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Vrijwilligster 
gezocht 
 

thema 

Boeken 

Wie schrij5, die...  
▶NSN-redactie    

‘Wie schrij�, die blij�’ is een bekend 
gezegde. Omdat boeken meestal langer 
meegaan dan de schrijver ervan, kan 
een schrijver toch ná zijn/haar dood 
populair blijven en veel gelezen  
worden. ◀ 

De Facebook- of Nextdoor-gebruikers 
weten het al een maand. Uit betrouw-
bare bron is vernomen dat in Winkel-
centrum Nieuw Sloten binnenkort drie 
wijzigingen te zien zullen zijn (zie de 
a+eelding): 

1 AmsterdamFlowers verhuist naar 
het pand van de voormalige Rabo-
bank. 

2+ Het Kruidvat breidt uit - achter de 
trappen langs - en gaat ook de ruim-
te betrekken die Amsterdam-
Flowers leeg achterlaat.  

3 Er hee� zich een Groenteman ge-
meld voor het huren van het leeg-
staande pand op Hageland 99-101. 

Naar verwachting is dit de situatie rond 

Geen leegstand meer 

▶Cees Fisser 

Uitnodiging 
▶van Lotgenotendag Samen Sterk    

Lotgenoten 
bijeenkomst/verwenmiddag 

voor vrouwen die borstkanker  
hebben of hebben gehad. 

Zaterdag 28 oktober 
van 11.00 tot 16.00 u 

Huis van de Wijk België. 

De organisatie is in handen van Fatima 
Taira Idrissi en Joke de Boer Stam, be-
woner van Nieuw Sloten, ondersteund 
door andere vrijwilligers. 
Fatima: “In mijn proces met uitgezaai-
de borstkanker heb ik gemerkt dat er 
voor veel (migranten)vrouwen taboe en 
schaamte hangt om deze ziekte. Ik 
hoop dat de bijeenkomst helpt om dat 
taboe te doorbreken.” 

Deze kernwoorden staan centraal 
In je kracht staan, Ontmoeten, Tips en 
Tricks, Mindfullness, Omgaan met je 
Energie.  
Aanwezig: o.a. BorstKanker Vereniging; 
Look Good, Feel Better; AVL. 

Meer informatie 
Fatima M. 06 52 08 43 03 
Joke M. 06 10 68 90 82 
E. samensterkbk@gmail.com ◀ 

de jaarwisseling 2017/18.  
Het aantal verschillende winkels in het 
Winkelcentrum Nieuw Sloten is dan 
kleiner dan voorheen, maar alle  
winkelpanden zijn weer verhuurd, al 
hee� dat bij sommige ruimten veel te 
lang geduurd!  
 
NB: Na de bekendmaking op Facebook 
en Nextdoor stroomden goedkeurende  
reacties (likes) binnen. De bewoners 
van Nieuw Sloten zijn er blij mee! ◀ 

Vertrek Gebiedsmakelaar 
▶NSN-redactie    

Een van “Onze Gebiedsmakelaars”, 
Maarten Neerincx, hee� Nieuw Sloten 
verlaten en werkt nu bij de afdeling 
Ruimte en Duurzaamheid van Amster-
dam. We wensen hem daar veel succes!  
Wie hem opvolgt is nog niet bekend. ◀ 
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tot series voor pubers, educatieve boe-
ken en strips.” 
 
Wat is het meest populaire genre? 
“Het spannende boek, of beter gezegd 
de literaire thriller. Niet alleen de  
Engelse, Scandinavische en Ameri-
kaanse titels doen het goed, maar ook 
de Nederlandse thrillerschrijvers zijn 
gewild. Denk aan Saskia Noort, Esther 
Verhoef en Simone van der Vlugt.  
Begin oktober komt de nieuwe Dan 
Brown uit: 'Oorsprong'. Een andere gro-
te titel, onlangs verschenen, is een 
nieuw boek uit de Millennium serie: 
Deel 5, ‘De man die zijn schaduw 
zocht’. De schrijver van de eerste delen 
is al lang overleden, dus ik ben be-
nieuwd hoe zijn opvolger het zal doen.” 
 
Worden er in Nieuw Sloten wel  
genoeg boeken gelezen? Of zit men 
met een e-reader op de bank? 
“We hebben destijds wel gemerkt dat er 
wat minder boeken werden verkocht, 

B ent u geïnteresseerd in het  
ontstaan van Nieuw-West, van 

het dorp Sloten en Nieuw Sloten?        
Hieronder vindt u een selectie uit de 
boeken over deze gebieden (deels alleen 
nog antiquarisch verkrijgbaar).     
    
Stedenbouw 

• Anouk de Wit, Nieuw Sloten. Van 

Tuin tot Stad. 152 blz. Architectura & 
Natura Publishers, Amsterdam, 
1998. ISBN 90-75077-03-3. Gaat in 
op de stedenbouwkundige ontwikke-
ling van Nieuw Sloten. 

• Maili Blauw, De stad is nooit af.  
Ontstaan en ontwikkeling van het 
stadsdeel Slotervaart, van Algemeen 
Uitbreidingsplan tot stedelijke vernieu-
wing. Uitgeverij Verloren bv, Hilver-
sum, 2005. ISBN 90-6550-898-8 

• Ivan Nio, Arnold Reijndorp en Wou-
ter Veldhuis: Atlas Westelijke Tuin-
steden Amsterdam - De geplande en de 
geleefde stad. Uitgeverij SUN archi-
tecture, Amsterdam, 2008. ISBN 978-
9088-290-053 

• Ton Heijdra, Amsterdam Nieuw-West. 
De geschiedenis van de Weste-lijke 
Tuinsteden. Uitgeverij René de  
Milliano, Alkmaar, 2010. ISBN 978-
9072-810-588 

• Harry Stork, Het lof van Amsterdam. 
Sloten en Oud-Osdorp: jeugdherinne-
ringen van bewoners aan de jaren 1900
-1940. Amsterdam 2008. ISBN 
9080388017. Over de verdwenen 
agrarische gemeenschap nabij het 
dorp Sloten. 

• Cultuurhistorische Verkenning dorps
-kern Sloten en omgeving Osdorper-
weg. Amsterdam 2007, gemeente 
Amsterdam, Monumenten en Arche-
ologie. Zie hiervoor: 
www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/
monumenten/publicaties/
amsterdamse-0/cultuurhistorische-
1d/ ◀ 

Als je van lezen houdt...  
▶Saskia Bender    

Lezen over Nieuw-West, Sloten en Nieuw Sloten 
▶Ellen van Kessel    

A ls je van lezen houdt vind je bij 
Bruna op het Belgiëplein al meer 

dan 23 jaar een uitgebreid aanbod. 
Leo van der Haagen, sinds het begin  
eigenaar van deze winkel, vertelt: 
 
“Ons aanbod bestaat voor een derde uit 
boeken, een derde uit tijdschri�en en 
de rest omvat allerlei soorten schrijf-
waren, agenda's, kaarten en dergelijke. 
Die verdeling is eigenlijk niet veran-
derd in de jaren dat wij hier zitten.  
Wij hebben een breed assortiment aan 
boeken, maar we zijn geen speciaal-
zaak - dat soort boekwinkels vind je in 
het Centrum. We bieden wél een heel 
uitgebreid assortiment tijdschri�en 
aan; er staan hier honderden titels. We 
verkopen trouwens alleen Nederlands-
talige boeken; de Engelse boeken die we 
een paar jaar aanboden, bleken in deze 
wijk niet gewild. Wat hier wel populair 
is? We verkopen de laatste jaren steeds 
meer kinderboeken. We hebben van 
alles voor kinderen: van prentenboeken 

kort na de introductie van de e-reader. 
Maar de laatste jaren gaat het juist heel 
goed met de verkoop van boeken; in 
2016 hadden we een stijging van 7%.” 

Nieuw Sloten is een goede  
wijk wat lezen betre=. 

Nog een laatste tip? 
“Mijn collega Jenny van Leijen gaat over 
de boeken. Dus als u advies nodig hebt, 
kunt u haar om raad vragen. En boeken 
die we niet in de winkel hebben, bestel-
len we via bruna.nl, dan hebben we ze 
snel in huis.”◀ 

Architectuur 

• Lodewijk Baljon met Margriet Pflug, 
Nieuw Sloten: Laagbouw in hoge 
dichtheid. Uitgeverij Thoth, Bussum, 
2001. ISBN 978-9068-682-366 Met 
fraaie foto’s van de architectuur van 
onze Amsterdamse woonwijk. 

Agrarisch leven 

• Marja van der Veldt, Ruim Zicht, 
boerderijen onder het zand van Amster-
dam Nieuw West. ISBN 9071123650. 
Terugblik op het grotendeels verdwe-
nen landleven ten westen van de gro-
te stad. 

• Marlies Buurman, Maarten Kloos 
(red.), Impact. Amsterdamse stede-
bouw na 1986 / Urban planning in 
Amsterdam a9er 1986. ARCAM Am-
sterdam 2005. ISBN: 90-76863-19-9. 
Gids over recente stedenbouw in  
Amsterdam, met een overzicht van de 
belangrijkste stedenbouwkundige 
projecten in de afgelopen twintig jaar. 
Als startpunt is het jaar 1986 geko-
zen omdat toen bekend werd dat de 
Olympische Spelen niet naar Amster-
dam gingen en het ‘Olympisch dorp’ 
Nieuw Sloten vervolgens in sneltrein-
vaart werd ontwikkeld tot eerste 
stadsuitbreiding volgens het 
‘compacte stad-model’. 
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plezier in lezen en het zich kunnen uit-
ten, in (geschreven) taal, bijbrengen. 
Daarom hebben wij het hele jaar door 
‘teksten’ als lesonderdeel in het pro-
gramma. Alle kinderen schrijven korte 
teksten omtrent een gebeurtenis en of 
belevenis, die we dan bundelen en daar 
‘boekjes’ van maken die voor iedereen 
inzichtelijk zijn en gelezen kunnen 
worden. De ervaring leert dat de kin-
deren het leuk vinden om ook jaren 
later hun teksten te kunnen teruglezen.” 

En welke bijzondere projecten doen 
jullie op school? 
“We doen heel veel bijzondere taal-
projecten. In samenwerking met stich-
ting Taalvorming maken wij ongeveer  
tweejaarlijks een boek. Alle kinderen 
van de school werken daar aan mee, zij 

I n dit themanummer over boeken/
lezen, mag de aandacht voor een 

Buurtboekenkastje – mooi scrabbel-
woord trouwens – uiteraard niet ontbre-
ken. Ik heb een interview met Marlies 
Wijnen, zij is dol op lezen en al ruim twee 
jaar de trotse eigenaar van een Buurtboe-
kenkastje voor Berlaarstraat 28.Berlaarstraat 28.Berlaarstraat 28.Berlaarstraat 28.  
 
Wat was jouw motivatie om een  
boekenkastje te plaatsen? 
“Ik wilde het eigenlijk al langer en toen 
zag ik een oproep in de Westerpost voor 
bewoners om je aan te melden wanneer 
je een boekenkastje wenst. Via een bij-
eenkomst van studenten van het Hout 
en Meubelmakers College met geïnteres-
seerde bewoners had ik een match met 
de maker van het kastje: studente  
Lonneke van Gullik. Het kastje lijkt qua 
vorm en kleur op het woonhuis met het 
karakteristieke dak en de kleurstel-
ling.” 
 
Hoe komt het kastje gevuld? 
“In eerste instantie dacht ik aan een 
thema, maar de mix van boeken, die er 
nu is: romans, kookboeken, Engelstali-
ge boeken, kinderboeken en zo voort 

bevalt uitstekend. In het laadje liggen 
ook nog cd’s met luisterboeken!  
Bewoners zetten zelf, wanneer er vol-
doende plaats is, hun boeken in het 
kastje en/of halen er een boek uit. Soms 
wordt er aangebeld ‘of bepaalde boeken 
wel in het kastje mogen’. Voor mij 
staan er soms echte verassingen in, 
boeken die ik zelf in eerste instantie 
niet zou kiezen. Er is voldoende  
doorstroming, maar de kinderboeken 
blijven relatief lang staan.” 
 
Hoe reageren buurtbewoners? 
“Er zijn alleen maar positieve reacties. 
Op deze manier heb ik ook heel leuke 
kontakten met de buurtbewoners.  

Ik kan iedereen aanbevelen om ook 
boekenkastjesinitiatief te starten!” 
 
Oproep van Marlies 
Het boekenkastje is hard toe aan 
‘onderhoud’. Welke handige bewoner 
uit Nieuw Sloten wil dat onderhoud op 
zich nemen (=het kastje opschuren en 
van een likje weerbestendige botenlak 
voorzien)?  
E. marlieswijnen1@gmail.com ◀ 

Lezen en schrijven in de Zevensprong 
▶Peggy van der Reijden    

vertellen, schrijven of tekenen mee, 
waarbij hun verhalen het uitgangspunt 
zijn voor een doorlopend verhaal. We 
hebben voor het 25-jarig bestaan van de 
school zo’n boekje gemaakt; ook daar-
aan hebben alle kinderen een bijdrage 
geleverd. In januari organiseren wij 
altijd een ‘Voorleesweek’ waarbij we 
elke dag lees- en taalactiviteiten heb-
ben, zoals een voorleescursus, kinderen 
die zelf voorlezen, opa’s en oma’s die 
voorlezen en één dag gericht op gedich-
ten, ‘Carry-a-poem’ waarbij alle  
kinderen een gedicht bij zich dragen 
(zelf gemaakt of niet) en dat voorlezen.  

Welke activiteiten organiseerden 
jullie voor de Kinderboekenweek? 
 “Het thema van deze Kinderboeken-
week was griezelen. De school was ver-
sierd in dit thema. In de hal hingen 
posters van boeken en de kinderen ko-
zen welk boek zij voorgelezen wilden 
hebben. Gedurende de hele week is er in 
de groepen gewerkt aan een expositie. 
Op vrijdag 13 oktober sloten we de  
Kinderboekenweek af, alle docenten 
heetten die dag de kinderen verkleed 
welkom en er was een expositie in de 
school van al het gemaakte werk.  
Ouders (en buurtbewoners) waren wel-
kom om die dag een kijkje te nemen in 
de Zevensprong.”◀ 

Een Buurtboekenkastje: een gewaardeerd initiatief 
▶Janna Winnubst    

B oeken, lezen en schrijven zijn 
belangrijke onderdelen van alle 

(leer)activiteiten op Jenaplanbasis-
school ‘de Zevensprong’. Tijdens de 
Kinderboekenweek (4 tot 15 oktober)  
stonden bijzondere gebeurtenissen op 
de agenda.  
Cultuur coördinator Marja Loomans en 
adjunct directeur Ireen Visser vertelden 
met veel enthousiasme over de  
activiteiten die het hele jaar door en nu 
specifiek op school speelden rondom dit 
thema. 

Hoe besteden jullie aandacht voor 
taal?  
“Wij vinden boeken voor de ontwikke-
ling van kinderen heel belangrijk.  
Natuurlijk hebben we gewone leer-
boeken maar wij willen kinderen het 

Er hangt ook een Buurtboekenkastje in het 
Liedekerkeplantsoen en - dankzij Joke de 
Boer Stam - staat een grote Buurtboekenkast 
in het Huis van de Wijk België. 
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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.  
 
Het spreekwoord in de cartoon in het 
vorige nummer, was: “Een kind kan 
de was doen.” 
Als winnaar trokken wij: Irene Djorai. 

De cadeaubon is beschikbaar gesteld door 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten.◀ 

Boeken lezen 
▶Column van  Zsuzsanna van Geem - Bérces    

Vrijwilligster gezocht 
▶ingezonden door docente Wil Kok 

E r is veel belangstelling voor 
de cursus ‘Nederlandse taal’ 

voor volwassenen. De cursus, op 
dinsdagmiddagen in het Huis van 
de Wijk België, is bedoeld voor 
Nieuwe Nederlanders en wordt  
gegeven door een vrijwilligster,  
die professioneel lesmateriaal ge-
bruikt: www.del�semethode.nl. 

We oefenen in kleine 
groepen van 8 tot 10  
cursisten. De methode 

biedt aantrekkelijke, afwisselende 
les-vormen: woorden leren, luiste-
ren hoe woorden uitgesproken  
worden en natuurlijk veel zelf  
oefenen door met elkaar Neder-
lands te praten. 
De cursisten betalen een eigen  
bijdrage voor het lesmateriaal. 

Help jij je buurvrouw/man met 
de Nederlandse taal? Wil je met 
mij samen die cursus geven? 
Of wil je eerst wat meer 
weten over wat er van  
de vrijwilligster / docent 
verwacht wordt?  
Mail je contactgegevens naar: 
wil.kokverbeek@gmail.com ◀ 

Parkeren 
▶Cees Fisser    

Oproep Knutselclub 
▶ingezonden door Marga Kersten-Wouda 

Elke donderdagmiddag 13.30-15.30 u 

hebben wij een gezellige Knutselclub in 
het Huis van de Wijk België. 
Er zijn wat plaatsen vrij, dus zoeken wij 
gezellige mensen die zin hebben om on-
ze Knutselclub te komen versterken. 
Alles wat leuk is om te knutselen, doen 
wij. Aanmelden bij Marga Kersten-
Wouda: margawouda@kpnplanet.nl.◀ 

"W aar zijn we gebleven?", vraagt 
moeder aan haar kind en ze 
pakt het boek. 
"Op je schoot!", is het  
antwoord van het kind... 

Lezen geeft je het gevoel van  
geborgenheid, van veilig wegdromen, je 
fantasie loslaten. Voor mij komt een 
film, hoe goed of leuk die ook is, altijd 
op de tweede plaats. Een film is al door 
anderen gedroomd en in beeld  
neergezet. Een boek wordt door mij 
gedroomd, ingekleurd en ook gemon-
teerd. Soms brei ik er in mijn hoofd 
een ander einde aan. 
De wereld van een lezend kind gaat 
meestal zo rond 7 of 8-jarige leeftijd 
open, als het zelf begint begrijpend te 
lezen. Voor veel kinderen zijn de grie-
zelverhalen van de sprookjes van Grimm 
een echte belevenis. Om je nagels af te 
bijten bij Roodkapje, Sneeuwwitje of 
Hans en Grietje... 

We lezen al sinds de volkeren in  
Mesopotamië het spijkerschrift op 
kleitabletten hebben gekerfd, rond 
3000 vóór Chr. In Europa lezen wij 
sinds Johannes Gutenberg het eerste 
boek heeft gedrukt (15e eeuw). Toen 
was lezen nog voor de elite. 
Lezen is ook vluchten. Als het leven te 
zwaar is, kunnen boeken troost bieden. 
Lezen blijkt de meest ontspannende 
activiteit, waarbij lichaam en geest  
zich vernieuwen, verfrissen.  
 
Tegenwoordig hebben steeds minder 
mensen een boekenkast thuis. Het  
lezen is veranderd. We kunnen nu niet 
alleen naar de bibliotheek om een boek 
te lenen, maar we kunnen ook e-books 
lenen (of kopen). Voor mensen die  
auditief zijn ingesteld en mensen met 
dyslexie zijn luisterboeken een  
uitkomst. Toch blijft lezen belangrijk  
in het dagelijkse leven. 

Steeds meer buurten hebben particu-
liere boekenkastjes. Veel mensen doen 
hun boeken weg nadat ze die gelezen 
hebben. Sommige boeken kan ik niet 
weggeven. Die lees ik keer op keer  
opnieuw, ook al ken ik het verhaal al uit 
mijn hoofd. Deze zijn zo goed geschre-
ven dat ze elke keer hetzelfde goed 
gevoel, dezelfde belevenis geven. 
Steeds ontdek ik nog iets nieuws in het 
verhaal. Zulke boeken zou iedereen 
moeten koesteren.◀ 

 

Op het moment dat ik de kopij voor dit 
nummer naar de drukker stuurde, was 
de uitslag van de draagvlakmeting 
‘Parkeeroverlast Nieuw Sloten’ nog niet 
bekend.  
Het kan tot half-november duren voor-
dat portefeuillehouder Verkeer, Erik 
Bobeldijk, het resultaat van die draag-
vlakmeting aanbiedt aan de leden van 
de Bestuurscommissie Nieuw-West. 

Kortom: houd Facebook en weekblad 
de Westerpost in de gaten.◀ 

Een kind kan de was doen. 
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Een nieuw gezicht  
▶Stefania Maginzali; maandag, woensdag & vrijdag opbouwwerker Huis van de Wijk België; M. 06 3331 9681; E. Stefania@eigenwijks.nl 

ruimte omtoveren in een hotspot voor 
alle doelgroepen uit de buurt.  
 
De wijk is volwassen geworden. De 
piepkleine boompjes zijn uitgegroeid 
tot stevige, prachtige bomen. De wijk 
hee� – net zoals de boompjes – flinke 
wortels gekregen. Tijd voor een plek 
waar buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Waar men heerlijke ge-
rechten van medebuurtbewoners kan 
proeven of gewoon lekker na het werk 
een borreltje kan doen.  
 
De komende tijd zullen jullie mij flink 
in de weer zien om met z’n allen in 
Huis van de Wijk België een mooi  
horecaconcept neer te zetten. Volg de 
ontwikkelingen op Facebook!  

  @belgie.huisvandewijk 
 

Heb je vragen, of wil je kennis met mij 
maken, kom dan gerust even buurten!◀ 

Kom voetballen bij sv Nieuw Sloten! 
 
Nu het EK-meidenvoetbal zo succesvol 
is verlopen voor onze leeuwinnen, zijn 
er veel meisjes en (jonge)dames, die ook 
graag willen voetballen. 
sv Nieuw Sloten hee� op dit moment 
acht meidenteams in de lee�ijden van 
8 jaar tot en met de senioren. Ook  
mini's vanaf 5 jaar zijn welkom bij onze 
vereniging. 
 
Wij zouden het heel leuk vinden, als 
jullie bij ons komen voetballen. 
 
Je kunt twee keer GRATIS meetrainen 
om te ervaren hoe het is om bij ons te 
voetballen. Pas daarna hoef je te beslis-
sen of je lid wordt. 
Schrijf je vrijblijvend in via onze site 
www.nieuw-sloten.nl, of wordt direct 
lid. Je bent van harte welkom! 
 
Het clubgebouw en de velden liggen op 
Sportpark Sloten, aan de Sloterweg. 
Wij hopen je daar gauw te mogen  
begroeten...! 
 
Meer informatieMeer informatieMeer informatieMeer informatie    
E-mail:  erikvolger@live.nl ◀ 

de KunstSalon 
▶ingezonden door Francisca Tollenaar     

Voorrang verlenen! 
▶Cees Fisser    

E erder dit jaar wees NSN-lezer Marleen 
Boer de redactie op een situatie bij het 

Belgiëplein waarin veel mensen de  
verkeersregels niet weten.  
Om dit duidelijk te maken, hebben Janna 
en Saskia de situatie onlangs in scene 
gezet (zie de foto hieronder). De pijlen  
geven de looprichting en rijrichting aan.  

En de vraag luidt:  
Wie moet voorrang verlenen en waarom? 

A. De voetganger moet de fietser voorrang 
verlenen, omdat de fiets van rechts komt. 
B. De fietser moet de voetganger voorrang 
verlenen, omdat het trottoir doorloopt. 
C. De fietser moet afstappen bij de schuine 
oprit en verder lopend over het trottoir. 
D. De voetganger moet als ‘langzaam  
verkeer’ voorrang verlenen aan de fiets. 

Het antwoord staat elders op deze pagina.◀ 

De KunstSalon (Maaseikstraat 3) ver-
zorgt een mooie avond van 19 tot 22 uur 
in een inspirerend atelier met real life 
ontmoetingen en gesprekken voor “in 
kunst en cultuur geïnteresseerde mensen” 
uit Nieuw Sloten en omstreken. Met 
een culinaire omlijsting. 

• Kunstdiner, 31 oktober, 19-22 u. 

• Kunstfilmavond, 7 november,  
    over de Renaissance (met maaltijd)  

• Kunstdiner, 21 november, 19-22 u. 

• Open dag, 25 november, 12-17 u. 

Info/aanmelden: Francisca Tollenaar, M. 
06 4400 3381; FTollenaar@hotmail.com.  
Inschrijving is definitief na overmaken 
van € 15 pp op NL90INGB0650639189 
tnv M.Hoogland.◀ 

W ellicht zal een aantal mensen 
uit Nieuw Sloten mij nog  

kennen. Vooral de mensen uit de 
omgeving waar ik vroeger woonde 
en waar ik op school zat.  
Een groot deel van mijn jeugd ben ik 
namelijk opgegroeid in Nieuw Sloten. 
Ik behoorde tot de eerste generatie  
jongeren.  
Wij waren de generatie van lege vlaktes 
met zandheuvels, waar nog gebouwd 
moest worden. Van de Albert Heijn in 
een tijdelijk gebouw, omdat het winkel-
centrum nog niet af was. Van de piep-
kleine jonge boompjes, die net geplant 
waren. De wijk was gloednieuw.  
 
Op mijn negentiende vertrok ik uit 
Nieuw Sloten, om in het centrum te 
gaan wonen en studeren. Twaalf jaar 
later ben ik terug. Ik mag samen met 
mijn collega’s en met input van 
buurtbewoners onze ontmoetings-

Antwoord B is goed. 

Meidenvoetbal 
▶ingezonden door Erik Volger    

Ruud Witte,  
Medewerker  
horeca en ontmoeting 



 

 

Activiteiten-
agenda 

W ilt u een activiteit organiseren 
voor en door buurtbewoners? 

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor 
activiteiten in uw buurt?  

Voor zo’n Bewonersinitiatief kunt u een 
aanvraagformulier ophalen in Huis van 
de Wijk België, Hageland 117. Of via:  
www.impulskinderopvang.nl > huizen 
van de wijk > bewonersinitiatieven.  
Daar staan ook de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een budget. 

Voorkom teleurstelling: maak een 
afspraak met de Bewonersondersteuner 
en vraag zonodig hulp bij het invullen 
van uw aanvraag. 

Opbouwwerker 
Stefania Maginzali, M. 06 33 31 96 81, 
op maandag, woensdag & vrijdag 
E. Stefania@eigenwijks.nl ◀ 

Budget aanvragen 

▶Regiegroep Sloten & Nieuw Sloten 2017 

▶20 oktober 2017, p.6 

Donkere Dagen 
Vanaf zondag 29 oktober gaat de  
wintertijd weer in en wordt het weer 
vroeger donker. De politie hee� uw 
hulp hard nodig om de wijk veiliger te  
maken, én te houden. Extra aandacht  
gevraagd voor woninginbraken. Mocht 
u iets ver-
dachts in 
uw omge-
ving zien, 
zoals een 
onbekende 
persoon die 
bij woningen naar binnen kijkt of op de 
uitkijk staat? Bel dan 112! Misschien 
kan de politie een inbraak voorkomen 
of een inbreker op heterdaad aanhou-
den. 
 
Spreekuur wijkagenten 
Op dinsdagen tussen 13.00 en 14:00 
uur is er de mogelijkheid om in het 
HvdW België in gesprek te gaan met 
uw wijkagent Laura Engelsman (voor 
Nieuw Sloten Zuid) of George Elsenberg 
(voor Nieuw Sloten Noord & Centrum). 

Deadlines budget-aanvragen 

▶Regiegroep Sloten & Nieuw Sloten 2017 

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten 2017 vergadert 
elke 6 tot 8 weken om aanvragen te 
beoordelen.  
De laatste inleverdatum van 2017 staat 
hiernaast. Daaruit blijkt dat u budget-
aanvragen voor een Bewonersinitiatief 
uiterlijk 14 dagen voor de vergadering 
moet inleveren. 

Bewonersinitiatief  | Regiegroep- 
inleveren vóór/op     | vergadering op 
 
13 november13 november13 november13 november | 27 november 
 
Bewonersavond  18 december 
- presentatie van verleende budgetten 
- voorstellen nieuwe Regiegroep 2018◀    

Vrijdag 24 november, vanaf 17.30u 
VrijdagMiddagBoBoBoBorrel voor bewoners 

uit Nieuw Sloten. Locatie 
komt op Facebook te staan. 
Zie Facebook: De-leukste-en-gezelligste 
Eveline Kinsbergen: e.kinsbergen@signon.nl 

Van onze Wijkagenten 

▶George.Elsenberg@politie.nl (Nieuw Sloten Noord & Centrum) 
▶Laura.Engelsman-van.Lunenburg@politie.nl (Nieuw Sloten Zuid) 

Voor informatie over inbraakpreventie 
kunt u de politie altijd bereiken via 
0900-8844 of per e-mail (zie boven). 
 
Bel M… 
Soms kunt u iets vertellen over een ern-
stig misdrijf, maar wilt u niet dat uw 
naam bekend wordt. Bijvoorbeeld om-
dat de dader uw buurjongen of bekende 
is en u bang bent voor wraak. Herkent 
u een dergelijke situatie? U kunt dan 
bellen met Meld Misdaad Anoniem 
(M.) Zo kan de politie toch aan de slag 
met informatie die zij anders niet zou 
ontvangen, zonder dat de dader te we-
ten komt wie de informatie gaf.  
Het gratis telefoonnummer van Meld 
Misdaad Anoniem is 0800-7000 .  
Meer informatie vindt u op de website 
www.meldmisdaadanoniem.nl .◀ 
 

Zaterdag 4 november, 11–15.30u 
Natuurwerkdag in Overlanden 
Aanmelden vóór 1 november 
via M. 06 3384 6602. Verzamelen: 
NME-centrum. I. www.oeverlanden.nl 

Zaterdag 25 november, 12–15u  
Intocht Sinterklaas  
Podium, kleurplaat inleveren, 
cadeautje. En een Pietenband. 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten 

O peens was er belangstelling van-
uit België voor Nieuw Sloten. 

Een journalist van de Gazet van Ant-
werpen, Dominique Piedfort, wilde in de 
bijlage de ‘Belgiëwijk’ onder de loep 
nemen. En zo kwam het dat we op 5 
september met wijkbewoners en mede-
werkers van het stadsdeel op stap  
waren met de journalist en een fotogra-
fe uit België. Van de ene straat naar de 
andere leerden wij zo meer over  
België en de samenhang tussen de stra-
ten. Zo is de naam van het heuveltje in 
het Kasterleepark niet zomaar toeval-
lig. Het blijkt een heuvelachtig gebied 
in Vlaanderen te zijn. Grote straten 
verwijzen naar grotere steden of dorpen 
of hadden een belangrijke betekenis. In 

de volgende editie van de Nieuw-West 
krant hopen we meer over het artikel in 
de Gazet van Antwerpen te kunnen 
vertellen.◀ 

Zondag 19 november, 15u  
Vocaal ensemble Bon Ton Consort en  

fluitkwartet Soethout.  

Zondag 10 december, 15u 
Cecilia International Choir  
met Christmas Carols  
In de www.sloterkerk.nl. 

Zaterdag 28 oktober, 11–16u 
Lotgenotendag Samen Sterk: Vrouwen 
die borstkanker hebben (gehad). 
Fatima Taira Idrissi, M. 06 5208 4303;  
Joke De Boer Stam, M. 06 1068 9082. 

Zondag 29 oktober, 13–17u 
Schilderijen-expositie van  

Anja & Marga  
Molen van Sloten, Akersluis 10. 
Info: E. anjaerken@live.nl, of M. 0637449223 

 

Dinsdag 31 okt, 19–22u, Kunstdiner 

Dinsdag 7 nov, Kunst-filmavond 

Dinsdag 21 nov, 19–22u, Kunstdiner 

Zaterdag 25 nov, 12–17u, Open dag 

Meer informatie in het artikel op pagina 5. 

Van onze Gebiedsmakelaar 
▶Mustapha el Houari, EEEE m.el.houari@amsterdam.nl, MMMM 06 30 50 03 35 

V.r.n.l. journalist Dominique Piedfort, de dames 
Lies Saelman, Alina Sijthof en Agaath Jonker en 
drie heren van stadsdeel Nieuw-West.  
Foto: Zsuzsanna van Geem - Bérces 


