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Hoe bevalt 
glasvezel? 

thema 

Nieuw Sloten krijgt glasvezel 
▶Ingezonden door Reggefiber    

N a in verschil-
lende wijken 

van Amsterdam 
al ruim 56.000 
huishoudens op 
glasvezel aange-
sloten te hebben, 
start Reggefiber 
nu met de aanleg van een glasvezel-
netwerk in Nieuw Sloten.  
 
Alle huishoudens binnen het aansluit-
gebied krijgen kosteloos een glasvezel-
aansluiting in de woning. 
 
Wilt u daadwerkelijk gebruikmaken 
van de glasvezelaansluiting, dan is het 
nodig dat u een glasvezelabonnement 

E lke donderdagmiddag van 13.15 
tot 15.15 uur komt een groep van 

50-plussers bij elkaar in het Huis 
van de Wijk België, Hageland 117.  
 
Naast samen praten, kunt u meedoen 
met diverse spelletjes, zoals sjoelen, 
kaarten en rummikub. En als u zelf een 
ander idee hebt voor een activiteit, kunt 
u dat in de groep naar voren brengen. 
Deelname is gratis; koffie, thee of fris-
drank zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. Kom 
gewoon gezellig naar het Huis van de 
Wijk.◀ 

50-plussers  

ontmoeten elkaar    

afsluit bij een van de aanbieders van 
diensten (internet, tv en telefonie) over 
het glasvezelnetwerk. Zo kunt u bin-
nen afzienbare tijd genieten van de vele 
voordelen van glasvezel. 
 
U kunt voor het afsluiten van een glas-
vezelabonnement onder andere terecht 
in de glasvezelwinkel, op 
www.eindelijkglasvezel.nl/amsterdam-
nieuw-sloten (met online keuzehulp), of 
rechtstreeks bij een van deze zogeheten 
‘serviceproviders’. Reggefiber kan on-
a/ankelijk overzicht van de abonne-
menten geven en persoonlijk advise-
ren. Ook kunt u in de glasvezelwinkel 
aan het Belgiëplein terecht met al uw 
vragen over (de aanleg van) glasvezel.◀ Schatjesmarkt  

Badhoevedorp 

Zondag 16 maart 2014 staat de 
Schatjesmarkt weer op de vertrouwde 
locatie in de Speeltuin, Jan van Gent-
straat 117 in Badhoevedorp.◀ 
 
Meer informatie 
www.speeltuin-badhoevedorp.nl 
www.facebook.com/DeSchatjesmarkt 

Neem een kijkje op de website en meld 
je aan: www.vrijwilligersnetwerk.nu.  
Ook kun je een afspraak maken met 
onze nieuwe bemiddelaar Tess Salet. 
Zij gaat dan samen met jou kijken welk 

vrijwilligerswerk het beste bij jou past!  
Maak een afspraak of kom langs in het 
Huis van de Wijk op dinsdag 4 maart,  
1 april, 6 mei, 3 juni, of 1 juli, 12-17u 
T. (020) 408 10 40.◀ 

Vrijwilligerswerk... 

Ook voor jou?    

HG & CF 

Glasvezel in Nieuw Sloten 
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Met glasvezel loopt Nieuw Sloten voorop 

▶Mariëlle Snel    

D e wijk De Aker loopt een paar  
maanden vóór op Nieuw Sloten 

wat betre> de huisaansluitingen. 
De NSN-redactie was benieuwd naar 
de ervaringen daar, om een idee te 
krijgen van wat we hier kunnen  
verwachten. Een interview met 
‘ervaringsdeskundige’, Jan Smit. 
 
Sinds november 2013 is Jan Smit aan-
gesloten op het glasvezelnet. In zijn 
huis zijn diverse computers, Tv’s én een 
vaste telefoon op dat net aangesloten. 

N ieuw-West is een van de eerste 
stadsdelen in Amsterdam waar 

een glasvezelnetwerk wordt gereali-
seerd. Vorig jaar werd het in de 
Aker aangelegd door Reggefiber; dit 
jaar is Nieuw Sloten aan de beurt. 
NSN sprak met stadsdeelvoorzitter 
Achmed Baâdoud. 
 
“Ik ben er ontzettend trots op dat een 
investeerder bereid is Nieuw-West als 
één van de eerste stadsdelen te voor-
zien van glasvezel. Ook de techniek die 
wordt gebruikt om glasvezel aan te leg-
gen is innovatief. De machine is voor 
het eerst in Nieuw-West toegepast: in 
plaats van te graven wordt er geborsteld. 
Op deze manier is er voor de bewoners 
geen overlast en ontstaat er geen scha-
de aan de kabels en leidingen. Het is 
niet alleen efficiënter, het is ook heel 
voordelig omdat er veel meer kabels in 
kortere tijd kunnen worden aangelegd.” 
 
Mogelijkheden voor Nieuw Sloten 
“Nieuw-West onderscheidt zich hiermee 
van de rest van de stad. Het is belang-
rijk voor het woon- en leeFlimaat. Er 
wonen bijvoorbeeld relatief veel ZZP-
ers in Nieuw Sloten die vaak vanuit 
huis werken. Zij kunnen straks profite-
ren van de enorme hoeveelheid data die 
via de glasvezelkabels gestuurd wordt. 

Hoe bevalt glasvezel in De Aker? 

▶ Janna Winnubst    

Het kan ook een bijdrage leveren aan de 
leegstaande panden als er nieuwe ge-
bruikers deze kant opkomen. En als er 
een woning op Funda te koop staat, kan 
de aanwezigheid van glasvezel net dat 
extra duwtje geven aan geïnteresseerde 
kopers.”  
 
Glasvezel en veiligheid 
“Glasvezel kan daarnaast een rol spelen 
bij het voorkomen van woninginbraak 
en een bijdrage leveren aan de veilig-
heid: voor alarmsystemen en veilig-
heidsinstallaties is bandbreedte be-
langrijk. Alarm- en camerasystemen 
kunnen sneller werken en de beeld-
kwaliteit kan beter zijn. Dat is handig 
bij het live bekijken van bewakings-
beelden op bijvoorbeeld je smartphone. 
In Nieuw Sloten ligt ook een slim ener-

Hoe verliep de aansluiting op het 
glasvezelnet? 
Smit: “Een paar weken vóór de aanslui-
ting heeM Reggefiber een foto genomen 
van de meterkast. Daarna is een af-
spraak voor een aansluitingsdatum 
gemaakt  op een dag die mij uitkwam. 
Toen zijn de kabeltjes gelegd naar de 
meterkast. De tuin hoefde er niet eens 
voor opengegraven, want men werkte 
met een ‘gestuurde boring’, vanaf de 
kabel in de straat, naar een punt bij 
m’n voordeur. Op de dag van installatie 
is de kabel via de kruipruimte naar de 
meterkast gebracht. Reggefiber mon-
teerde twee kastjes.  
Eén van de kastjes is gebruikt door de 
‘serviceprovider’ waarbij ik een gecom-
bineerd abonnement voor internet, tv 
én telefonie heb afgesloten. Vanuit het 
providerkastje gaat een kabel naar een 
modem. In principe is het werk bin-
nenshuis in een dagdeel geregeld. 
 
De aansluiting is nog dezelfde dag ge-
controleerd op goede werking en was 

toen ook meteen gereed voor gebruik. 
De provider die ik gekozen heb, geeM 
instructies voor andere aansluitingen 
via het internet, compleet met filmpjes. 
Er wordt ook een boekje verstrekt.” 
 
Waren er opstartproblemen? 
“Alleen de vaste telefoonlijn werkte 
niet direct, maar dit kwam door behoud 
van het oude telefoonnummer. Na een 
wachttijd voor het omzetten, was één 
telefoontje naar de servicedesk (met 
m’n mobieltje) voldoende om te zorgen, 
dat mijn vaste telefoon het ook deed.” 
 
Wat is het voordeel van glasvezel? 
“Snelle, storingsvrije verbinding en er 
kunnen meerdere gebruikers tegelij-
kertijd op het net. In ons huis met vier 
intensieve gebruikers lukt dat prima!” 
 
De Aker is klaar met de glasvezel. 
Badhoevedorp is in volle gang. En 
nu volgen de inwoners van Nieuw 
Sloten & Park Haagseweg.◀ 

giesysteem om beter om te gaan met 
energie(verbruik). Daar is de gemeente 
mee bezig onder de naam Smart City. In 
combinatie met glasvezel betekent dit  
dat Nieuw Sloten voorop loopt.” 
 
Glasvezel en gezondheidszorg 
“Ik sluit niet uit dat we vanuit het 
stadsdeel een digitale service gaan aan-
bieden. Digitaal beschikbaar stellen 
van bestemmingsplannen is straks de 
normaalste zaak van de wereld. Er zijn 
ook aanbieders die het mogelijk maken 
om met je arts te praten via de tv; de 
zogeheten zorg op afstand, dit noem ik 
liever zorg dichtbij. Mensen kunnen zo 
langer op zichzelf wonen. De gezond-
heidszorg kost miljarden dus alle ma-
nieren van innoveren zijn welkom. Ook 
denk ik aan cursussen en taallessen via 
je tv in de woonkamer.”  
 
Vervolg 
“Ik zou glasvezel het liefst in het hele 
stadsdeel zien, maar het is een beslis-
sing van de kabellegger waar het  
precies komt. Het is ook hún portemon-
nee. Daar waar belangstelling is, gaat 
de investeerder in gesprek met bewo-
ners. De overheid faciliteert de aanleg, 
maar het is de keuze van de bewoners 
om te besluiten of ze er gebruik van 
willen maken en bij welke provider. Ik 
wil niet de ene provider boven de ander 
stellen, ik wil het alleen mogelijk maken. 
Bewoners zijn vrij in hun keuze.”◀ 

Opening ‘De Glasvezelwinkel’, Hageland 99-101 
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Hoe werkt de glasvezeltechniek ?  

▶Cees Fisser    

E    en glasvezel is gemaakt van glas, en glasvezel is gemaakt van glas, en glasvezel is gemaakt van glas, en glasvezel is gemaakt van glas, 
dunner dan een menselijke haar, dunner dan een menselijke haar, dunner dan een menselijke haar, dunner dan een menselijke haar, 

met een doorsnede van slechts 125 à met een doorsnede van slechts 125 à met een doorsnede van slechts 125 à met een doorsnede van slechts 125 à 
250 250 250 250 μμμμm (micron). Glasvezel wordt m (micron). Glasvezel wordt m (micron). Glasvezel wordt m (micron). Glasvezel wordt 
gebruikt om lichtsignalen te trans-gebruikt om lichtsignalen te trans-gebruikt om lichtsignalen te trans-gebruikt om lichtsignalen te trans-
porteren. porteren. porteren. porteren.  
 
De glasvezel bestaat uit twee soorten 
glas: een heldere kern binnen een man-
tel waar geen licht doorheen kan. Door 
de kern van optisch zeer helder glas 
wordt licht gestuurd. Door interne  
reflectie blijM het licht in de vezel, die 
grote hoeveelheden data betrouwbaar 
en razendsnel over grote afstanden kan 
transporteren. Zie de aTeelding.  

Een bijkomend voordeel van glasvezel-
kabels is, dat ze ongevoelig zijn voor 
elektromagnetische verstoringen door 
andere kabels. 
 
Werking glasvezeltechniek 
Digitale informatie wordt door de glas-
vezel gestuurd met de lichtstroom uit 
een laser: 0=uit, 1=aan. Deze techniek, 
aan-uit-aan-uit enzovoort, is vergelijk-
baar met het seinen van een boodschap 
in het donker met een zaklantaarn en 

Glasvezel cruciaal bij Caland 2 

▶Saskia Bender    

“Z onder glasvezel zou het nieuwe 
leren dat wij hier sinds augus-

tus 2012 aanbieden niet goed moge-
lijk zijn geweest”, zegt algemeen 
coördinator Henk Zantingh vol over-
tuiging.  
 
De leerlingen maken gebruik van  
digiboards, iPads en een digitaal bord 
van 4 bij 5 meter dat in de centrale hal 
hangt. De iPad bevat lesstof; aanvul-
lend materiaal wordt online gezocht, en 
met de iPad gebruiken leerlingen ook 
speciale programma’s om presentaties 
te maken. 
 
Henk Zantingh: “Op Caland 2 (het nieu-
we schoolgebouw aan de Anderlecht-
laan, red.) zijn op schooldagen 250 leer-
lingen online, met iPads en smart-
phones. Ook docenten maken natuur-
lijk gebruik van de internetverbinding. 
Informatie moet snel opgezocht, geüp-
load en gedownload kunnen worden. 
Met glasvezel heb je altijd voldoende 
capaciteit.”  

Vooraf ‘schouwen’ 
▶door Reggefiber    

O m de aanleg van het glasvezel-
netwerk optimaal te laten  

verlopen, worden de woningen in 
Nieuw Sloten binnenkort door zo-
genoemde schouwers bezocht. 
 
Bij het schouwen wordt gekeken naar de 
meest geschikte plaats om straks de 
glasvezelkabel uw woning binnen te 
brengen en te bepalen waar het glas-
vezelmodem komt te hangen. Meestal 
is dit in de meterkast.  
Komen uw huidige kabel- en telefoon-
aansluiting ergens anders in de woning 
binnen? Dan is het goed mogelijk dat 
op dit punt ook het glasvezelmodem 
wordt geplaatst. We kijken naar de beste 
oplossing en noteren die in een document 
voor de aannemer die voor Reggefiber 
de aanleg gaat uitvoeren. 
 
Vooraf schouwen 
Schouwen wordt meestal vóór de start 
van de aanleg gedaan. De kans is dus 
groot dat er binnenkort een schouwer 
bij u langs komt. Het is goed om te  
weten dat een schouwer zich altijd kan 
legitimeren namens Reggefiber.◀ 
 

Reggefiber komt binnenkort 
ook bij ú langs! 

Is dat digitale werken niet schadelijk 
voor het lichaam, qua werkhouding?  
Zantingh: “De leerlingen hier zijn zeer 
actief – ze zitten niet continu in één 
houding aan een bankje of gespannen 
met een muis in hun hand zoals je dat 
soms bij gamers ziet. Wat ons betreM is 
er geen reden tot bezorgdheid.” 
 
Intussen heeM ook ICT-er Marc Ooster-
baan zich bij het gesprek gevoegd: “Alle 
middelbare scho-
len in Amsterdam 
hangen aan het 
netwerk B.O.A. 
(Breedband Onder-
wijs Amsterdam), 
dus ook het  
Calandlyceum. De 
volgende schakel 
in de keten is een 
glasvezelkabel 
tussen Caland en 
Caland 2. De enige 
bottleneck was de 
Wifi-verbinding in 

de school: af en toe werd er teveel tege-
lijk gedownload, vooral YouTube slokte 
teveel capaciteit op. We hebben dat in-
middels opgelost, o.a. door YouTube de 
laagste prioriteit te geven bij het bin-
nenhalen van informatie.”  
 
Als je hier nog eens bij stilstaat, gaat 
het om vele ‘gigabytes’ aan informatie: 
in totaal gebruiken de 2100 leerlingen 
en 200 personeelsleden op beide scho-
len één internetverbinding om aan in-
formatie te komen of die te delen. Zonder 
glasvezel zou dit niet werkbaar zijn.◀  

 

Henk Zantingh en Marc Oosterbaan (r) 

morsecode: een serie van punten en 
strepen die de informatie vormt. 
Hoe sneller de laser aan-en-uit kan 
flikkeren, hoe sneller de informatie 
overgestuurd kan worden. De snelheid 
wordt meestal uitgedrukt in megabits 
(of gigabits) per seconde, zodat het  
eigenlijk beter is om te spreken van een 
verbinding met een ‘grote doorvoer-
capaciteit’.  
Bij de glasvezelaansluitingen die in de 
woningen in Nieuw Sloten gelegd wor-
den, is de ontvangstsnelheid (down-
loaden) gelijk aan de verzendsnelheid 
(uploaden). Om een indruk te geven hoe 
snel: het is mogelijk om de tekst van 
meer dan honderd boeken binnen één 
seconde te versturen.  
Niet alleen tekst, maar ook muziek, 
video’s, tv-uitzendingen, webpagina’s 
en telefoongesprekken worden op deze 
manier via glasvezel overgeseind. De 
voortplantingssnelheid van het licht in 
een glasvezel is ongeveer 67% van de 
lichtsnelheid. 
 
Lassen 
De lengte van één glasvezelkabel is 
beperkt tot een paar km. Voor grotere 
afstanden worden stukken kabel, vezel 
voor vezel, aan elkaar gelast. Bij een las 
wordt de kern en de isolatie van de twee 
delen in elkaar gesmolten. Een heel 
secuur werk.◀ 
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D e bewonersavond van 20 januari 
2014 was met circa vij>ig perso-

nen goed bezocht. Voorzitter van de 
avond, Sjanien van den Broek van 
Impuls, heette iedereen welkom en 
legde het doel van de avond uit.  
 
Sinds begin 2013 is een ‘Regiegroep 
van betrokken bewoners bij het Huis 
van de Wijk België’ actief. Deze groep 
bespreekt subsidieaanvragen voor be-
wonersinitiatieven uit Nieuw Sloten, 
Park Haagseweg, Dorp Sloten en 
Nieuw-en-Meer.  
Doel van de avond was verslag doen 
van de werkzaamheden van de regie-
groep over 2013, de leden voorstellen  
van de Regiegroep in 2014 en mogelijk 
nieuwe initiatieven inventariseren. 
 
Terugblik op 2013 
Regiegroeplid Cees Fisser legde kort de 
ontstaansgeschiedenis van de Regie-
groep uit. In 2012 werd duidelijk dat 
stadsdeel Nieuw-West zo’n beetje over-
al op moest gaan bezuinigen. Daar-
naast vond het stadsdeel, dat bewoners 
in de wijken van Nieuw-West zelf meer 
verantwoordelijk zouden moeten zijn 
voor de besteding van subsidie voor 
bewonersactiviteiten. Per wijk moest er 
een ‘Regiegroep’ komen, samengesteld 
uit bewoners.  
 
De Regiegroep moest beoordelen of de 
initiatieven/activiteiten van bewoners: 
- aansluiten op de behoeMe in de wijk; 
- bijdragen aan de leeTaarheid;  
- bewoners dichter bij elkaar brengt, 

betere sociale cohesie; 
- én of het geld effectief besteed wordt, 

dus of de kosten van zo’n activiteit in 
verhouding staan tot het resultaat 
ervan. 

 
Pas eind november 2012 nam de stads-
deelraad een besluit hierover, zodat de 
Regiegroep in februari 2013 met twaalf 
leden van start kon gaan.  
 
Voor heel 2013 had de Regiegroep 
€ 40.000 subsidiegeld van het stads-
deel te verdelen. Eind januari waren er 
al 25 initiatieven ingediend, voor een 

Kom met uw bewonersinitiatief: de Regiegroep zit er klaar voor! 
▶Ellen van Kessel    

totaal bedrag van € 36.000! De Regie-
groep vond het geen goed idee om alle 
aanvragen te honoreren, alleen al om-
dat er dan voor nieuwe ideeën in de rest 
van het jaar nauwelijks meer geld over-
bleef. Dus werden eerst randvoorwaar-
den opgesteld om tot een eerlijke verde-
ling te kunnen komen.  
Gekeken werd o.a. naar het nut van de 
activiteit voor de wijk, de eigen bijdrage 
van de deelnemers, of het om een door-
lopende (bijv. wekelijkse) cursus ging, 
of een eenmalige activiteit. Ook werd 
per deelnemer  een maximum subsidie-
bedrag ingesteld. Hierdoor viel een aan-
tal aanvragen af, of trokken initiatief-
nemers hun aanvraag in door de lagere 
subsidie. Alles overziend heeM de Re-
giegroep 70% van de aanvragen toege-
kend.  
 
In september 2013 kreeg de Regiegroep 
onverwacht nog ruim € 7000 extra te 
verdelen. Dit betekent dat er € 18.407 
niet is toegekend in 2013. Het goede 
nieuws is, dat dit bedrag mag worden 
overgeheveld naar 2014, waarmee het 
totale te verdelen subsidiebedrag voor 
2014 uitkomt op € 58.407€ 58.407€ 58.407€ 58.407.  
Regiegroep- ondersteuner Hans van 
Deelen (Impuls) merkte op, dat dit be-
drag zelfs nog iets omhoog kan gaan, 
omdat bij het indienen van declaraties, 
facturen en kassabonnen, diverse ini-
tiatieven achteraf goedkoper bleken 
dan was begroot. 
 
Vooruitblik op 2014 
Daarna was het tijd voor vragen van de 
zaal. Zo vroeg men: Waar zijn de rand-
voorwaarden te vinden? Antwoord: Op 
het subsidieaanvraagfomulier en bin-
nenkort ook op de website van Impuls.  
Sjanien van den Broek benadrukte dat 
‘vooroverleg’ met bewonersondersteu-
ner Daniël Penrroz (Impuls) verstandig 
is, zodat de aanvraag gelijk goed en 
compleet wordt ingediend. Dat voor-
komt vertraging en teleurstelling. 
Een andere vraag: Wanneer moeten 
aanvragen zijn ingediend? Antwoord: 
Zo snel mogelijk na bespreking met 
Daniël. De Regiegroep vergadert om de 
zes tot acht weken. 

©2014    NieuwSlotenNieuws    met een 
oplage van 6000 exemplaren; huis-aan-
huis verspreid in Nieuw Sloten en Park 
Haagseweg. 
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Nieuwe initiatieven zijn het gehele 
jaar welkom! De Regiegroep ziet er op 
toe, dat er ook in september of novem-
ber nog budget is. Een bewoner zag 
hier het risico dat er subsidiegeld over-
blijM en eind 2014 terugvloeit naar de 
algemene middelen. PR of reclame  
maken is dus belangrijk! Vandaar dit 
artikel. 
 
Regiegroep 2014 
Volgens de regels van stadsdeel Nieuw
-West moest de helM van de Regie-
groepleden terugtreden, om plaats te 
maken voor andere bewoners. Dus 
werd stil gestaan bij het afscheid van 
de vertrekkende leden. Namens de 
groep dankte Daniël hen voor hun  
inzet. Tegelijkertijd werden de nieuwe 
leden verwelkomd.  
De Regiegroep bestaat nu uit negen 
leden (vijf mannen/vier vrouwen) van 
uiteenlopende leeMijd en culturele ach-
tergrond. Hun motivatie? Betrokken bij 
en kennis van de buurt, zich ten dien-
ste van de wijk willen inzetten.  
 
De avond eindigde met vragen en sug-
gesties. Zo was een subsidieaanvraag 
erg moeizaam verlopen en pas heel laat 
uitbetaald. Hans zei dat docentkosten 
rechtstreeks via Impuls uitbetaald 
worden. Sjanien beloofde beterschap.  
Daarna sloot zij de vergadering waarbij 
ze de Regiegroep voor 2014 veel succes 
toewenste.◀ 

De Regiegroepleden in 2014, (v.l.n.r.): Abdel Benihech, Fazilet Topcu-Dogru, Guneri Kucukali, Bob de 
Wolff, Ad Schmitz, Marcia Zeegelaar, Wanda Keitz en Cees Fisser. Chris Heilbron was afwezig. 
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H 
oe ziet de wereld er over, pakweg 25 jaar uit? En 
welke communicatiemiddelen gebruiken we dan? 
 

Wie die vraag rond 1425 in het Duitse Mainz stelde, kon 
niet voorzien dat Johannes Gutenberg daar omstreeks 
1450 de boekdrukkunst* zou uitvinden. Had je de vraag 
vier eeuwen later - in 1850 - in Boston (USA) gesteld, dan 
had niemand geantwoord dat Alexander Graham Bell en 
Thomas Watson in 1876 hun allereerste gesprek via de 
telefoon zouden voeren. Wie had in 1913 verwacht dat 
Konrad Zuse (Du) in 1938 de ‘Z1’ zou ontwerpen, een voor-
loper van de computer die zo groot was als een kamer?  
 
En degenen die net na de Tweede Wereldoorlog geboren 
werden, konden niet vermoeden dat Charles Kuen Kao in 
1970 voor het eerst een bruikbare glasvezelkabel maakte; 
een ontdekking waarvoor hij in 2009 de Nobelprijs voor de 
Natuurkunde zou krijgen... 
Mind you! Met een glasvezelaansluiting in mijn woning ben 
ik straks via de modernste en snelste techniek verbonden 
met het ‘world wide web’. Ik kan mij nog amper voorstellen 
welke mogelijkheden ons de komende jaren te wachten 
staan; midden in de digitale (r)evolutie waarin ontwikkelin-
gen steeds sneller gaan. 
 
Uitzending gemist? Les gemist? 
In plaats van ‘uitzending gemist’ zelf een avondvullend  
TV-programma samenstellen zonder onderbrekingen door 
reclame. Dat lijkt me wel wat! 
Of ‘thuis studeren’... Met lessen en hoorcolleges op video 
kan ik een les thuis opnieuw bekijken als ik de uitleg van de 
docent niet helemaal begreep. Of de docent via de web-
cam om extra uitleg vragen! Met hetzelfde gemak volg ik 
zo hoorcolleges die in Amerika of elders gegeven zijn.  
Maar zou ‘examen doen’ via internet dan ook heel gewoon 
geworden zijn?  
Thuis ‘telewerken’ met grote (grafische) bestanden van 
het werk gaat uitstekend. Want via glasvezel gaat  
uploaden immers net zo snel als downloaden. 
 
Zorg op afstand: spreekuur gemist? 
Als we oud worden, moeten we van Den Haag langer thuis 
kunnen wonen. De huisarts, wijkverpleegkundige en specia-
list kan zorg aan huis bieden in een ‘online spreekuur’. Met 
techniek die iedereen heel gemakkelijk kan bedienen, kun 
je op een camera laten zien of de voorgeschreven antibio-
tica tegen een keelontsteking aanslaat of een wond goed 
geneest. Met een medisch knijpertje op je vinger, ziet de 
specialist of de bloeddruk nog in orde is.  
 
Boot gemist? 
Gaan we over 25 jaar eigenlijk nog met vakantie? Of zijn 
de 3D-uitzendingen dan zó levensecht geworden, dat we 
zaterdagmiddag een beklimming van de K2 in onze eigen 
huiskamer kunnen ervaren? 
Kortom: ik ben benieuwd wat voor moois ons te wachten 
staat. En ik heb nog een reden om nu meteen mee te doen. 
Ik wil voorkómen dat ik belangrijke stappen in de ontwik-
keling mis, waardoor het mij later veel meer moeite kost 
om alle nieuwe diensten optimaal te gebruiken. Want dan 
heb ik niet ‘de uitzending’, maar ‘de boot gemist’.<  
 
*) met losse letters; blokdruk bestond al veel langer 

Boot gemist 
>Column van Cees Fisser 

Ken uw wijk 
▶Waar precies is de foto geschoten?     

Stuur uw antwoord per post naar: Schaarbeekstraat 40, 1066 
WH Amsterdam, of naar nsn@eigenwijks.nl. Vermeld duide-
lijk uw naam, adres én uw telefoonnummer. Alleen inwoners 
van Nieuw Sloten, Park Haagseweg & Nieuw-en-Meer kun-
nen 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 genomen bij: 
het Kortenbergpad.  
Uit de goede inzendingen 
trokken wij: Henny Kruger Henny Kruger Henny Kruger Henny Kruger .  

Zij wint een cadeaubon van 
de Winkeliersvereniging 
Nieuw Sloten.◀ 

Kookworkshop Surinaams koken 
▶Ingezonden door Sila Chotkoe     

E lke vrijdag 17-21u organiseer ik een kookworkshop  
Surinaams koken in het Huis van de Wijk België. Wij 

koken in kleine groepen van 8 mensen en bij voldoende deel-
name rouleren de verschillende groepen om de twee 
weken.  

 
De workshop duurt vijf bij-
eenkomsten en de kosten 
zijn €10 per keer. Om teleur-
stelling te voorkomen, moet 
u zich van tevoren aanmel-
den: silachotkoe@gmail.com 
of bij het Huis van de Wijk.◀ 
 

Surinaamse roti met kip masala 

Nieuw Sloten in beweging 
▶Ingezonden door Wanda Keitz en George     

E lke maandag 18-19u 
onder begeleiding van 

George verantwoord bewegen 
in het Huis van de Wijk om 
uw ‘december-kilootjes’ kwijt 
te raken ? Probeer de combi-
natie van aerobics, zumba, 
body pump en steppen. Voor 
volwassenen (vanaf 18 jaar). 
Deelname is gratis. Wel uw 
eigen handdoek en sport-

schoenen meene-
men. Meer info: 
06 24 26 50 48.◀ 



ActiviteitenActiviteiten--
agendaagenda  

Van onze Wijkagenten 

▶George.Elsenberg@amsterdam.politie.nl (Nieuw Sloten Noord & C) 
▶Lotte.Wagemaker@amsterdam.politie.nl (Nieuw Sloten Zuid) 
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A ls wijkcoördinator zet ik mij in 
voor het verbeteren van de 

leeNaarheid, veiligheid en sociale 
samenhang in de wijk.  
 
Alleen samen met actieve bewoners en 
met partners zoals woningcorporaties 
en de politie kunnen we de wijk verbe-
teren. Juist in deze tijd van bezuinigin-
gen hebben we de gezamenlijke inzet 
van iedereen hard nodig. Zo wil ik er 
namens stadsdeel Nieuw-West en  
samen met u voor zorgen dat de buur-
ten Sloten, Nieuw Sloten, Park Haagse-
weg en Nieuw-en-Meer, inclusief de 
Oeverlanden, prettig zijn en blijven om 
te wonen, te werken en te recreëren. 
Het stadsdeel gaat er vanuit dat actieve  
bewoners zelf bijdragen aan verbeterin-
gen. 
 
Ziet u problemen of knelpunten in uw 
wijk? Of hebt u ideeën voor initiatieven 
die u in de wijk wilt ondernemen? Dat 
hoor ik dan graag van u en zal u probe-
ren verder te helpen! 

O p dit moment is het relatief erg 
rustig in Nieuw Sloten.  

 
De afgelopen weken waren er helaas 
wel weer enkele woninginbraken. Maar 
doordat bewoners van Nieuw Sloten erg 
goed opletten, snel de politie bellen én 
een goed signalement doorgeven,  
hebben we ook diverse aanhoudingen 
kunnen verrichtten. In andere gevallen 
voelden de daders zich zó betrapt, dat 
zij zonder buit er vandoor gingen.  
Daarom willen George en ik de  
bewoners van Nieuw Sloten een 
groot compliment geven! 
Zonder de oplettendheid van u als be-
woners redden we het niet. We kunnen 
alle ogen en oren goed gebruiken en we 
zien door de resultaten dat het echt 
helpt.  
 
Ziet u verdachte omstandigheden?  

Aarzel niet en bel de politie!  
Liever een keer teveel, dan te weinig. 
 
Parkeren Anderlechtlaan 
De verkeerssituatie aan de Anderlecht-
laan [parkeren langs de rijbaan, red.] is 
bekend. De oplossing moet komen van 
stadsdeel Nieuw-West. De politie heeM 

Van de Wijkcoördinator 

▶Germaine van Haard, g.van.haard@nieuwwest.amsterdam.nl, 06 5147 8785 

▶André Ormskerk, a.ormskerk@nieuwwest.amsterdam.nl, 06 3332 3103 

Zondag 23 febr, 11-12.30u 
Speuren naar sporen 
Rein Cremer neemt u mee op speurtocht. 
Vertrek: NME-centrum De Waterkant, 
T. (020) 617 19 15, www.oeverlanden.nl  

advies gegeven ten aanzien van de hui-
dige situatie: parkeren is daar niet ge-
wenst. Zonder verbodsborden is het 
voor de politie en Handhaving van het 
Stadsdeel niet mogelijk om er tegen op 
te treden. 
Meldingen met betrekking tot parkeer-
gedrag in het algemeen, of bijvoorbeeld 
het aanbieden van grofvuil, kunt u 
(ook) doorgeven aan de afdeling Hand-
having van het Stadsdeel, via 14020. 
Diverse Handhavers zijn bevoegd om 
tegen dergelijk gedrag op te treden.◀ 
 

Lotte Wagemaker 

Zondag 23 februari, 13-16u 
Soep en Zopie Nieuwjaarstoast 
In het NME-centrum De Waterkant. 

Een aanvraagformulier voor een Bewo-
nersinitiatief kunt u ophalen bij Huis 
van de Wijk België, Hageland 117. 

Bewonersondersteuner Daniël Penrroz, 
M. 06 53 24 55 58,  
E. daniel.penrroz@impuls.nl      of 

Activiteitenmakelaar Mahdi Lanjri,  
M. 06 15 12 95 13, 
E. mahdi.lanjri@impuls.nl. 

Advies: bespreek uw aanvraag vóór inle-
vering met de Bewonersondersteuner. 

Als u het aanvraagformulier uiterlijk 
op 10 maart inlevert, dan behandelt de 
Regiegroep uw aanvraag eind maart.  
De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
vergadert elke 6 tot 8 weken.◀ 

Bewonersinitiatief 

▶Cees Fisser 

Spreekuur in de wijk 
Ik houd spreekuur op afspraak in de 
wijk. Wanneer u contact opneemt, 
spreken we af op een locatie die u het 
beste uitkomt. Dat kan het Huis van de 
Wijk zijn, maar ook een andere plek in 
de wijk.  
 
Contact met bewonerscommissies 
Graag wil ik ook in contact komen met: 
● het bestuur van Verenigingen van 
Eigenaren (VvE’s) van flatgebouwen en 
appartementen;  
● het bestuur van kopers-en bewoners-
verenigingen van eengezinswoningen;  
● voorzitters van bewonerscommissies 
van huurwoningen. 
Misschien kan ik een keer aanschuiven 
op een bijeenkomst om informatie uit 
te wisselen? Wilt u contact met mij 
opnemen? 
Mijn e-mailadres en telefoonnummer 
staat boven dit artikel.  
Graag tot ziens in uw buurt!◀ 

 
Germaine van Haard 

Zaterdag 15 feb, 11-16u 
Winterkost op het Belgiëplein 
Een kraam en terras met erwtensoep, 
spek, stokbrood en roggebrood. 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten 

Zondag 6 april, 15u 
Stabat Mater van Pergolesi 
Met Marjoke Kager alt-mezzo, Mickey 
Wagner sopraan en Andrea Fleck piano. 
Osdorperweg 28, www.sloterkerk.nl  

Maandag 3 maart, 19.30u    
Werkgroep VORM  
Thema: “Veiligheid in de wijk”  
Huis van de Wijk België, Hageland 117 
Info: Cees Fisser, M. 06 2468 44 81 

Parkeren langs een ‘wijkontsluitingsweg’ zoals de 
Anderlechtlaan is niet de bedoeling...               (CF) 

Zondag 6 april, 11-12.30u 
Mossen en korstmossen 
Loop mee met Willem Colenbrander. 
Vertrek: NME-centrum De Waterkant, 
T. (020) 617 19 15, www.oeverlanden.nl  

3+4+5 april 
10-jarig jubileum sv Nieuw Sloten 
Sportpark Sloten, Sloterweg 1043 
T. (020) 408 1318  www.nieuw-sloten.nl 

Zaterdag 22 maart, 11-16u 
Lentedag op het Belgiëplein 
Schmincken, zweefmolen, springkussen 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten 

Zondag 23 maart, 11-13u 
IVN-Rondgang in de Vrije Geer 
Start: Zuidingang (infopaneel Vrije Geer, 
tussen Ditlaar/Osdorperweg). Info Juultje 
Joosten, natuurexcursie@hotmail.com 


