuur uw antwoord per post naar: Schaarbeekstraat 40, 1066
WH Amsterdam, of per e-mail: nsn@eigenwijks.nl. Vermeld
duidelijk uw naam, adres én uw telefoonnummer. Alleen inwoners van Nieuw Sloten & Park Haagseweg kunnen aan de prijsvraag deelnemen. De redactie neemt met de prijswinnaar persoonlijk contact op en vermeldt deze in het volgende nummer.
De foto in het vorige nummer was gemaakt op de Anderlechtlaan vanaf de hoek met de Laan van Vlaanderen. Achteraf bleek
deze vraag te moeilijk, want er waren geen goede inzendingen.
Dit keer dus helaas geen winnaar van
een cadeaubon van de Winkeliersvereniging Nieuw Sloten.◀

o, jullie gingen weer aardig los hè gisteravond?" zegt buurman Van Vliet tegen onze
buurman Kok. Sprakeloos hoor ik dit ochtendpraatje
aan. Zoiets zég je niet, en zeker niet tegen het
hoofd van een reformatorisch gezin! Dan snap ik het:
Van Vliet doelt op de zondagse orgelsessies waar wij
als buren elke week van mogen meegenieten, dwars
door de muren van onze jaren '70 doorzonwoningen
heen. Hoempah, hoempah... eerst vader een half uur,
dan de zonen Piet, Corné en Wim; steeds maar weer
die trage, stichtelijke bromtonen.
Nieuwbouw aan de rand van een dorp waar iedereen
alles van elkaar weet. Prijs de Here, de geur van
spruitjes, de gesloten vitrage en één koekje bij de
koffie. Op de hoek staat een sportieve BMW-cabrio,
de banden lek, de stoffen kap groen van de algen.
"In een dorp ga je geestelijk dood", dacht ik in die
tijd. Ik word 20 en stort me in de anonimiteit van de
grote stad. Een portiekwoning, een beschaafde
straat in Amsterdam-Zuid, na maanden nog geen
idee wie mijn buren zijn. Heerlijk, we kunnen ons
allemaal ongebreideld ontplooien! Individuele
expressie viert hoogtij, alleen... geen hond die het
ziet. Mijn bovenbuurvrouw overlijdt op haar 46ste.
Ze is een jaar lang ziek geweest, verpleegd door
haar vriend. Ik weet van niks. Ik krijg nachtmerries:
ik zit opgesloten in een vochtige kerker, draag een
clownspak, zing aria's en word verbaasd aangestaard
door een schurftige rat. Hoog tijd om naar Nieuw
Sloten te verhuizen!
Nieuw Sloten, de droom van elke stedenbouwer.
Waar de flats licht en luchtig zijn, de pleintjes
Mediterraan gezellig, de laagbouw knus en afwisselend. Waar kinderen veilig kunnen spelen, waar de
feestdagen worden opgeluisterd met dorpse gezelligheid op het Belgiëplein - een Sint met Pieten, een
levende Kerststal, een Dickens-orkestje.
Het voelt een beetje klef aan. Namaak. En wat moet
ik met al die onbekende gezichten die zich langs me
heen haasten?
Midden in het dorp Sloten staat een huis te koop. De
bakstenen muren zijn opgetrokken in 1900, de kerk
ligt om de hoek, de buren zijn dichtbij...◀
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Van onze Buurtregisseurs
▶George.Elsenberg@amsterdam.politie.nl (Nieuw Sloten Noord & C)
▶Lotte.Wagemaker@amsterdam.politie.nl (Nieuw Sloten Zuid)

Hotspot Inbraken Woning
Het kan u niet zijn ontgaan dat er de
afgelopen periode veel woninginbraken
zijn geweest in Nieuw Sloten. In twee
gevallen zijn aanhoudingen verricht. In
het kader van preventie wordt een
inbraakpreventieavond voor u georganiseerd. Waar en wanneer is nog niet
bekend, maar wij houden u op de hoogte en hopen u daar te ontmoeten.
Woninginbraak heeft bij de politie een
hoge prioriteit. Na elke inbraak doen
wij buurtonderzoek en verlenen nazorg
aan de slachtoﬀers. Om tot aanhoudingen te komen, zijn wij ‘in burger’ actief
in de wijk. Daarnaast rijden we in opvallende politievoertuigen door de wijk.
Wilt u verdachte situaties melden
bij de politie?! Ziet u vreemde personen bij iemand voor de deur? Staan er
ramen of deuren open? Zitten er personen in een auto te observeren en/of rijden ze rondjes door uw wijk? Lijkt het
alsof de buren opeens spontaan aan het
verbouwen zijn, enz, enz? BEL 112.
U bent de ogen en oren in de wijk en wij
vragen u verdachte situaties te melden
aan ons!
Surveillance door 020security
Afgelopen periode heeft ‘020security

Preventieteam Osdorp’ extra in uw wijk
gesurveilleerd ter preventie in woninginbraak. Dit is een bijdrage van het
stadsdeel geweest. Deze medewerkers
hadden een directe lijn met politiebureau August Allebeplein, waaraan ze
bijzonderheden doorgaven.
Oplichting van ouderen
Helaas zijn er weer personen actief in
de wijk die het gemunt hebben op oudere bewoners. Met diverse trucjes proberen ze pinpassen en andere waardevolle
spullen te bemachtigen.
Na diefstal uit een woning in de
Ardennenlaan hebben we een foto in
de media getoond van de persoon die
gepind heeft met de gestolen bankpas.
Kijk op uitzending gemist van AT5 voor
meer informatie over deze zaak:
http://www.at5.nl/gespot/94359/
beroving-ardennelaan
Voorkom verlies of diefstal van uw
kentekenplaten
Regelmatig worden kentekenplaten
van auto's gestolen. Verlies of diefstal
leidt tot veel ongemak. Laat uw kentekenplaat ‘popnagelen’! Daarmee voorkomt u veel ellende.◀

Van de Wijkcoördinator
▶Germaine van Haard, g.van.haard@nieuwwest.amsterdam.nl, 06 5147 8785
▶Gebiedsnetwerker Richard Salis, r.salis@nieuwwest.amsterdam.nl, 06 1307 3037

Oproep Landelijke Opschoondag op 9 maart: het effect van schoon

E

en schone omgeving blijft langer
schoon. En in een schone omgeving gedragen mensen zich ook
beter. Ze zijn doorgaans beleefder
en vriendelijker. Een schone omgeving is dus leefbaarder en prettiger
om in te wonen.
Duidelijke voorbeelden van gedragsverandering van de Nederlanders in 2012:
◼ 78% ruimt papiertjes op die ze hebben
laten vallen, om deze vervolgens in de
afvalbak te gooien (70% in 2011).
◼ 69% zegt nooit iets op straat te gooien
(63% in 2011).
◼ 65% zegt mee te helpen aan het schoonmaken en schoonhouden van Nederland
(54% in 2011).
◼ 50% ruimt wel eens wat op van een
ander (42% in 2011)

En wat doet u?

Doet u ook mee aan de Landelijke
Opschoondag, op 9 maart 2013, om
11.00 uur?
Meldt u zich van
tevoren aan bij het
HvdWijk. Stadsdeel Nieuw-West
zorgt voor de materialen en hulpmiddelen om mee
te helpen bij de
schoonmaakactie.
Vele handen maken licht werk!◀

S

preekuur Wijkcoördinator
in Huis van de Wijk België,

Hageland 117.
Bel: 06 51 47 87 85 of 06 13 07 30 37
om een afspraak te maken met
Germaine van Haard of Richard Salis.

Activiteitenagenda
Maandag 4 maart, 19.30u
Thema: Het effect van schoon
Bijeenkomst werkgroep VORM,
Initiatief: Cees Fisser, M. 06 2468 44 81
Zondag 10 maart, 11-12.30u
Kijken naar knoppen
Vertrek: NME-centrum De Waterkant,
T. (020) 617 19 15, www.oeverlanden.nl
Zondag 23 maart, 11-12.30u
Mossen en korstmossen
Vertrek: NME-centrum De Waterkant,
T. (020) 617 19 15, www.oeverlanden.nl
Zondag 24 maart, 15u
Violisten Kirsti Goedhart en Tony
Rous met dochter Susan Rous
Info: (020) 615 76 92, www.sloterkerk.nl
Zaterdag 30 maart, 11-16u
Paashazen en springkussen
Aangeboden door de
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten
Za/zo 6/7+13/14 + 21 april
Nieuw Sloten terug in de kas
Zie “Verhalen gezocht” hieronder.
Project 60 jr Westelijke-Tuinsteden
www.nwopen.nl
Zondag 14 april, 11-12.30u
Slakken en planten
Vertrek: NME-centrum De Waterkant,
T. (020) 617 19 15, www.oeverlanden.nl
Zaterdag 20 april
Braderie en kinderattracties
Aangeboden door de
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten

Verhalen gezocht
uit (Nieuw) Sloten
▶Ingezonden door Hélène Bergmans

W

ij
zoeken
bewoners
van
(Nieuw) Sloten die mooie verhalen weten over de historie of over
het heden van onze buurt, dat wil
zeggen: 'Over Nieuw Sloten en ook
over de tijd daarvoor, toen het nog
een tuindersgebied was'.
De verhalen zullen deel uitmaken van
de activiteiten rondom 'Nieuw West
Open, 60 jaar Westelijke Tuinsteden'
dat in april plaatsvindt in Nieuw
Sloten, in een kas die gedurende twee
weken onze presentatie- en ontmoetingsplek is.
Hebt u een bijzonder verhaal om te
delen of zelf te komen vertellen?
Neem dan zo spoedig
mogelijk contact op
met T. (020) 253 81 05
of
M. 06 53 44 54 44,
E. nieuwwestopen@
nieuwwestexpress.nl
I. www.nwopen.nl ◀

