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Culturade Nieuw Sloten 

thema 

W.v.t.t.k. 

W.v.t.t.k... 
▶Cees Fisser    

‘W at verder ter tafel komt’ is de 
naam van het agendapunt op 

een vergadering waarin alle zaken 
besproken kunnen worden die niet 
specifiek op de agenda staan. 

In de praktijk biedt het vaak alleen 
maar een gelegenheid voor mensen om 
hun stokpaardjes van stal te halen, of 
terug te komen op eerdere beslissingen. 

Zo niet in NSN! Ogenschijnlijk losse 
onderwerpen die toch eenzelfde basis-
behoe"e van mensen laten zien. 
Iedereen wil prettig wonen in Nieuw 
Sloten als onderdeel van Amsterdam 
Nieuw-West. En iedereen kan daar op 
zijn of haar manier aan bijdragen.◀ 

E lke dinsdag en donderdag  
van 12 tot 14 uur organiseert 

de Stichting Mantelzorg &  
Dementie een lunch voor buurt-
bewoners in de Matrixx. 

Vooral voor de senioren in de wijk biedt 
de Matrixx een leuke plek om samen te 
lunchen en andere buurtbewoners te 
ontmoeten.  
Voor een lunch die bestaat uit verse 
soep, een warme snack en een brood-
maaltijd mét een toetje, inclusief 
koffie/ thee betaalt u € 7.  

Wilt u een keer niet koken en geen  
afwas, maar wel gezelschap? Meldt u 
zich dan aan voor een gezamenlijke 
lunch in de Matrixx.  
De Matrixx staat in de Heverleestraat 2A, 
zijstraat van de Anderlechtlaan.  

Informatie en aanmelden 
Claudia Musson, M. 06 38 77 07 90,  
E. claudiamusson@smend.nl ; 
Danielle Stork, M. 06 39 13 39 98,  
E. daniellestork@smend.nl . 

P.S. Wellicht dat in de toekomst ook 
andere activiteiten worden georgani-
seerd, als daar behoe"e aan is.◀  

Matrixx seniorenlunch 

▶Ingezonden door de Stichting M & D 

Uw Gebiedsmakelaar 
▶Ingezonden door Marleen de Groot    

S inds 9 november sta ik elke  
donderdag van 10 tot 12.15 uur 

op het Belgiëplein, vlakbij de oliebol-
lenkraam, met de Wijk-Praktijk-Team  
bus, tenzij de weersomstandigheden 
dit niet toelaten.  
Deze bus is voor mij (en diverse andere 
partners uit Nieuw Sloten, zoals wijk-
agenten, zorgpartners, Huis van de 
Wijk België, Startpunt, enz) een middel 
om met uuuu – bewoners van Nieuw  
Sloten en Park Haagseweg – in  
contact te komen. Stadsdeel Nieuw-
West zet de bus in, om het contact met 
de bewoners te verbeteren.  

U bent van harte welkom voor een  
kopje koffie en/of een gesprekje.◀ 
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zo lekker dicht in de buurt maakte dat 
ik zo weer in m’n oude buurt was.” 
Elise: “Ik vond het heel fijn dat ik nu 
elke dag samen met mijn beste vrien-
din naar school kon fietsen. Toen we 
iets ouder werden, vond ik het wel  
jammer dat we zo ver van de stad woon-
de. Vanuit ons huis in Zuid kon ik zo 
naar het Leidseplein lopen. Om te  

V 
orig jaar werd een bijeen-
komst rondom borstkanker 
georganiseerd en dat was zo’n 

groot succes, dat op zaterdag  
28 oktober opnieuw een middag 
rond dit thema is gehouden.  
 
De organisatoren: Joke de Boer-Stam en 
Fatima Taira Idrissi ondersteund door 
een enthousiaste groep vrijwilligers 
stonden in het HvdWijk België klaar 
om de deelnemers te verwelkomen. 
 
Het kan een drempel zijn om in je eigen 
buurt deel te nemen aan een thema-
middag over dit onderwerp. Maar een-
maal binnen is ieder-
een blij de stap te heb-
ben gezet. 
 
Bij de diagnose 
‘kanker’ staat de  
wereld op zijn kop. Je 
krijgt veel medische 
informatie te verwer-
ken, maar er is ook 
behoe"e aan het  
uitwisselen van per-
soonlijke ervaringen.  
 
Als je nog midden in 
het proces zit en een 
laag energieniveau 
hebt, is het prettig dat 

organisatoren, een mindfulness oefe-
ning, een presentatie van een mesoloog 
(dit is iemand die staat tussen de regu-
liere geneeskunde en de alternatieve 
therapie), een documentaire over een 
moeder en een dochter, én een  
lachworkshop, was er voldoende tijd 
om met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Naast de presentaties was voor de 
lieFebbers gelegenheid om een mini 
sessie ‘Bars behandeling’ te ondergaan, 
gegeven door Elisabeth Schuijt. Via de 
aanraking van specifieke punten op het 
hoofd, de zogenoemde ‘bars’, wordt er 
ontspanning, rust en ruimte in hoofd 

en lichaam gecreëerd.  
 
De goed verzorgde 
lunch met allerlei 
lekkere mediterrane 
hapjes was een  
ultieme gelegenheid 
om elkaars ervarin-
gen te delen of nuttige 
tips te horen.  
 
Deze middag is zeer 
geslaagd en gee> 
zeker aanleiding 
voor herhaling  
volgend jaar.◀ 

Drie generaties in Nieuw Sloten 
▶Peggy van der Reijden    

Samen Sterk: een middag voor vrouwen, die borstkanker hebben (gehad) 
▶Janna Winnubst    

shoppen kostte het meer tijd om bij de 
winkels te komen en ook met uitgaan 
was het lastiger. Maar gelukkig konden 
we gemakkelijk met de nachtbus naar 
huis. Toen ik op mezelf ging wonen, 
ben ik eerst naar Amsterdam-Oost en 
Zuid verhuist. Maar toen ik ging  
samenwonen, wilde we toch weer heel 
graag terug naar Nieuw Sloten” 
 
En nu dan de derde generatie? 
Elise: “Ik kreeg verkering met de broer 
van m’n beste vriendin. Toen we aan 
kinderen toe waren, wilden we graag 
toch weer in deze fijne buurt en dichtbij 
familie wonen. Mijn beste vriendin is 
nu dus mijn schoonzus en hee" met 
haar vriend en kind ook een huis in de 
wijk. Ook de beide oma’s wonen hier, 
wat natuurlijk fijn is voor onze dochter 
Summer. Zij ziet haar oma’s, tante en 
neeGe heel vaak. Het is leuk dat  
Summer naar dezelfde lagere school 
gaat, waar haar tante op gezeten hee". 
Wij zijn van plan ook lekker in Nieuw 
Sloten te blijven wonen!”◀ 

je ergens naar toe kunt in je eigen 
buurt.  
 
Het werkt enorm verbindend om ‘face 
to face’ met elkaar over de ziekte  
praten, waarin een half woord vaak 
genoeg is, en het delen van persoonlijke 
ervaringen. Joke de Boer-Stam zei heel 
treffend: “Durf te blijven praten, dit 
gee" je hart lucht, waardoor je blijer in 
de wereld kan staan”. 
 
Het programma stond in het teken van 
elkaar ontmoeten, verwennerij, infor-
matie, kennis en ervaringen delen. 
Naast persoonlijke verhalen van de 

R 
uim vij>ien jaar geleden  
verruilde Sheila Nelwan haar 
woning in Amsterdam-Zuid 
voor haar huis in Nieuw Sloten.  

In haar zoektocht naar een andere  
woning liet zij zich door haar toen 13-
jarige dochter, Elise van Sonsbeek,  
inspireren om ook eens in onze wijk te 
kijken. De beste vriendin van Elise 
woonde daar met veel plezier en zij  
vertelde enthousiaste verhalen. Direct 
bij de bezichtiging was Sheila over-
tuigd: de rust in de wijk, het vele groen, 
de ruimte en goede parkeermogelijk-
heden in de straat voelde als een  
weldaad. Met haar twee kinderen  
verhuisde zij. 
 
Beviel Nieuw Sloten voor iedereen direct? 
Sheila: “Voor mij was het heerlijk. Ook 
het feit dat het overal nieuwbouw was, 
in tegenstelling tot de oudere huizen in 
Zuid – waar altijd wel een renovatie 
bezig was – vond ik heerlijk. Ik voelde 
me direct thuis in Nieuw Sloten en wist 
dat ik hier oud wilde worden. De tram 

 

Drie generaties, vlnr: Sheila, Summer en Elise 
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Margreet Snaas.  
Voor de publiciteit 
werken we ook veel 
met ‘social media’ om 
aandacht te krijgen 
voor onze maande-
lijkse borrel.” 
 
De eerste VrijMiBo 
was op 25 november 
vorig jaar. Is er sinds-
dien veel veranderd? 
 
“We lieten de buurt 
zien dat er hier leuke horecagelegen-
heden zijn, zoals Radion, Kerkzicht, de 
Halve Maen en Eetcafé Thijs.  
 
De eerste keer was de uitnodiging  
alleen gericht aan 'Nieuw Sloten Zuid', 
maar dat hebben we al snel losgelaten; 
we zijn gewoon één wijk. Praktisch zijn 
er wat dingen veranderd, maar wat  
hetzelfde blij": de borrels zijn geen 
commerciële activiteit en het is ook 
geen 'netwerkborrel'. Het doel is sociale 
cohesie: dat je je buurtgenoten leert 
kennen. Het is toch leuk om mensen te 
leren kennen die al tien jaar bij je om de 
hoek wonen, zonder dat je ooit een 
woord met elkaar gewisseld hebt?!” 
 

A 
ndreas Fleischmann woont met 
zijn gezin sinds 2001 in Nieuw 
Sloten. Met veel plezier! 

 
Hij kwam als driejarig kind met zijn 
ouders mee uit Duitsland. Hij hee" 
even politicologie gestudeerd, maar al 
gauw werd hij verleid door muziek en 
podiumkunsten. Die liggen hem veel 
beter. Tegenwoordig is hij directeur van 
De Meervaart in Osdorp. 
 
Hoe werd u directeur? 
"Eerst werkte ik in Den Haag bij een 
jeugdtheater-gezelschap; daarna had ik 
verschillende banen achter elkaar in de 
podiumkunsten. Het reizen werd mij te 
veel, met een gezin met 3 kinderen in 
Amsterdam. Ik begon de Jeugdtheater-
school 4WEST (www.4west.nl) in 
Nieuw Sloten. Eerst zaten wij in Activi-
teitencentrum België. 4WEST gaf thea-
ter- en danslessen voor kinderen vanaf 
6 jaar, in 4 stadsdelen. De school is in 
10 jaar hard gegroeid; we hebben nu 
ruim 700 leerlingen.  
In 2013 ging 4WEST op in De Meer-
vaart waar ik al als ‘programmeur’ 
werkte. Vier jaar geleden heb ik met 

succes gesolliciteerd op de functie van 
directeur.” 
 
Hoe ziet uw werkdag eruit? 
“Het is geen doorsnee baan: ik ben hier 
voor 9 uur en rond half 6 ga ik naar 
huis. Ongeveer drie à vier keer per week 
ben ik hier ook 's avonds aanwezig, 
vaak in het weekend.  
 
Op dinsdag hebben wij planningsover-
leg. Dan houd ik mij met mijn collega's 
bezig met de artistieke koers maar ook 
met inkoop, perso-
neelsbeleid, admi-
nistratie, enzovoort.  
We zijn een flink  
bedrijf. We hebben 6 
vaste gezelschappen, 
ruim 300 voorstellin-
gen per jaar, een  
talentontwikkelings-
centrum en een con-
gresafdeling.  
Wij produceren zelf 
voorstellingen en 
ondersteunen lokale 
projecten, zoals de 
Smaakboulevard. We 

zijn ook bezig met investeringen op het 
gebied van duurzaamheid. En we  
maken plannen voor nieuwbouw." 
 
Hebt u een wens? 
"Dat De Meervaart met al haar activitei-
ten nog heel lang mag bestaan en dat 
we een bijdrage kunnen leveren om dit 
kleurrijke deel van Amsterdam nog 
leuker te maken".◀ 

De VrijMiBo gaat door in 2018 ! 
▶Saskia Bender    

En de toekomst? 
“We gaan zeker door! Misschien in een 
andere frequentie, misschien met live 
muziek of met een thema. En er zijn 
nieuwe locaties te bedenken… maar dat 
blij" nog even een verrassing!”◀ 
 
 
 
 

Het doel is  
sociale cohesie:  

dat je je buurtgenoten  
leert kennen. 

Een bijzondere bewoner 
▶Zsuzsanna van Geem-Bérces    

E 
ind november was het een jaar 
geleden dat de eerste Vrijdag-
MiddagBorrel door Eveline 

Kinsbergen werd georganiseerd. Een 
mooi moment om dit jubileum extra 
uitbundig te vieren op 24 november jl., 
bij Sportclub Match - Eetcafé Thijs.  
 
Tot in de late uurtjes werd er gezellig 
geborreld en gedanst op jazzy funk- en 
soulmuziek bij Thijs (Mathijs van Rijn), 
die zijn bar de afgelopen maanden hee" 
omgetoverd tot een bruisende ‘hotspot’ 
met mooi terras en een goede keuken. 
 
Initiatiefnemer van de VrijMiBo', onder-
nemer Eveline Kinsbergen, vertelt: 
“Al meer dan 20 jaar woon ik in deze 
fijne wijk. Om me heen hoorde ik wel-
eens zeggen: ‘jammer dat we geen  
horeca hebben'. Mijn reactie: 'er is  
wel horeca, maar je kent het niet!' Zo 
ontstond het idee om elkaar als buurt-
genoten te ontmoeten en de horeca hier 
te ontdekken. Bij mijn initiatief kreeg 
ik steun van het Huis van de Wijk; ze 
gaven advies, en drukken de flyers die 
gelukkig door veel winkeliers in het 
Winkelcentrum Nieuw Sloten worden 
opgehangen.  
 
Ik organiseer de borrel nu samen met 

V.l.n.r.: Margreet Snaas, Eveline Kinsbergen en andere buurtgenoten. 
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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.  
 
De uitdrukking in de cartoon in het 
vorige nummer, was: “Tussen de  
regels doorlezen.” Als winnaar trok-
ken wij: Anne Leeman-Meelhuysen. 

De cadeaubon is beschikbaar gesteld door 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten.◀ 

Winkels koesteren 
▶Column van Ellen van Kessel    

M aandagavond 18 december  
organiseert de Regiegroep van 

Sloten & Nieuw Sloten een  zogehe-
ten ‘bewonersavond’. Op deze avond 
vertelt de Regiegroep wat voor soort 
Bewonersinitiatieven afgelopen jaar 
zijn ingediend in Sloten en Nieuw  
Sloten. 
 
Waar zetten bewoners zich voor in?  
Welke thema's en onderwerpen zijn 
naar voren gekomen? Ook komen een 
aantal initiatiefnemers aan het woord 
om te vertellen over hun activiteit voor 
de buurt. Misschien gee" de avond ook 
ú inspiratie voor een eigen initiatief 
voor de buurt in 2018!  
 
18.30 u zaal open/inloop 
19.00 u start van de bijeenkomst 
20.30 u afronding met borrel/hapje. 

U bent van harte welkom!◀ 

Bewonersavond 
▶Stefania Maginzali 

I n ons vorige nummer stond het  
heugelijke nieuws vermeld: sinds 

jaren van leegstand zijn alle winkel-
ruimten in Nieuw Sloten weer verhuurd. 
Aanleiding voor onze redactie om aan 
enkele ondernemers hun wensen voor 
het nieuwe jaar te vragen. Hoe kijken 
zij aan tegen de nabije toekomst?  

Tijden veranderen, internet heeft ons 
al jaren in de greep. Ook voor de  
dagelijkse boodschappen doen steeds 
meer mensen hun boodschappen online. 
Denk bijvoorbeeld aan jonge gezinnen 
met een druk tijdschema, werk-thuis-
kinderen die veel verzorging nodig  
hebben, maar ook vrienden zien,  
sporten, persoonlijke ontplooiing… Dan 
is het wel erg makkelijk om met een 
paar drukken op de knop alles thuis 
bezorgd te krijgen. In sommige gevallen 
zijn er weinig alternatieven. Onlangs 
stond ik in een zelfbouwwoning in 
Noord, waar een jong architectengezin 
net een half jaar woonde. Trots vertel-
den ze dat je met 20 minuten fietsen in 
De Pijp stond en dat het dus helemaal 
niet ver was van de rest van de stad. 
Maar ja, behalve andere woningen  
waren er geen voorzieningen in de 
buurt. Op de vraag hoe ze hun bood-
schappen deden, was het vanzelfspre-
kende antwoord: “wij doen alles altijd 
online!”  

In zulke gevallen als hierboven heb je 
weinig keus. Wij mogen hier in Nieuw 
Sloten daarom blij zijn met het winkel-
aanbod (en met de restaurants / eet-
tentjes), dat op loop- of fietsafstand 
vanuit onze wijk goed te bereiken is. 
Om die voorzieningen hier te houden is 
het natuurlijk wel nodig dat we er de 
boodschappen (blijven) doen. Niet  
alleen is dat goed voor de omzet, maar 
er spelen ook sociale aspecten. In het 
winkelcentrum kom je andere buurtbe-
woners, je buren, mogelijk ook vrienden 
en bekenden tegen. Je kent de onder-
nemers, al is het niet altijd van naam, 
wel van gezicht. Je kunt een ongedwon-
gen praatje maken met de vaste verko-
per van de daklozenkrant, die niet be-
roerd is om je hond vast te houden als 
jij bij de Appie naar binnengaat. En 
tenslotte is het zelf boodschappen 
doen, tenminste als je op de fiets of 
met de benenwagen gaat, ook nog eens 
duurzamer dan je boodschappen per 
vrachtauto thuis te laten bestellen. 

Kortom, laten we vooral onze winkels in 
Nieuw Sloten koesteren en dus blijven 
bezoeken met oog en oor voor elkaar! 
Zodat we over enkele jaren nog steeds 
een mooi winkelcentrum hebben, waar 
het goed toeven en ontmoeten is.◀  

Tussen de regels doorlezen. 

UITNODIGING 
Zondag 17 december 
Culturade Nieuw Sloten 

C ulturade Nieuw Sloten is een 
vrolijk festival dat de Cultuur-

Gidsen van Nieuw Sloten hebben 
georganiseerd. Hoe ze zoiets moeten 
organiseren, hebben ze geleerd in de 
tienweekse training van ZID Theater. 
Tijdens deze training tot CultuurGids 
hebben ze hun talenten ontdekt en ont-
wikkeld. Met zijn allen hebben ze dit 
festival op touw gezet. Het is de feeste-
lijke afsluiting van hun training. Aan 
het eind ontvangen zij hun certificaat. 

Wat kun je zoal beleven? 
Je kunt de KeukenTenaLadies.nl ont-
moeten en met hen hapjes maken en 
smaken beleven. Je kunt je eigen kerst-
stukje maken; de Caraïben beleven; 
meedoen aan het LetterLab met verha-
len en muziek; en je buren ontmoeten 
en ontdekken wat jullie elkaar te  
bieden hebben.  

Waar en wanneer? 
Datum zondag 17 december 2017 
Tijd 17.00 - 19.30 uur 
Huis vd Wijk België. Gratis toegang. 

CultuurGidsen worden opgeleid om zelf 
activiteiten op te zetten in hun buurt. 
Doel van de training is om talenten en 
vaardigheden van vrijwilligers verder te 
ontwikkelen en culturele activiteiten in 
de buurt te stimuleren. Dit project is 
een samenwerkingsproject tussen Ei-
genwijks en ZID Theater. Meer infor-
matie: zidtheater.nl/cultuurgidsen 

Onze wereld, jouw wereld.◀ 
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Wat wenst u voor 2018? 
▶voor u verzameld en gefotografeerd door Saskia Bender, Zsuzsanna van Geem-Bérces en Chris Heilbron◀    

We vroegen aan de winkeliers in Winkelcentrum Nieuw Sloten: “Wat wenst u voor 2018?” 

Bakkerij Hulleman  
 

“Wij TOASTen  
op een vers nieuwjaar!” 

't Saotohuisje  
“Ik zou wensen: meer respect 

en tolerantie. Dat mensen 
elkaar kunnen respecteren 

zoals ze zijn ” 

Romeo Irodjojo 

Vishandel  
Jan Hendriks  

 
“Gelukkig Nieuwjaar!” 

Peter, Sandra, Daley en Melissa  

Angelo Bloemen 
 

“Hoop op gezond  
en fleurig 2018 ”  

Nederstigt  
Amsterdam Flowers 

 
“Wees aardig voor elkaar. 

Vrolijk kerstfeest en een 
bloemrijk 2018!” 

Service Apotheek 
Nieuw Sloten 

 
“Een goede gezondheid  

voor iedereen! ” 

Brilservice Eye care 
 

“Verdraagzaam naar elkaar 
met goed zicht ! ” 

Mick Boers en Eran van Deijl 

Ab & Gaby Kappers 
 

“Bedankt voor het in ons  
gestelde vertrouwen! 
En de beste wensen  

voor 2018.” 
 

Wendy en Valesca  

Keurslager 
Nieuw Sloten   

 
“Een vleesrijk, gezond  

en gelukkig 2018! ” 

Astrid en Rob  
van Kerkwijk  

Gill's Fastfood    
 

“Heel veel gezondheid,  
geluk en liefde voor de  

samenleving! ” 

Aamer  

Sportclub Match 
en Eetcafé Thijs 

Mathijs van Rijn  
en Kiki v Zetten 



 

 

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 ◀ 
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Babbeltruc 
Er komen wel eens onbekenden aan de 
deur, zoal van de woningbouw of  
pakketbezorgers. De meeste mensen 
hebben goede bedoelingen, maar het is 
altijd verstandig om voorzichtig te zijn. 
Laat onbekenden NIET binnen. 
Plaats een ‘kierstandhouder’. Deze 
zorgt ervoor dat de deur niet helemaal 
open kan maar op een kier blij", zodat 
u veilig met onbekende bezoekers kunt 
spreken. Oplichters proberen bij u bin-
nen te komen met allerlei smoezen en 
zien er heel betrouwbaar uit. 
Onthoud dat medewerkers van een 
bank, een verzekeringsmaatschappij, 
de woningbouw en de thuiszorg nooit 
onaangekondigd bij u aan de deur 
komen. Hiervoor wordt altijd een af-
spraak gemaakt! Vraag de aanbeller 
altijd om een legitimatiebewijs. 
Laat ongeduldige types en personen die 
zich niet kunnen of willen legitimeren, 
gewoon niet binnen. 
En als u het niet vertrouwt, bel dan  
direct de politie op 112 en geef, indien 
mogelijk, het signalement van de  
persoon door. 

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten 2018 vergadert 
elke 6 tot 8 weken om aanvragen te 
beoordelen.  
 
De laatste inleverdatum van 2017 is 
geweest De eerste inleverdatum in 2018 
is: 22 januari 2018. 

Bewonersavond  18 december 
- presentatie van verleende budgetten 
- initiatieven vertellen hun ervaring 
 
Bewonersinitiatief  | Regiegroep- 
inleveren vóór/op     | vergadering op 
 
22 januari 2018 | 05 februari 
05 maart 2018 | 19 maart◀    

Vrijdag 26 januari, 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) 

Jeugdoverlast 
De afgelopen periode hee" de politie 
diverse meldingen ‘jeugdoverlast’ ge-
kregen. Ondanks dat we graag in  
contact willen zijn met de jeugd, mer-
ken we dat de jeugd weg rent.  
Melden van overlast is belangrijk en 
hee" invloed op de aanpak ervan. Meld 
via info@aanpakoverlast.nl, 020-4084555 
of bij zorgenwoonoverlast.nieuwwest 
@amsterdam.nl, 020 2552914.  
De politie is ook ‘s nachts te benaderen 
via 0900-8844. 
 
Vuurwerkoverlast 
Meld vuurwerkoverlast van vuurwerk 
dat wordt afgestoken buiten de toege-
stane tijden via 14 020. Meld ook over-
last van vuurwerk-afval, gevoel van 
onveiligheid, stank- en geluidsoverlast 
en vernielingen. Bij acuut (levens)
gevaar, als direct actie genomen moet 
worden? Bel de politie, T. 112. 
 
Illegaal vuurwerk 
Bel bij een vermoeden de politie op 
0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 
0800-7000.◀ 

Zondag 4 februari, 13–16u 
Soep en Zopie 
Nieuwjaarsreceptie voor mensen 
die de Oeverlanden een warm hart toedra-
gen. NME-centrum, www.oeverlanden.nl 

M ag ik mij even voorstellen? Ik ben 
Marleen de Groot, 57 jaar en al 

meer dan 36 jaar vol enthousiasme 
werkzaam voor deze prachtige stad.  
Na 6 maanden gewerkt te hebben in De 
Aker als gebiedsmakelaar in opleiding, 
ben ik per 1 november 2017 gestart 
als gebiedsmakelaar in Nieuw Sloten 
en Park Haagsweg. Ik hoop deze 
mooie wijk en haar bewoners, bezoe-
kers en de professionele partners snel 
te leren kennen en gezamenlijk de  
uitdagingen aan te gaan die er  
ongetwijfeld liggen. Ik heb daar in ieder 
geval veel zin in! ◀ 

Na personeelswisselingen zijn nu drie 
gebiedsmakelaars actief in De Aker, 
Sloten en Nieuw Sloten:  
▶ Elif Turkmen voor De Aker; 

Zondag 14 januari, 15u  
Violisten van het Concertgebouw 

orkest met o.a. het vierde Brandenburgs 
concert van J.S. Bach. 

Zondag 11 februari, 15u 
Optreden van het Bjerjozka koor 
(voorheen Hermitagekoor) 
Meer info: www.sloterkerk.nl 

 

Dinsdag 09 jan, 19–22u, Kunstdiner 

Dinsdag 23 jan, Kunst-filmavond 

Zaterdag 03 feb, 12–17u, Open dag 

Dinsdag 06 feb, 19–22u, Kunstdiner 
Dinsdag 20 feb, Kunst-filmavond 

Maaseikstraat 3 1066 LX Amsterdam  
Prijs per KunstSalon: €17,50 pp 
Meer info via: FTollenaar@hotmail.com 

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

▶ Mustapha el Houari voor Sloten, De 
Vrije Geer, Sportpark Sloten, het Rieker  
Business Park en de Oeverlanden.◀ 

Zondag 17 december, 17.00–19.30u 
Culturade Nieuw Sloten 
Kersverse CultuurGidsen  
organiseren een festival. Zie p.4. 
Huis van de Wijk België, Hageland 117 

Maandag 18 december, 19–20.30u 
Bewonersavond Regiegroep 
Doe ideeën op voor uw eigen  
initiatief in 2018. Zie ook p.4. 
Huis van de Wijk België, Hageland 117 


