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Het Groene Loket: 
reageer 
vóór 31 oktober 

thema 

Duurzaam 

Duurzaam 
▶Cees Fisser    

‘D uurzaam is een zogeheten  
containerbegrip. Als een product 

duurzaam is, is niet meteen duidelijk 
wat de schrijver bedoelt. Eén van de 
definities voor ‘duurzaam’ is: iets is 
duurzaam, als het zowel bij productie, 
als tijdens het gebruik én ook wanneer 
het wordt afgedankt “weinig belastend 
is voor het milieu”.  
En energie is duurzaam wanneer het 
opgewekt wordt door energiebronnen 
die niet schadelijk zijn voor het milieu. 
Zonne– en windenergie zijn de meest 
bekende. 

Daarnaast tre' u op pagina 5 diverse 
uitnodigingen aan voor uiteenlopende 
activiteiten. 
Nieuw in deze editie is een bijdrage 
“Van onze Jongerenwerkers” die onder 
andere actief zijn in The Matrixx.  
Combiwel Buurtwerk wil graag volwas-
senen uit de buurt betrekken bij het 
jongerenwerk. 

De Gebiedsmakelaar roept u op om te 
gaan stemmen op uw 5 favoriete 
Buurtbudgetplannen in het gebied De 
Aker, Sloten en Nieuw Sloten (DASNS). 

Veel leesplezier!� 

Breien in de kroeg 
▶ingezonden door Clara Faber    

Uitnodiging 
▶door W.E.N.S. voor een    

B rei en Haakcafé Nieuw Sloten 
Wij zijn vier ‘breisters’ en om de 

week komen we bij elkaar om creatief 
bezig te zijn... en gezellig te kletsen. 
Ook helpen en inspireren we elkaar.  
 
Het lijkt ons leuk om ons clubje uit te 
breiden, dus of je nu breit, borduurt 
of haakt: als het je gezellig lijkt?  
Je bent van harte welkom!  
Het is geheel vrijblijvend, en er zijn geen 
kosten aan verbonden, behalve je eigen 
drankjes. 
En als het een keer niet lukt om samen 
te komen, kunnen we met Zoom elkaar 
toch even te zien om bij te kletsen. 
 
Wanneer en waar?  
Elke “even” week op woensdagavond, 
om 20.00 uur in Eetcafé Thijs. 

 
Meer info?  
Bel/app Clara, 
06 38 58 19 37� 
 

Informatieavond 

Samen Energie in Nieuw Sloten 

Maandag 28 november, 19.30 uur  

Buurthuis België, Hageland 117 
 

Thema 

Hoe kunnen we  
als buurtgenoten  

samenwerken aan 
onze energietransitie? 

 
Zie ook het artikel  

Duurzame energie, onderaan pagina 2.  
Aanmelden voor deze bijeenkomst  

vinden we fijn, maar is niet verplicht. 
E-mail: info@wens.amsterdam 

 
https://wens.amsterdam � 
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K 
leding is door (over-)productie 

en het afval zeer vervuilend 

en één van de milieuaspecten 

die ons allemaal aangaat.  

Vanuit dat idee bedacht Nichon  

Glerum in 2019 het initiatief om  

kleding duurzaam en meer toegan-

kelijker te maken. Haar slogan werd 

‘Stop shopping, start swapping’. 

Imke Limpens, één van de coördina-

toren van de Kettingkledingruil in 

Nieuw Sloten, vertelt hoe het werkt. 

 

Wat is een ketting-kleding-ruil? 

“Wetende dat veel mensen (vooral)  

kleding in de kast hebben, die ze niet 

(meer) dragen, óf weinig budget hebben 

voor nieuwe kleding, is het concept van 

ruilen ontstaan. Na oproepen en een 

artikel in de krant waren er al snel vol-

doende mensen om een ‘ketting’ mee te 

vormen.  

 

Inzet is dat er meerdere tassen met 

kleding rouleren bij de mensen van de 

ketting. Je haalt eruit wat je leuk vindt 

en stopt er in wat je kwijt wilt. Daarna 

geef je de tas door aan de volgende in de 

ketting. In een WhatsAppgroep houd je 

bij welke tas je hebt. Het is de bedoeling 

liefst binnen ongeveer 3 dagen de tas 

door te geven. Zo houden we de  

ketting goed gaande en hebben mensen  

ongeveer elke 2 tot 3 weken een nieuwe 

keer met andere organisaties een  

duurzaamheidsmarkt georganiseerd bij 

de Molen van Sloten. Met een fijn zon-

netje en veel geïnteresseerde bezoekers 

was het een succesvol evenement. 

Daarnaast organiseren we ook infor-

matieavonden in het Buurthuis België, 

zoals deze: 

Informatieavond 

Samen Energie in Nieuw Sloten 

Maandag 28 november, 19.30 uur  

Presentatie in Buurthuis België door 

W.E.N.S.-deelnemer Hans Roeland 

Poolman en ‘Energie Samen’, een orga-

nisatie voor energiecoöperaties.  

Thema: Hoe kunnen we als buurt-

genoten samenwerken aan onze 

energietransitie? Bijvoorbeeld door 

het opzetten van een energiegemeen-

schap om overtollige energie van  

zonnepanelen te delen met buurtgeno-

ten, of lokaal op te slaan voor de winter. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst vinden 

we fijn, maar is niet verplicht. 

tas. Heel leuk is dat mensen in de 

WhatsAppgroep foto’s plaatsen van 

hun nieuwe items uit de tas. Zo is het 

extra leuk te weten dat je kleding goed  

terecht komt. Daarbij draagt het bij aan 

het sociale contact tussen buurt/

ketting-genoten.” 

 

Hoeveel mensen doen er al mee? 

“Intussen zijn in heel Nederland al 440 

‘kettingen’ ontstaan en groeit het nog 

altijd hard. De ambitie is zelfs om het 

concept wereldwijd te verspreiden. 

Toen ik de oproep las, heb ik me aan-

gemeld voor de coördinatie. Dat kost 

me ongeveer 2 uur per week en vind ik 

leuk om te doen. In Nieuw Sloten lopen 

meerdere kettingen en we regelen dat 

met 3 coördinatoren.  

We hebben een taakverdeling om onder 

andere aanmeldingen, WhatsApp en 

mails bij te houden. Om technische 

redenen beperken we de groepen per 

ketting tot ongeveer 60 mensen. Bij 

meer aanmeldingen splitsen we de 

groepen weer. Er is dus zeker nog volop 

ruimte voor mensen om mee te doen.” 

 

Bent u geïnteresseerd? 

Meer informatie vindt u op 

www.kettingkledingruil.nl. 

U kunt zich daar ook aanmelden!� 

Ketting-kleding-ruil 

Duurzame energie 
 ▶Aletta Blaisse Vervolg op pagina 3 

D 
e Werkgroep Energietransi-

tie Nieuw Sloten (W.E.N.S.) 

bestaat uit een groep enthou-

siaste en actieve buurtgenoten. We 

richten ons op de opgave van de 

transitie naar een aardgasvrije 

buurt.  

 

Het gaat hierbij om zaken als hoe we als 

bewoners kunnen participeren in de ge-

meentelijke besluitvorming, maar ook 

hoe we kennis en ervaringen kunnen  

delen over het verduurzamen van de ei-

gen woning. 

 

Dit jaar hebben wij voor de tweede  

 ▶Peggy van der Reijden 
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Het dak op! Interview met Tamara van Dijk  

tot 80 ºC. Een groen dak houdt de  
woning en de directe omgeving tot vier 
graden koeler. 
 
Zijn er nog andere voordelen van een 
groendak? 
Behalve hittedempend is het ook  
geluiddempend en isolerend zodat  
’s winters de warmte vastgehouden 
wordt. Zonnecellen leveren tot tien pro-
cent meer capaciteit op warme zomer-
dagen en airco’s vragen minder energie. 
Het uitzicht op een groen dak is voor 
bewoners aangenaam en rustgevend, 
bovendien worden geluiden gedempt.  
 
Het Groene Loket is actief op wijkniveau, 
hoe zit dat? 
De actie “Groendak Wijkaanpak” is ont-
staan als initiatief vanuit één van de 
bewoners van Sloten en is een samen-
werking tussen  
Eigenwijks, Amster-
dam Rainproof en 
het Groene Loket. 
Onze opgedane erva-
ringen in andere  
Amsterdamse wijken 
zijn positief: bewo-
ners ontwikkelen een 
grotere bewustwor-
ding van de leefom-
geving en er ontstaat 
meer sociale cohesie 
in de wijk doordat de 
buurtbewoners geza-
menlijk hun leefom-
geving groener en 
meer regenbesten-
diger maken.  

 

In o.a. de Aker en aan de Oostoever heb-
ben wij samen met de bewoners hon-
derden daken vergroend. In Nieuw-
Sloten zijn folders verspreid waarin 
wordt uitgelegd hoe het werkt.  
 
Korting 
U krijgt diverse kortingen dankzij de 
collectieve aanpak en wij verzorgen een 
gezamenlijke subsidieaanvraag bij het 
waterschap (vergoeding € 20 p/ m 2) . 
 
U kunt zich vrijblijvend aanmelden  
 

   vóór 31 oktober 2022  
 
voor de wijkaanpak in Sloten, Nieuw 
Sloten en Oud Osdorp via  
www.groeneloket.nl/nieuw-west � 

Wij willen vooral informeren en infor-

matie uitwisselen. Dus als u nieuws of 

tips hebt die interessant kunnen zijn 

voor anderen? Laat het ons vooral weten! 

Op https://wens.amsterdam kunt u 

een aantal interviews met bewoners 

lezen over de verduurzaming van hun  

woning. 

 

Energiespreekuur? 

W.E.N.S. vragen we ons af of er in 

Nieuw Sloten (inclusief Park Haagse-

weg) behoe'e is aan een energiespreek-

uur? U zou dan gewoon het buurthuis 

kunnen binnenlopen met uw specifieke 

energievraag en dan kunnen wij probe-

         Vervolg van pagina 2 

 ▶Kary Slenders 

ren die samen met u uit te zoeken. 

Hierover meer in het volgende nummer! 

 

Repaircafé? 

Dezelfde vraag geldt voor het starten 

van een repaircafé. Daar zou u naartoe 

kunnen gaan om na te gaan of defecte 

huishoudelijke apparaten te repareren 

zijn. Hiervoor kunnen we dan nog wel 

wat handige, technische handjes gebrui-

ken. 

Bezoek onze website voor info en aan-

melding: https://wens.amsterdam 

 

Graag tot ziens, 

het W.E.N.S.-team 

O 
nder de samengepakte wol-
ken loop ik door een forse 
regenbui naar Tamara van 

Dijk, oprichtster van “Het Groene 
Loket” dat “Groendak Wijkaanpak” 
initieert. 
 
Hoe kwam je op het idee om het aanleg-
gen van groene daken in de wijk te gaan 
stimuleren? 
In het bedrijfsleven heb ik verschillen-
de banen gehad op strategisch niveau. 
Na jaren hard werken was ik toe aan 
een carrièreswitch en ben ik mij gaan 
verdiepen in watermanagement. Ik 
wilde gaan uitzoeken hoe ik mijn kwa-
liteiten kon inzetten om een positieve 
bijdrage te leveren aan het groener  
maken van de leefomgeving. Ik ben 
gaan onderzoeken hoe ik bewoners kon 
activeren bij het toekomstbestendig 
inrichten van hun leefomgeving. 
 
Waarom juist watermanagement? 
Klimaatverandering tre' mensen  
wereldwijd. Ook in Nederland zijn de 
zomers heter en droger en dat gee' hit-
testress. Het regenseizoen is extre-
mer en zorgt voor wateroverlast. 
Groene daken zijn opgebouwd uit ver-
schillende lagen die fungeren als spons 
tijdens extreme regenbuien; het riool 
wordt ontlast omdat het hemelwater  
vertraagd wordt afgevoerd en deels  
verdampt.  
Een groen dak levert een bijdrage aan 
de biodiversiteit, zorgt voor luchtzui-
vering en beschermt het dak tegen 
weersinvloeden. De temperatuur van 
een onbeschermd plat dak kan oplopen 

Duurzaamheidsmarkt 2022 
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Duurzaamheid of niet 
▶Column van Helena de Jong    

A 
ls gepensioneerde heb ik veel 

tijd om te besteden aan de 

vraag: “Hoe ga ik met duur-

zaamheid om in mijn dagelijks leven?” 

 

Natuurlijk scheid ik mijn afval en breng 

ik plastic flesjes terug naar de super-

markt. Er wordt door mij geen afval op 

straat geworpen. Vlees eet ik nog maar 

twee keer per week en douchen mag ik 

nog maar vijf minuten, om water uit te 

sparen.  

Mijn kleding koop ik tweedehands en ik 

repareer wat kapot is. Ik eet op wat er in 

de koelkast staat en ik probeer zo min 

mogelijk te verspillen. Maar toch heb ik 

vaak het idee dat dit niet genoeg is!  

 

Dit wordt door de media aan mij opge-

drongen door alle negatieve berichten 

over klimaatverandering, die resulteert in 

overstromingen, branden, onleefbare 

gebieden en migratiestromen uit veel 

delen van de wereld. 

 

Maar wat kan ik daar aan doen?  

Ik ben ook niet het type dat een migrant 

in huis neemt.  

 

Wél kan ik het verbruik van fossiele 

grondstoffen zoals gas, olie en kolen 

verminderen door zonnepanelen op m’n 

dak te nemen en een warmtepomp in te 

laten bouwen. Dit betekent echter wel 

een behoorlijke investering waar ik het 

geld niet voor heb. Hoe kan ik toch bij-

dragen aan een schonere wereld? 

 

Tja, móét ik eigenlijk wel nog méér bij-

dragen aan een betere wereld?  

Soms heb ik echt zin alles aan mijn laars 

te lappen en lekker een reisje te boeken 

naar een warm tropisch eiland. Mijn  

geluk zou afstralen op mijn omgeving en 

mij de kracht geven om alles met een 

frisse blik te bezien. 

 

Maar dan denk ik aan mijn twee kleinkin-

deren en aan het kleinkind dat op komst 

is. Ik zou toch niet graag willen dat zij 

opgroeien in een post-apocalyptische 

wereld, waarin alles is veranderd in één 

grote woestijn. Dus houd ik de moed 

erin en probeer ik mijn ecologische voet-

afdruk te verkleinen.� 

Fix Brigade Nieuw-West  

D 
e Fix Brigade bestaat in drie 
stadsdelen en is sinds juni 
2022 ook gestart in Nieuw-

West. Begin oktober spreek ik met 
bevlogen projectleider Willem 
Draaisma over de brigade en de  
ervaringen tot nu toe. 
 
Voor wie en wat? 
De Fix Brigade is opgericht om mensen 
met een laag inkomen (gratis) te helpen 
hun energierekening binnen de perken 
te houden. De Fix Brigade voert kleine 
energiebesparende maatregelen uit, 
zoals het dichten van naden en  
kieren, het aanbrengen van radiator-
folie en het beter afstellen van de ver-
warming. Dit zijn maatregelen die de 
energierekening met zo’n 600 euro per 
jaar omlaag kunnen brengen. Gemid-
deld kan een huishouden er per jaar 
316 kubieke meter gas mee uitsparen. 
Huishoudens in Nieuw-West, Oost en 
Noord, die leven van een laag inkomen 
(tot maximaal € 2400,- bruto), kunnen 
een aanvraag doen. De werkzaamheden 
en het materiaal zijn gratis. 
 
Hoe werken jullie in de praktijk? 
Willem: “Ons team bestaat uit een 
werkmeester en twee leerlingen, vijf 
dagen per week. Daarnaast hebben we 
een planner en een werver, die de com-
municatie naar buiten toe doet. We zijn 
nu vooral op zoek naar vrijwilligers 
(m/v), die kunnen meehelpen. We zoe-
ken vriendelijke en handige mensen. 
De vrijwilligers worden opgeleid en 
leren verder in de praktijk. Eventueel 
kunnen ze doorstromen als leerling en 
daarna naar een betaalde baan.” 
 
Wat hebben jullie tot nu toe in Nieuw-
West bereikt? 
“We hebben heel veel sociale huur-
woningen in Osdorp en Slotermeer 
aangepakt. Tochtstrippen, radiatorfo-
lie, raamisolatie en LED-lampen zijn de 
belangrijkste ingrepen. Op die manier 
kunnen we de energierekening van 
huishoudens met een laag inkomen 
omlaag brengen. Onze agenda zit voor 

oktober bijna vol. Er komen ook aan-
vragen binnen via het Buurtteam 
Amsterdam Nieuw-West. Zij hebben 
een energiespreekuur.” 
 
Wil je nog iets kwijt? 
“Ik vind het belangrijk dat mensen door 
het isoleren van hun woning een lagere 
energierekening krijgen. Verder ben ik 
trots op het feit dat we vrijwilligers (ook 
mensen met afstand tot de arbeids-
markt, vluchtelingen) kunnen opleiden 
en dat deze mensen dan kunnen door-
stromen naar de arbeidsmarkt.  
Het project loopt tot 1-1-2024, maar we 
gaan een manier vinden om ook daarna 
door te gaan. ” 
 
Afspraak maken bij Fix Brigade 
Voor Amsterdam Nieuw West:  
aanmelden.nieuwwest 

@fixbrigade.amsterdam  
M. 06 45 87 42 80  
Station Wildeman, Nieuwe Laan 34. 
 
Energiespreekuur Buurtteam Nieuw-
West: dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Locatie Vrouw & Vaart/Wegwijssalon, 
President Allendelaan 733 
 
Aanmelden als vrijwilliger:  
aanmelden.nieuwwest 

@fixbrigade.amsterdam� 

Gratis advies van energiecoach van !WOON 

S lechte isolatie is niet meer van deze 
tijd. Isolatie is goed voor uw porte-

monnee, het woonplezier en het kli-
maat. !WOON informeert en biedt hulp. 
We adviseren huurders in Amsterdam 
over betere isolatie: dubbelglas, vloer-, 
dak- en muurisolatie, of een aanpak 
van een oude, onzuinige CV-ketel. 

 ▶Ellen van Kessel 

Tevreden klant Judy  
met leermeester Akram 

Ook helpen wij met een voorstel aan de 
verhuurder en de vervolggesprekken én 
als een eigenaar niet wil meewerken. 
Wilt u een gratis advies? 
Bel op ma t/m vr van 9.00 tot 17.30 u,  
(020) 523 0130 voor een afspraak. Of 
vul een formulier in op:  
https://www.wooninfo.nl/vragen� 

 ▶Cees Fisser 
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AFRO Dansmix 50+ 

 ▶ingezonden door Lotte Dijkstra 

H oe kun je stadsparken zó inrich-
ten zodat deze toegankelijk zijn 

én blijven voor iedereen? 
Misschien hebt u gehoor gegeven aan 
de oproep op 2 september in NSN om 
een enquête over het Kasterleepark 
in te vullen van Sebastiaan Hennink? 
Dan is het volgende wellicht ook inte-
ressant voor u! 
Op donderdag 3 november om 20.00u 
praten professionals en bewoners in 
Pakhuis De Zwijger verder over de 
vraag:  
“Hoe zorgen ontwerpers ervoor dat zij 
parken ‘inclusief’ ontwerpen (voor ie-
dereen geschikt) en hebt u zelf een idee 
hoe we stadsparken zo toegankelijk 
mogelijk vormgeven? Hoe kunnen 
stadsparken hun bijdrage leveren  
aan een sociaal- en natuurinclusieve  
samenleving?” 
De toegang is gratis. Het adres is:  
Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179� 

TWV 1:213 van Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) ten gehore. Verder staat 
orgelmuziek van J.S. Bach en kamer-
muziek van G. Ph. Telemann op het pro-
gramma. Martijn van Leerdam is de 
liturg. Na afloop wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd ter dekking van de 
kosten. U bent van harte welkom! � 

E en energieke Dansmix-les t/m  
16 december 2022, waarin u  

diverse dansstijlen uit verschillende 
landen in Afrika ontdekt, leert en  
oefent. 
� Elke dinsdag 10.45 - 11.45 uur 
 Buurthuis België, Hageland 117 
 Een proefles is altijd gratis en  
 instromen kan op elk moment.  
 
De dansmix-lessen worden gegeven 
door ervaren docenten die professionele 
lesmethoden op uw niveau afstemmen. 
Wij vinden het erg belangrijk dat ieder-
een zich bij ons thuis voelt. Daarom is 
er persoonlijke aandacht voor elke  

deelnemer en is er een maximaal aan-
tal deelnemers per groep. 
Kom proberen, kijken, meedoen! 
Informatie en reserveren 
I. www.danceconnects.nl 
T. (020) 261 1058 � 

Samenwerking bij de overstap van  
de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs 
Combiwel Jongerenwerk organiseerde op 
7 oktober een netwerkborrel met het 
thema “De overstap van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs”. Samen 
met de drie basisscholen, Kids in 
Action, Impuls en buurtbewoner 
Dick Bruinzeel verkende Combiwel 
Jongerenwerk de mogelijkheden om 
samen te werken aan een nog betere 
ondersteuning van leerlingen en ou-
ders die moeite hebben met de overstap 
naar het voortgezet onderwijs. 
 
Dick Bruinzeel trapte de middag af met 
zijn visie op het onderwijs en de over-
stap van de bassischool naar het voort-
gezet onderwijs in het bijzonder. Dick 
hee' jarenlang in verschillende func-
ties in de onderwijswereld gewerkt. Hij 
bracht mooi in beeld wat er allemaal 
komt kijken voor leerlingen en ouders 
in dit proces. En welke obstakels zij 
daar vandaag de dag bij tegenkomen.  
Frank van Rijn presenteerde vervolgens 
hoe Combiwel Jongerenwerk in Amster-
dam Zuid al jaren ervaring hee' met 
ondersteuning van het onderwijs bij 
de overstap naar het voortgezet  
onderwijs en hoe daar jaarlijks circa 
40 vrijwilligers en 12 stagiaires zich 
inzetten voor leerlingen en ouders. 
Daarbij nodigde hij de aanwezigen uit 
om vanuit het jongerenwerk in Nieuw 
Sloten een soortgelijk project op te zet-
ten. Eventueel met ondersteuning van 
andere bestaande partijen die ervaring 
hebben met het thema. 

Er was veel enthousiasme onder de 
aanwezigen om de mogelijkheden te 
verkennen op dit specifieke thema.  
Besloten werd om een kerngroep te 
maken die gaat inventariseren wat  
ervoor nodig is om dit van de grond te 
krijgen. De intentie is om ook ouders  
te betrekken bij dit proces.  
 
Mocht u interesse hebben om hier 
iets in te betekenen?  
Laat dat dan vooral weten bij de ‘brede 
school coördinator’, Kathy Harris, via 
k.harris@devlaamsereus.nl 

Foto: Richard Mouw 

Cantatedienst op 13 november 2022  
 ▶ingezonden door Joke Baars 

Nine lessons and carols op 10 december 2022  
▶ingezonden door Joke Baars 

O p 10 december 2022, 17.00-18.00 
uur zal in de Sloterkerk een 

evensong plaatsvinden in de vorm 
van ‘9 lessons and carols’. Het Sloten 
Evensong Choir zingt onder leiding van 
Nancy Latour kerst- en adventsliederen 
afgewisseld met het lezen van Bijbel-

teksten. U krijgt ruim de gelegenheid om 
mee te zingen. De toegang is gratis. 
Van harte welkom! Na afloop is er gele-
genheid elkaar te ontmoeten in plaatse-
lijke restaurants of in Vink en Boer. 
Meer informatie via Joke Baars, 
E-mail: jbaars57.jb@gmail.com� 

O p 13 november 2022 wordt in de  
Sloterkerk een cantatedienst 
gehouden van 16.00-17.00 uur.  

In deze dienst brengen de organist/
klavecinist David Schla<e, het barok-
ensemble Giardino Musicale en de  
sopraan Gusanne van den Brink de  
cantate Deine Toten werden leben, 

 

▶door Frank van Rijn 

Bijeenkomst netwerkborrel in The Matrixx 

▶Cees Fisser 

S tefania Maginzali tipte de redactie 
over de aanwezigheid van een zeld-

zame vogel bij de eindhalte van tram-
lijn 2: een Roze Spreeuw (Pastor roseus).  
Helena de Jong was in de gelegenheid 
om er (gewapend met camera) op af te 
gaan. Alles wat zij aantrof was een 
groepje vogelaars, dat bijna net zo 
schuw bleek als de vreemde vogel.� 
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Amnesty International Schrijfactie 
Rond 10 december worden er ook in Buurthuis België brieven 
geschreven tijdens Write for Rights. Deze brieven worden 
geschreven door bewoners uit de buurt. Zij komen in actie 
voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd 
vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn.  
We sturen honderdduizenden brieven van over de hele 
wereld naar koningen, ministers en presidenten en  
vragen hun een einde te maken aan onrecht. Ieder jaar levert 
dat succes op. Activisten komen vrij, discriminatie stopt,  
daders worden berecht.  
Doe ook mee! Precieze datum en tijd volgt.  
Lijkt het je leuk om mee te doen of op de hoogte te worden 
gehouden? Neem contact op met Eva: 06 13 67 24 76, 
eva.vanderdri'@eigenwijks.nl 
 

Cursus Creatief Schilderen en Tekenen 
Er is weer plaats voor een paar nieuwe cursisten bij een  
gezellige Schildersclub in Buurthuis België. Deze bestaat al 
30 jaar. Iedere cursist werkt op eigen niveau aan zijn/haar 
eigen werk met persoonlijke ondersteuning en begeleiding 
van een professionele docent. Er is geen gezamenlijke op-
dracht; wel een gezamenlijke nabespreking.  

Doelgroep Volwassenen van alle niveaus 
Locatie Buurthuis België, Hageland 117 
Kosten € 60 per 10 lessen  
Materiaalkosten  € 15 per 10 lessen  
Weekdag maandagmiddag 13.30 – 16.00 uur 
Aanmelden of vragen? Neem contact op met de docent: 
efosinga@gmail.com, T: (020) 418 8304, M. 06 17 82 74 66 � 

Van onze Opbouwwerkers 

▶Eva van der Dri., opbouwwerker Eigenwijks, maandag t/m donderdag, M. 06 4018 4949, eva.vanderdri.@eigenwijks.nl  

Buurthuis  
België 

Opbouwwerker Ruud verlaat Nieuw Sloten  
 
Beste buurtbewoners, 
Na ruim 5 jaar bij Eigenwijks gewerkt te hebben treed ik per 
13 oktober uit dienst. 
Ik heb een erg leuke tijd gehad in Nieuw Sloten en veel leuke 
buurtbewoners mogen ontmoeten. Ik heb hier heel fijn  
gewerkt en genoten van de enthousiaste actieve bewoners 
waar ik mee heb mogen samenwerken. 
Maar voor mij is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb 
een prachtige droom waarmee ik al enige tijd aan het experi-
menteren ben en waarin ik alle ruimte kan creëren om te 
werken aan mijn ambities. Ik ga verder als zelfstandige  
opbouwwerker met specialisatie jeugd en groen. 

Ruud Witte (tweede van links) met collega’s en vrijwilligers 
 
Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de fijne samenwer-
king en ik ga jullie en Nieuw Sloten heel erg missen! 
 
Met vriendelijke groet, Ruud Witte 
 
 
De NSN-redactie dankt Ruud voor zijn bijdragen aan de buurt-
krant en wenst hem veel succes en plezier in zijn nieuwe werk. 
 
 

Toegekende Bewonersinitiatieven 
� Schilder en tekengroep Buurthuis België 
� Optreden Smartlappenkoor Buurthuis België 

Van onze Jongerenwerkers 
E-mail: matrixx@combiwel.nl 

Het maakt niet uit of u samen komt of 
alleen. Of u al een idee hebt wat te gaan 
doen, of nog helemaal geen idee hebt. 
Samen met u gaan we op zoek hoe u een 
rol kunt spelen en ondersteunen we u 
bij wat u gaat doen. Belangrijk is dat 
u een bijdrage wilt leveren aan een 
positieve ontwikkeling van de jeugd in 
onze wijk. 
 
Het team in The Matrix bestaat uit jon-
gerenwerkers Fatiha Majdoub, Salim 
Meriami, Soumia Abalhaja, Malika 
el Hamdi en manager Frank van Rijn.  
 

U gaat de komende tijd 
vaker van ons horen!  
Mail ons via matrixx@combiwel.nl.� 

C ombiwel Jongerenwerk blaast 
nieuw leven in de samen-
werking met de buurt.  

Dit jaar is de samenwerking met de drie 
basisscholen, Kids in Action en Eigen-
wijks al geïntensiveerd, maar we willen 
ook meer dan ooit de samenwerking met 
de bewoners opzoeken. Niet alleen met 
de jeugd in de buurt, maar ook met  
ouders en andere bewoners die zich in 
willen zetten voor de jeugd. 
 
Jongerencentrum The Matrixx is 
van de buurt en we willen graag dat 
iedereen het centrum, de activiteiten en 
de mogelijkheden ervan kent.  
 
Bent u als bewoner geïnteresseerd om 
actief te worden voor de jeugd in uw 
buurt? Neem dan contact met ons op! 

 

Jongerencentrum  
The Matrixx 
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Contact  

Redactieadres NieuwSloten Nieuws 
Liedekerkeplantsoen 40 
1066 WP  Amsterdam 
M 06 24 68 44 81 
E nsn@eigenwijks.nl 
I www.eigenwijks.nl 

Redactie (bewoners/vrijwilligers)    

Aletta Blaisse | Cees Fisser |  
Helena de Jong | Ellen van Kessel |  
Franjo Miloš | Peggy van der Reijden | 
Kary Slenders  

Illustrator Michael Jansen 
Lettertypes door Artur Schmal    
Druk www.drukwerkdeal.nl 

Verspreiding www.doorverspreidingen.nl 
klachten klachten klachten klachten via Cees Fisser, M 06 2468 4481via Cees Fisser, M 06 2468 4481via Cees Fisser, M 06 2468 4481via Cees Fisser, M 06 2468 4481    

De drukkosten en de verspreiding worden 
gefinancierd door Huis van de Wijk België. 

Prijsvraag 
▶Welke uitdrukking wordt hier afgebeeld?     

Stuur uw antwoord naar: Liedekerke-
plantsoen 40, 1066 WP Amsterdam, of 
naar nsn@eigenwijks.nl. Vermeld uw 
naam, adres én uw telefoonnummer.  
Alleen inwoners van Nieuw Sloten, Park 
Haagseweg & Nieuw-en-Meer kunnen 
aan de prijsvraag deelnemen. 
De redactie neemt persoonlijk contact op 
met de prijswinnaar en vermeldt deze in 
het volgende nummer.  
De oplossing voor de afbeelding hieronder 
was/is: geld bij elkaar harken. 
Uit díe goede inzendingen trokken we 
een winnaar: Marcel Louis. 

 

De cadeaubon is beschikbaar gesteld door 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten.◀ 

Van onze Wijkagent 
▶Arno.Hopman@politie.nl (Nieuw-Sloten - Zuid) 

O ndermijning in Nieuw Sloten. 
Ondermijnende criminaliteit tast 

onze rechtstaat aan. Het leidt ertoe dat 
onze normen en waarden vervagen en 
dat het gevoel van veiligheid en 
leeXaarheid om ons heen afneemt. Dat 
zijn uitspraken die vaak voorkomen in 
diverse mediakanalen als het gaat om 
ondermijning.  
Voor de meeste mensen is het een ver 
van hun bed-show. En dat is begrijpe-
lijk. Ondermijnende criminaliteit is 
vaak onzichtbaar, maar het is er wel. 
Het bevindt zich vaker onder onze neus 
dan dat we beseffen.  
Ja, ook in Nieuw Sloten!  
 
Bij ondermijnende criminaliteit maken 
criminelen gebruik van ‘de bovenwe-
reld’, o'ewel onze samenleving. Zoals 
gezegd is ondermijning zelf nauwelijks 
zichtbaar. De gevolgen ervan zijn dat 
echter wel. Daarom moet er stevig op 
ingezet worden. Daar hebben we 
iedereen bij nodig, ook u. 
 
In de opsporing van 
criminele activiteiten 
zijn politie, gemeen-
te en omgevings-
dienst aSankelijk 
van informatie. Dat 
kan ook informatie 
zijn, die op het eerste 
gezicht onbelangrijk 
lijkt, maar die samen 
met andere informa-
tie nét de doorslag kan geven. Hieron-
der leest u welke signalen kunnen wij-
zen op de meest voorkomende crimine-
le activiteiten. 
 
1. Drugshandel 
� Aanloop (bekende) gebruikers/dealers 
� Aanloop op vreemde (nachtelijke)  
tijdstippen 
� Drugsafval op straat (sealpacks,  
zakjes, vloeitjes, rietjes, etc.) 
� Overlast van personen die onder  
invloed zijn 
� Bezoekers die korte tijd in panden 
blijven 
� Auto’s die langsrijden of parkeren, 
waar andere personen in- en uitstappen 
 
2. Malafide bedrijven 
� Afwijkende openingstijden (vaak  
gesloten) 
� Alleen mogelijkheid tot contant  
betalen 
� Bijzondere locatie (geen aanloop) 
� Geen website van bedrijf aanwezig 
� Opvallend weinig of juist veel  
personeel 
� Weinig of geen klandizie 
� Werkplaatsen waar niemand aan het 
werk is 

3. Hennepkwekerijen en drugs-
laboratoria 
� Aanloop op vreemde tijdstippen 
� Afgeplakte ramen 
� Anijsachtige of acetongeur (drugslab) 
� Geluid van kluswerkzaamheden op 
vreemde tijdstippen 
� Gezoem van afzuigapparatuur 
� Hennepgeur 
� In- en uitladen van bouwmaterialen 
op vreemde tijdstippen 
� Klachten of vermoedens van  
omwonenden 
� Onregelmatige stroom (bijvoorbeeld 
flikkerend licht) 
� Pand lijkt onbewoond/ongebruikt 
� Ramen aan de binnenkant beslagen/
vochtig, waterschade onderburen etc. 
 
4. Witwassen 
� Geen website van het bedrijf 
� Ondernemers vertonen (luxe)  
levensstijl die zij niet kunnen  
bekostigen vanuit het bedrijf 
� Onderneming die blij' bestaan  
ook al komen er (bijna) geen klanten 
� Onduidelijke bedrijfsactiviteiten 
� Rijden in luxe/dure auto’s (vaak 
meerdere) 
� Voorkeur voor contante betaling 
 
Informatie delen 
De sleutel voor een succesvolle aanpak 
van ondermijning ligt in het delen van 
informatie. Natuurlijk tussen de over-
heidsdiensten als politie en gemeente. 
Maar ook informatie van u als inwo-
ner of ondernemer is belangrijk. Als 
iedereen zijn of haar verantwoordelijk-
heid neemt, maken we samen een vuist 
tegen ondermijning. U kunt terecht 
met tips of informatie bij: 
 
Politie 
Telefoonnummer: 0900 88 44.  
U kunt hier uw melding doen of u kunt 
vragen naar de wijkagent. 
Bel 112 bij een verdachte situatie. 
 
Meld misdaad Anoniem 
Telefoonnummer: 0800 70 00. 
Meld Misdaad Anoniem (M.) is een on-
aZankelijk meldpunt waar u anoniem 
informatie kunt geven over criminali-
teit en misdaad.  
Meld Misdaad Anoniem is géén politie. 
Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd 
wordt, stuurt M. uw anonieme melding 
door, bijvoorbeeld naar de politie of een 
andere opsporingsdienst.  
Meer informatie leest u op: 
www.meldmisdaadanoniem.nl.� 
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Van onze Gebiedsmakelaar... 
▶Anna de Vries E Anna.de.Vries@amsterdam.nl M. 06 18 73 80 09  

W ilt u iets voor uw buurt organi-
seren, maar weet u niet goed 
hoe u het beste kunt beginnen?  

Of misschien hebt u al wel een volledig 
plan, maar bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden voor budget?  
Wij ondersteunen u graag.  
Bel of mail ons! 
Kijk alvast op de website voor meer in-
formatie over het aanvragen van budget: 
www.eigenwijks.nl/start-een-activiteit/  

Plan voor activiteit || Regiegroep- 
inleveren vóór/op  || vergadering op 
10 november || 17 november 
08 december || 15 december 
 

Opbouwwerkers 
Eva van der Dri', M. 06 40 18 49 49, 
eva.vanderdri'@eigenwijks.nl  

Ruud Witte, M. 06 28 63 87 77, 
ruud@eigenwijks.nl ◀ 

 

S preekuur wijkagent en gebieds-
makelaar vervalt! 

Het maandelijkse spreekuur in het 
Buurthuis komt te vervallen. In plaats 
daarvan gaan we vaker met de witte 
Buurtbus de wijk in. We kondigen dit 
aan via de Facebookpagina van de  
Gebiedsmakelaar en de Facebookgroep 
‘Buurtgenoten Nieuw Sloten’.  
 
Stemmen voor Buurtbudgetplannen 
Stem op uw 5 favoriete buurtbudget-
plannen voor het gebied De Aker,  
Sloten en Nieuw Sloten. 
Buurtbewoners hebben weer mooie 
plannen ingediend voor het Buurtbud-
get. U kunt daar tot 22 november op 
stemmen. Daarvoor hebt u de persoon-
lijke code nodig die u per brief hee' ont-
vangen. Meer informatie? 
www.amsterdam.nl/buurtbudgetNW 
 
Zelf een idee voor de buurt, maar 
hebt u de aanmelding Buurtbudget-
ten gemist?  
U kunt altijd contact opnemen met mij 
om uw idee te bespreken of van gedach-
ten te wisselen over een onderwerp dat 
voor u belangrijk is in de wijk.   
 
Maps.amsterdam.nl 
Via maps.amsterdam.nl is veel infor-
matie te vinden over Amsterdam. Zo 
hebben verschillende buurtbewoners 
mij gevraagd om informatie over de 
hondenlosloop- en verbodsgebieden. Op 
deze site vindt u een interactieve kaart 
met die informatie.  
 
Update schoolplein basisschool De 
Zevensprong en Kortenbergpad. 
Namens de projectleider voor het 
schoolplein van basisschool De Zeven-
sprong en het plantsoen aan het Kor-
tenbergpad geef ik graag een update. 
Direct omwonenden van deze locatie zijn 
per brief geïnformeerd.  
 
In de week van 10 oktober is gestart 
met het opknappen van het schoolplein 
van De Zevensprong. In de eerste hel' 

Zaterdag 5 november, 11 - 16 uur 
Natuurwerkdag: maaien en hooien 

met Carla Peperkamp en  
Wichert Stemerdink. Vóóraf 
aanmelden via www.natuurwerkdag.nl.  

Vertrek: NME-centrum De Waterkant. 
Meer info: www.oeverlanden.nl 

van november planten we de bomen. In 
de tweede hel' plaatsen we nieuwe 
speeltoestellen in  rubberen val-onder-
gronden. Het plantsoen aan het  
Kortenbergpad wordt in februari 2023 
opgeknapt.  

Vertraging  
Begin juni is aangekondigd dat de 
werkzaamheden al in de zomervakan-
tie zouden starten. Problemen met de 
levering van materiaal zorgden helaas 
voor vertraging. In de zomervakantie 
zijn wel de bestrating op het school-
plein en de fietsenstallingen ver-
nieuwd.  

Bereikbaarheid 
Alle adressen blijven bereikbaar voor 
voetgangers, politie, brandweer en am-
bulance.  
De school en het kinderdagverblijf zijn 
tijdens de werkzaamheden op werk-
dagen tussen 7.00 -9.00 uur en tussen 
15.00 - 16.00 uur niet bereikbaar 
voor autoverkeer. Verder worden de 
twee parkeerplaatsen (naast de onder-
grondse containers) tijdelijk opgeheven 
om een inrit voor bouwverkeer naar het 
schoolplein te creëren. 

Overlast beperken 
De leerlingen (met uitzondering van de 
kleuterklassen) zullen tijdelijk bui-
tenspelen op het Kortenbergpad. 
Wij begrijpen dat bewoners hier over-
last van kunnen ervaren. Gedurende  
de werkzaamheden worden hekken  
geplaatst tussen de woningen aan het 
Kortenbergpad en het speeltuintje om 
de overlast te beperken. 

Hinder beperken van werkzaamheden 
De werkzaamheden zijn niet ingrij-
pend, maar kunnen minimale verkeers- 
en geluidshinder veroorzaken. Vanuit 
het project wordt zo veilig mogelijk  
gewerkt en geprobeerd hinder te beper-
ken.  
 
Meer informatie of vragen? 
Kijk voor meer informatie op 
www.amsterdam.nl/
sportenspelnieuwwest.  
 

Vragen kunt u stellen 
aan de  
directievoerder  
Maikel Vlietman, via 
m.vlietman 

@amsterdam.nl 
of bij 
omgevingsmanager 
Keshia Menig via 
k.menig 

@amsterdam.nl� 

Zaterdag 10 december, 11 - 16 uur 
� Winters huisje met glühwein, 
� kerstvrouw deel kerstkransjes uit, 
� kerstman springkussen. 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten 

Activiteiten-
agenda 

Zondag 11 december, 15-16 uur 
Cecilia Choir uit Den Haag  

zingt befaamde christmas carols 
Info en reserveren: www.sloterkerk.nl. 

Schoolplein op14 oktober 2022.  Foto: Cees Fisser 

Zondag 18 december, 14.30 - 16 uur 
Winterwandeling langs de oever 

met Nico Jansen  
en Tom Koudstaal.  
Vertrek: NME-centrum De Waterkant. 
Meer info: www.oeverlanden.nl 

Zaterdag 19 november, 11 - 16 uur 
� Sinterklaas met pieten, 
� pietenband, 
� kleurplaten, podium, cadeautjes 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten 

Zaterdag 5 november, 20 - 21u 
Jonge zangers  

laten Renaissance-muziek klinken 

Zondag 6 november, 15 - 16u 
Vivezza Trio  

met o.a. Bruch, Mozart en Fauré 
Info en reserveren: www.sloterkerk.nl. 

Op.5 méér optredens in Sloterkerk. 


