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Parkeren 

thema 

Zorg! 

Pleeg- en mantelzorg 
▶Cees Fisser    

Wij Zijn Nieuw-West  

is de gloednieuwe digitale  

ontmoetingsplek voor iedereen  

die wil bijdragen aan plezier,  

creativiteit en verbinding in  

Nieuw-West.  

Personen, organisaties, locaties, 

activiteiten, wensen, projecten:  

alles en iedereen bij elkaar!  

Ook meedoen? Ga naar 

www.wijzijnnieuwwest.nl  

Z org voor mantelzorgers is een van 
de onderwerpen in het Gebiedsplan 

2017 voor onze wijk. Reden genoeg om 
hieraan meteen in het begin van dit 
jaar aandacht te besteden. 
Daarnaast is pleegzorg ook zo’n waar-
devolle taak, die veel kan betekenen 
voor het kind en het gezin waaruit dat 
kind a+omstig is. 
Kortom: vijf artikelen over dankbare 
taken die in onze wijk vervuld worden... 

O mdat Herman Geel gestopt is,  
zoeken we een nieuwe cartoonist, 

of striptekenaar die als vrijwilliger 
pakkende tekeningen wil maken voor 
deze buurtkrant. 

Kan jij je gevoel over een onderwerp 
omzetten in een herkenbaar beeld?  

Neem dan contact op met de redactie, 
en wie weet kan jij je kwaliteiten als  
tekenaar elke twee maanden op de 
voorpagina van NieuwSloten Nieuws 
publiceren. E: nsn@eigenwijks.nl ◀ 

Cartoonist gezocht 
▶door de NSN-redactie    

B ijna elk jaar schenkt NSN aan-
dacht aan zogeheten ZZP’ers. 

Zelfstandigen Zonder Personeel die 
wonen of werken in Nieuw Sloten, 
Park Haagseweg of Nieuw-en-Meer. 
Dit jaar willen we dat in het derde 
nummer doen. Dus... 
 

Ben jij een ZZP’er? 
Woon en/of werk je in het  

verspreidingsgebied van NSN?
En wil je door ons over je vak 

geïnterviewd worden ?  
 
Stuur dan vóór 17 maart 2017 een  
e-mail met je contactgegevens, het vak 
dat je uitoefent en waar je dat doet, 
naar: nsn@eigenwijks.nl.  
 
Om teleurstelling te voorkomen: er  
zullen zich meer ZZP’ers aanmelden, 
dan de zes die wij dit jaar kunnen 
interviewen, maar we bewaren jouw 
contactgegevens voor een 
volgend jaar.◀  

De redactie 

Uitnodiging 

voor ZZP’ers 
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Pleegzorg is maatwerk 
▶Peggy van der Reijden, in haar rol van manager bij een pleegzorgorganisatie    

E 
r zijn diverse oorzaken waar-

door kinderen in sommige  

gevallen niet bij hun eigen  

ouders kunnen opgroeien. Wanneer 

dat zo is, wordt er altijd gekeken of 

een kind in een ander - al dan niet 

bekend - gezin zo normaal mogelijk 

kan opgroeien: een ‘pleeg-gezin’.  

 

In Nederland wonen ongeveer 20.000 

kinderen in een pleeggezin. Ongeveer 

de hel4 daarvan groeit op in een gezin 

dat zij al kenden, bijvoorbeeld groot-

ouders, oom & tante, kennissen, buren 

enz; de zogeheten netwerkpleegouders .  

De andere hel4 komt bij mensen die 

zich hebben aangemeld om de zorg 

voor een kind op zich te willen nemen. 

Deze gezinnen worden dan pleeggezin. 

 

Pleegzorg is er in verschillende varian-

ten, zo kan er opvang zijn alleen voor de 

weekenden, of de vakanties, crisis-

opvang, tijdelijk of langdurige zorg. 

Juist ook de opvang voor een kind in 

weekenden en vakanties kan een be-

langrijke bijdrage leveren voor ouders 

die moeite hebben de opvoeding van 

hun kind aan te kunnen. 

 

Iedereen die wat tijd en een plekje in 

zijn huis over hee4 en iets wil beteke-

nen voor een kind, kan zich opgeven om 

pleegouder te worden. Lee4ijd, burger-

lijke status, gezondheid en/of werk-

zaamheden zijn factoren die maken of 

iemand geschikt is om pleegouder te 

worden, maar die zijn niet doorslagge-

vend.  

Wanneer een aspirant-pleegouder zich 

aanmeldt zal een pleegzorgorganisatie 

onderzoeken. of dat wat die pleegouder 

te bieden hee4, geschikt is. Een (korte) 

training is vaak verplicht voor er een 

kind geplaatst kan worden. 

 

Kinderen die niet thuis kunnen  

opgroeien en in een pleeggezin gaan 

wonen, hebben vaak wat extra begelei-

ding nodig. Het zijn echter ‘gewone’ 

kinderen, die vaak ‘gewoon meedraai-

en’ in het gezin en net als hun klas-

genoten en speelkameraadjes het  

zelfde gedrag vertonen en zich ontwik-

kelen. 

 

Als pleegouder is het belangrijk de 

‘ouders’ van het pleegkind altijd een 

plek te geven in het leven van het kind. 

De pleegzorgorganisatie biedt een in-

tensieve begeleiding voor pleegouders 

in alle aspecten waar zij vragen over 

hebben. Er is (altijd) een tekort aan goe-

de pleegouders. Mocht u interesse heb-

ben of meer informatie willen, kijk dan 

op www.pleegzorgnederland.nl.◀ 

Ervaringen van een pleegouder  
▶Peggy van der Reijden, in haar rol als pleegouder    

N 
aast mijn werk in de pleeg-

zorg, kan ik u ook uit de dage-

lijkse praktijk wat vertellen 

hoe het is om pleegouder te zijn, 

want ik ben ‘ervaringsdeskundige’.  

 

Ik heb anderhalf jaar een pleegdochter 

als weekend-opvang gehad. Om de 

week of eens in de drie weken kwam zij 

van vrijdagmiddag tot zondagavond bij 

mij.  

Ik vind vooral pubers erg leuk om mee 

om te gaan dus kreeg ik een meisje van 

14 als pleegdochter. Zij woonde thuis 

bij haar moeder met nog twee kleine 

zusjes. Moeder had moeite de drie kin-

deren steeds op te vangen en voor de 

oudste dochter was het belangrijk wat 

exclusieve aandacht te krijgen.  

 

Daarna heb ik als crisis-opvang drie 

maanden voltijd een 16-jarige jongen 

opgevangen, die tijdelijk uit-huis was 

geplaatst wegens gedragsproblemen. 

 

Wat ik leuk vind aan het opvangen 

van de pleegkinderen 

Met m’n pleegdochter deed ik dingen 

die zij niet kende. Zo heb ik haar naar 

een manege gebracht waar ze paarden 

kon borstelen en verzorgen en af en toe 

zelf(s) mocht rijden. Ook praatte ik met 

haar, gingen we naar de film, kookten 

we samen of bakten we een cake. De 

positieve aandacht deed haar goed en ik 

vond het heel gezellig.  

Bij de crisisplaatsing heb ik duidelijke 

grenzen moeten stellen; afspraken ma-

ken over tijden waarop hij thuis moest 

zijn; zorgen dat hij naar school ging 

enz. Dat had veel meer het karakter van 

een time-out. Ook voor hem gold dat de 

aandacht, het op-een-positieve-manier 

aangesproken worden op zijn gedrag, 

de gesprekken die we tijdens het eten 

hadden en het hanteren van ‘normale’ 

huisregels, hem rust en duidelijkheid 

gaf.  

 

Wat ik moeilijk vind als pleegouder 

Ik had deze pleegkinderen maar een 

beperkte tijd bij me en dan kun je dus 

maar beperkt invloed hebben op hun 

leven.  

 

Je wordt als pleegouder heel direct ge-

confronteerd met de ‘fouten’ die ouders 

maken en kunt daar niets aan doen. 

Ook zijn er altijd hulpverleners betrok-

ken bij de gezinnen die bepalen hoe 

zaken gaan lopen; ook daar heb je  

beperkt invloed op en dat is soms  

lastig.◀ 
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Mantelzorger ‘pur sang’  
▶Saskia Bender    

D 
e 79-jarige Tiny Coorengel is 
een energieke, hartelijke 
vrouw, die al meer dan tien 

jaar mantelzorger is voor haar buur-
vrouw, Rie Jekel - de Boer.  
 
Zo'n 23 jaar geleden leerden ze elkaar 
kennen, toen ze beiden in dezelfde flat 
kwamen wonen. Buurvrouw Rie is vijf 
jaar ouder en in de loop der jaren is 
Tiny haar met kleine dingen gaan hel-
pen: ze neemt boodschappen voor haar 
mee, brengt elke ochtend de krant 
langs en om tien uur staat de koffie  
altijd klaar.  
Tiny neemt de buurvrouw mee naar 
buiten voor een kleine wandeling of ze 
gaan samen bij een winkel langs. “Als 
er iets is, sta ik voor haar klaar; ik houd 
haar een beetje in de gaten. Dat is geen 
enkele moeite hoor!” zegt Tiny.  
 
Het is voor haar een ‘tweede natuur’ om 
anderen te helpen, want als jong meisje 
hielp ze al in het huishouden. Haar 
moeder had namelijk reuma en was 
aan een oog blind; haar vader lag lange 

tijd in het ziekenhuis.  
 
Maar Tiny hielp ook 
mensen buitenshuis: ze 
groeide op aan het  
Waterlooplein en ze ging 
elke zaterdag, met drie 
vriendinnen, de markt-
kooplui langs om te  
vragen of ze misschien 
iets te eten of drinken 
voor ze kon halen. Dat 
was in de jaren vij4ig, 
toen ze een jaar of twaalf 
oud was. “We vonden het 
leuk om ze blij te maken 
door een ijsje voor ze te 
halen of een broodje ha-
ring; dat deed je gewoon!”   
 
Ook hielp zij regelmatig 
bij de kerkdienst in de  
Moses en Aaronkerk. En ook nu is het 
voor haar heel gewoon om te helpen, 
om voor haar buurvrouw klaar te staan.  
 
Tiny vindt de mantelzorger-inloop die 

in het Huis van de Wijk georganiseerd 
worden, donderdag van 13.00 tot 15.30 
uur, erg leuk en nuttig. “Die zal ik zeker 
blijven bijwonen!”◀ 
 

Mantelzorg? Waar is de kapstok? 
▶Janna Winnubst    

D 
e tijd is voorbij dat je een 
mantelzorger als grapje associ-
eerde met degene van de  

garderobe, die op de jassen past…  
 
Je bent een mantelzorger, wanneer je 
“langdurig, onbetaald en in je eigen tijd 
voor een familielid, buurvrouw, vriend 
of iemand anders in je directe omge-
ving zorgt, die een beperking hee4 of 
chronisch ziek is”. Sinds enkele jaren 
wordt er door instanties gekeken of er 
mantelzorg aanwezig is wanneer  
iemand hulp aanvraagt.  
Gemeenten moeten vooraf onderzoeken 
of personen bereid zijn om onbetaald 
ondersteuning te bieden. Gemeenten 
mogen echter de ondersteuning door 
mantelzorgers niet afdwingen en profes-
sionele zorg en ondersteuning weige-
ren of intrekken. Dat blijkt onlangs uit 
een uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep (CRvB) in een zaak tegen een 
gemeente. 
 
40% is overbelast 
Eén op de 8 werknemers combineert 
werk met mantelzorg. Zo’n 40% van de 
werkende mantelzorgers voelt zich 
zwaarbelast of zelfs overbelast. Daar-
om wil de overheid dat werkgevers 
meer rekening houden met mantel-
zorgers. Er zijn verschillende verlof-

regelingen waar je gebruik van kunt 
maken (kortdurend of langdurend zorg-
verlof) en dit geldt niet alleen voor part-
ner of kinderen, maar ook voor een 
vriend, broer of zus.  
Er zijn zorgverzekeraars, die een 
‘zorgmakelaar’ hebben, die je gratis om 
advies kan vragen. Ook bestaat bij som-
mige zorgverzekeraars de mogelijkheid 
tot vervangende mantelzorg, wanneer 
de mantelzorger ziek is of met vakantie 
wil. De zorg kan dan overgenomen  
worden door beroepskrachten of vrij-
willigers. 
 
Reiskostenvergoeding 
Mantelzorgers met een laag inkomen 
kunnen sinds 1 januari 2017 een vergoe-
ding krijgen als zij 3 km of meer moeten 
reizen met het openbaar vervoer. Kijk op:   
www.amsterdam.nl/pakjekans, of bel  
voor een formulier (020) 252 6000. 
Daarnaast kunnen mantelzorgers ge-
buik maken van een speciale parkeer-
vergunning. Kijk hiervoor op: 
www.amsterdam.nl/mantelzorg◀ 

Om overbelasting van 
mantelzorgers te  

voorkómen, is tijdig  
hulp inroepen en aan de bel 
te trekken erg belangrijk. 

Tiny Coorengel 

Mantelzorginloop HvdW België 

Wie vragen hee4 over mantelzorg, is 
elke donderdag van 13.00 tot 15.30 u 
welkom in het Huis van de Wijk België 
voor de mantelzorginloop. Je kunt er 
terecht voor informatie, advies, door-

verwijzing naar andere instanties, 
maar ook voor een luisterend oor of 

andere mantelzorgers te ontmoeten. 
Kijk ook op: www.amsterdam.nl/zorg-

ondersteuning/ondersteuning/
mantelzorg/◀ 
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Ken uw wijk 
▶Waar precies is deze foto gemaakt?     

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 met de prijswinnaar  
persoonlijk contact op en vermeldt deze in 
het volgende nummer. 

In het vorige nummer stond een foto 
van de Antwerpenbaan, gezien vanaf de 
hoek met de Dilsenstraat. Links: Leu-
venstraat; rechts Bocholtstraat. Uit de 
goede inzendingen trokken wij:        
Paul Roelofs.Paul Roelofs.Paul Roelofs.Paul Roelofs.    

Hij wint een cadeaubon die beschikbaar 
gesteld is door de Winkeliersvereniging 
Nieuw Sloten.◀ 

Parkeren in Nieuw Sloten 
▶Cees Fisser 

H et dorp Sloten krijgt iets nieuws. Aan 
Ditlaar 7 wordt, als het aan project-

ontwikkelaar Lingotto ligt, een apparte-
mentencomplex gebouwd dat “recht doet 
aan de plek, aan de historische context en 
tegelijk nieuw leven brengt” (aldus de 
website van Lingotto). 
De kantoorruimte Ditlaar Staete is verou-
derd en zal plaatsmaken voor een klein-
schalig complex met 30 tot 34 eenper-
soons appartementen. Deze worden voor 
drie tot zes maanden verhuurd binnen de 
zakelijke markt, aan mensen met tijdelij-
ke projecten. Het gebouw staat op een 
markante plek: op de hoek Sloterweg/
Ditlaar. Daarom wil Lingotto het gebouw 
“zorgvuldig inpassen in de omgeving”.  
Op de informatieavond op 26 januari jl. 
stelden bewoners van Sloten kritische 
vragen, maar de algehele indruk was po-
sitief. Men vond het een mooi ontwerp en 
was te spreken over het duurzame ka-
rakter. Lingotto gaat een bouwaanvraag 
indienen en in overleg met het stadsdeel 
en de Dorpsraad de sloop/bouw plannen. 
Mochten zich zaken voordoen die relevant 
zijn voor Nieuw Sloten, dan zullen wij 
daarover schrijven...◀ 

Paraat als een soldaat 
▶Column van Zsuzsanna van Geem-Bérces    

M antelzorg is zoals het woord dat 
zegt: een grote mantel, bescher-

ming, shelter voor een zieke of hulp-
behoevende. Het is vaak een familielid 
die voor zijn/haar vrouw/man of kind/
moeder/vader/oma/opa zorgt. Soms is 
het lichte zorg, maar vaak is het een 
zwaar pakket. Voor pleegzorg kun je 
zelf kiezen.  
Mantelzorg krijg je op je dak, meestal 
onverwacht. 
 
Vroeger vonden wij die zorg normaal; 
tegenwoordig is het minder vanzelf-
sprekend. De overheid verwacht het 
steeds meer en familieleden willen het 
steeds minder doen. 
 
Wat als je man de ziekte van Alzheimer 
heeft? De vrouw brengt hem drie keer 
per week naar een dagbesteding. Zij 
gaat met hem naar familie (als die er 
is), ze maken uitstapjes, ze gaat met 
hem op vakantie die steeds korter 
wordt en alleen maar in een veilige om-
geving.  
Wat is een veilige omgeving? Een zo-
merhuisje van de familie? Een hotel 
waar ze de voorzieningen hebben? Op 
den duur blijf je alleen met je man. Je 
schakelt familie in om op te passen voor 
een paar uurtjes. Langer gaat het niet 
want de Alzheimer patiënt wordt on-
rustig, huilerig, paniekerig. Zelfs bij 
familie. 
 
Wat als je dochter psychoses heeft en 
al meerdere zelfmoordpogingen achter 
de rug? Als zij zich schaamt omdat zij 
dik werd van de medicijnen? Wat doe 
je als moeder van een stralende jonge 
vrouw die elk moment zich iets aan kan 
doen? Je slaapt dan nachten aan elkaar 
aangekleed in je bed en wacht op dat 
telefoontje of op de bel van de ambu-
lance. Je wacht tot je naar je dochter 
moet snellen en haar zo goed mogelijk 
helpen. 
 
Breekt dat je op? Word je zelf ziek? 
Wat als je zelf een chronische ziekte 
hebt? Hoe regel je een eventuele zie-
kenhuisopname voor jezelf en een oppas 
voor je man? 
 
Of word je er sterk van? Of is het ge-
woon ‘tanden op elkaar, niet zeuren, 
aanpakken’? Hoe lang kan je zoiets vol-
houden? En wat doet het met je…? 
 
Mantelzorg is zwaar. Hoe zwaar, weet 
alleen degene die het meegemaakt had. 
We staan er niet bij stil. Totdat we er 
zelf mee te maken krijgen. En dan sta 
je paraat als een soldaat. In je hele 
verdere leven. 
 
Dag van de mantelzorg:  
10 november 2017◀ 

Ontwikkeling in Sloten 
▶Saskia Bender 

D e Bestuurscommissie Nieuw-West 
heeft op 25 januari besloten, dat het 

stadsdeel in februari/maart 2017 een 
draagvlakmeting* gaat doen “in de 
straten met een hoge parkeerdruk, 
gelegen nabij tramlijn 2, die in aanmer-
king komen voor parkeerregule-
ring” (lees: invoeren betaald parkeren). 
*) In de draagvlakmeting vraagt het 
stadsdeel: “Wilt u dat we betaald  
parkeren invoeren? Zo ja, in welke  
venstertijden en met welk tarief?”  
Welke straten het precies zullen zijn, is 
(bij de NSN-redactie) niet bekend. Zodra 
zich ontwikkelingen voordoen, laten we 
dat weten. Volg voor tussentijds actueel 
nieuws de Facebookpagina: 
“Buurtgenoten Nieuw Sloten”.◀ 
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Opening Kinderboeken Ruilbibliotheek 
▶Opbouwwerker Stefania Maginzali, M. 06 33 31 96 81, E. Stefania@eigenwijks.nl    

I 
edereen heeD vast wel een lieve-
lingsboek of verhaal dat hij/zij als 
kind graag las. Van de versjes van 

Jip en Janneke, tot aan de Griezel-
bus van Paul van Loon. Of de  
verhalen van de Kleine Kapitein, 
Minoes, of DolGe WeerwolGe…  
Een schat aan avonturen staan be-
schreven in vele kinderboeken. 
 
Hoe fijn is het om als kind weg te  
dwalen in deze verhalen. Lezen is leuk 
voor jong en oud! Huis van de Wijk  
België hee4 samen met Impuls in het 
kader van de Kindercampus het initia-
tief genomen voor een zogenoemde 
‘kinderboeken ruilbibliotheek’.  
Op 1 februari was de feestelijke opening 
van deze kleine bibliotheek waar  
kinderen een boekje kunnen neerzetten 
en een boekje kunnen meenemen. De 
directeur van de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam, Martin Berendse, kwam 
het kinderboekenkastje openen. Hij 
vroeg de kinderen wie van lezen hield: 
alle handen gingen de lucht in! Ook 
bood hij de kinderen een klein tasje van 
de OBA aan.  
 
Samen met een kind knipte de directeur 
de grote strik door en de boekenkast 
was open. Alle kinderen stoven er op af 
om hun meegebrachte boekje om te 
ruilen. Na de opening konden kinderen 
luisteren naar een verhaal van schrijf-
ster Tineke Toet, dansen op muziek van 
Marcel Moek, schminken en hun handen 
versieren met henna en vele andere 
spellen doen. En Albert Heijn van het  
Belgiëplein verzorgde fruit voor de bak-
jes fruitsalade.  
 
Naast verhalen uit boekjes, zijn ook de 
kinderen van de buitenschoolse  
opvang uit de wijk aan de slag gegaan 
met schrijven. Deze verhalen zijn  
ingelijst en worden komende weken 
tentoongesteld in HvdW België. Iedere 
bezoeker kan zo lezen hoe groot de  
fantasieën van de kinderen uit de wijk 
zijn! Hiernaast alvast een voorproeVe...  
 
Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag, 9 - 17 uur.  
Kinderen zijn welkom om hun eigen 
boekje te ruilen met een boekje uit de 
kinderboekenkast. Voor hun begelei-
ders staat de koffie en thee klaar in de 
ontmoetingsruimte.  
 
Veel leesplezier!◀ 



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 
subsidie-aanvraagformulier ophalen in 
Huis van de Wijk België, Hageland 117. 
Of downloaden via:  
www.impulskinderopvang.nl > huizen 
van de wijk > bewonersinitiatieven.  
Daar staan ook de subsidievoorwaarden. 

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 ◀ 

Zondag 19 februari, 15u  
Bjerjozkakoor  
O.l.v. de Rus Serge Latychev.  
Solozang en koor zullen elkaar afwisselen.  
In de www.sloterkerk.nl. 
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Zondag 26 februari, 14u  
RADINOON: Zondagmatinee 
Met 24Nannies voor de kids! 
RADION, Louwesweg 1, 
www.radionamsterdam.nl 

Woninginbraken 
In 2016 hebben we ten opzichte van de 
jaren ervoor helaas een stijging gezien 
van het aantal inbraken in Nieuw Slo-
ten. Toch lijkt dat aantal nu gelukkig 
weer wat terug te lopen. De reden kan 
zijn dat de politie aan aantal verdach-
ten hee4 kunnen aanhouden, mede 
dankzij oplettendheid van burgers. Vier 
inbrekers zijn op twee verschillende 
momenten op heterdaad aangehouden. 
De WhatsApp communicatie is in beide 
gevallen van toegevoegde waarde ge-
weest! 
Tip: Is er in uw buurt ingebroken, praat 
er dan met elkaar daarover! Misschien 
is uw woning wel voorzien van hetzelf-
de (verouderde) hang- en sluitwerk als 
waar is ingebroken? En hee4 het dus 
dezelfde zwakke plekken. Tref 
dan zo snel mogelijk aanvullende 
maatregelen.  
Kijk voor meer informatie op: 
www.politiekeurmerk.nl. 

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten 2017 vergadert 
elke 6 tot 8 weken om aanvragen te 
beoordelen.  
De eerste inleverdata van 2017 staan 
hiernaast. Daaruit blijkt dat u subsidie-
aanvragen voor een Bewonersinitiatief 
uiterlijk 14 dagen voor elke vergade-
ring moet inleveren. 

Bewonersinitiatief  | Regiegroep- 
inleveren vóór/op     | vergadering op 
 
27 maart 2017 | 10 april 2017 
08 mei08 mei08 mei08 mei | 22 mei 
19 juni19 juni19 juni19 juni  | 03 juli 
21 augustus21 augustus21 augustus21 augustus | 04 september 
02 oktober02 oktober02 oktober02 oktober | 16 oktober 
13 november13 november13 november13 november | 27 november◀ 

Vrijdag 24 februari, vanaf 17.30u 

VrijdagMiddagBoBoBoBorrel voor bewoners 
uit Nieuw Sloten - Zuid  
in Radion, Louwesweg 1. 
Zie Facebook: De-leukste-en-gezelligste 
Aanmelden bij: 
Eveline Kinsbergen: e.kinsbergen@signon.nl 
en Margreet Snaas: margreet@escalar.nl 

Van onze Wijkagenten 

▶George.Elsenberg@politie.nl (Nieuw Sloten Noord & Centrum) 
▶Tom.Hoheker@politie.nl (Nieuw Sloten Zuid) tot 1 april 2017 

Burenruzies 
Wij worden regelmatig benaderd bij 
burenruzies. Dergelijke situaties leve-
ren voor alle partijen heel veel stress 
op. En een strafrechtelijk traject is zel-
den een goede oplossing. Laat een bu-
renruzie niet escaleren en probeer er 
gezamenlijk uit te komen. Schakel bij-
tijds Buurtbemiddeling in als u er sa-
men niet uitkomt. Een instantie als 
BeterBuren kan u daarbij 
helpen. Meer info op: 
www.beterburen.nl. 
 
Mobiele politiepost 
De Wijkagenten hebben samen met 
medewerkers van het stadsdeel een 
aantal keer op het Belgiëplein gestaan 
met het mobiele steunpunt.  

We staan er niet op vaste tijden, 
maar mocht u ons zien staan? 
We willen graag uw vragen  
over inbraakpreventie beant-
woorden… ◀ 

Van onze Gebiedsmakelaar 

▶Maarten Neerincx, E: m.neerincx@amsterdam.nl, M. 06 22 95 97 54 

I n het kader van de beoogde verbete-
ring van (beleefde) veiligheid, zijn 

eind januari twee voorlichtingsbijeen-
komsten georganiseerd met als doel het 
informeren van bewoners over  
inbraakpreventie, waarvan de laatste 
keer, 28 januari, op het Belgiëplein.  
 
De Gebiedsmakelaar, -netwerker en de 
Wijkagent waren daar samen om zowel 
te horen wat er lee4 onder bewoners, 
als om informatie te verstrekken 
over bijvoorbeeld beveiliging van  
woningen. Bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van beter hang- en sluitwerk, 
het laten branden van licht bij 
afwezigheid en het aanbren-
gen van kerntrekbeveiliging. 
Naar aanleiding van de vragen 
die gesteld zijn, is voorgesteld 
om op korte termijn een voor-

lichting te geven in het Huis vd Wijk 
België voor senioren en veiligheid. Het 
zal dan onder ander gaan om het her-
kennen van babbeltrucs.  
 
Een ander moment in het teken van 
veiligheid, was een schouw en gesprek 
op de parkeerplaats Riekerweg 15 op  
26 januari. Deze bijeenkomst, georga-
niseerd door tuinders van Tuinpark 
Ons Buiten, voor politiek en ambtena-
ren, had tot doel om te verkennen welke 
maatregelen in de openbare ruimte 
genomen zouden kunnen worden, door 
het stadsdeel, als ook in gezamenlijk-

heid.  
In een volgende editie van NSN 
lichten we u graag in, wat er is 
afgesproken, of intussen zelfs 
uitgevoerd.◀ 

Zondag 9 april, 11-12.30u  
Bomen Siegerpark  
Rinus Hof leidt ons rond. 
Verzamelen: Siegerpark, Sloterweg 773  
Info: www.oeverlanden.nl, of 06 3384 6602 

Zaterdag 15 april, 11-16u  
Pasen in Nieuw Sloten  
Kinderworkshop Paaseierkoek versieren. 
Paashazen delen chocolade eieren uit. 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten 

Zondag 26 maart, 15u  
Strijkkwartet  
O.l.v. violist Arndt Auhagen.  
Werk van J. Haydn: De zeven laatste woor-
den van onze Verlosser aan het kruis.  
In de www.sloterkerk.nl. 


