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Bewoners lekker 
op stoom 

thema 

Kunst 

Geef uw mening over de 
Westtangent en de  

gevolgen voor Nieuw Sloten 

T ot 21 januari kunt u een inspraak-
reactie geven bij de plannen voor de 

Westtangent, de bus tussen Sloterdijk en 
Schiphol die in 2017 Bus 69 vervangt en  
in Nieuw Sloten dezelfde route. rijdt. Kijk 
op www.amsterdam.nl/inspraak voor de  
gevolgen: Halte Maaseikpad vervalt. Op 
de Laan van Vlaanderen moeten 12  
bomen verdwijnen en de Anderlechtlaan 
krijgt een vrije busbaan in het midden.  
Daar komt ook de 
halte richting 
Schiphol. 

De voetgangers-
oversteekplaats 
bij de Heverlee-
straat wordt 
waarschijnlijk 
weggehaald. 

Is er helemaal niets 
goeds te melden? 

Jawel hoor: de bus 
gaat 8x per uur 
rijden en op de 
kruising met  
de Plesmanlaan  
komen verkeers-
lichten...◀ 

Kunst in de buurt 

▶Cees Fisser    
Nieuw�Sloten�Markt 

▶19 december op het Belgiëplein    

D e eerste markt op zaterdag 19 
september was meteen een groot 
succes. 

Dit jaar nog één keer op het Belgiëplein: 

Zaterdag 19 december 2015 
Nieuw•Sloten•Kerst•Markt 

Niet alleen groente en fruit, kaas, olijven, 
soepen, kant-en-klaar producten, schor-
ten en ovenwanten maar ook speciale 
Kerst-cadeau-artikelen bepalen het ka-
rakter van deze Kerstmarkt.   

Info? Mail naar: ed@dooyeweerd.nl ◀ 

 

C reatieve menselijke uitingen, 
o<ewel: Kunst. Waar komen we 

Kunst tegen in de wijk? In welke vorm?
En wie zijn er mee bezig? Lees de  
artikelen op pagina 2-3, én de column 
van Zsuzsanna en u weet het...◀  

Groots gebaar winkeliers 
Winkelcentrum Nieuw Sloten 

Bewoner Agaath Jonker verwijdert elke 
week zwerfvuil van de trottoirs van het 
Belgiëplein en Hageland. De winkeliers 
zijn erg blij met haar vrijwilligerswerk. 
Onlangs werd haar fiets gestolen op het 
Belgiëplein� Als blijk van waardering 
voor haar werk besloten enkele winke-
liers om een andere fiets voor Agaath te 
kopen. Iedereen weer blij ☺ ◀ 

Ontwerp-bestemmingsplan 
Nieuw Sloten ter inzage    

T ot 14 januari ligt het Ontwerp-
bestemmingsplan Nieuw Sloten ter 

inzage in het Stadsloket van Nieuw-
West, Osdorpplein 1000. Of kijk op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.◀ 

HG  

De vrijwilligers/redactieleden van NieuwSloten Nieuws wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2016. 
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Kunst met een grote K van Keramiek  
▶Janna Winnubst    

Exposeren jullie ook aan het eind van het 
seizoen? 
“Tot nu toe niet, maar misschien is dat 
een goed idee. Dan hebben we vitrines 
nodig, om de voorwerpen ten toon te 
stellen. Twee cursisten staan af en toe 
op een kunstmarkt en één deelnemer 
werkt soms samen met een galerie, ook 
voor haar schilderwerk.” 
 
Wat doen jullie met de gemaakte objec-
ten en is er altijd inspiratie? 
Op deze vraag klinkt er gegrinnik...  

Ja, sommige cursisten hebben bakken 
vol thuis staan. 
“Wat betre< de inspiratie: dit is wisse-
lend. Het ligt eraan hoe je in je vel zit, 
maar als iedereen lekker bezig is, dan 
komt er vanzelf een idee, onder het ge-
not van thee of koffie.” 
 
Stel een lezer van NSN hee! interesse 
voor deze cursus? 
“Je kan altijd een avondje een proefles 
meedoen, om te kijken of het bij je past. 
Momenteel zijn er 2 tot 3 plekken  
beschikbaar”.  
 
Kosten: € 100 per half jaar, inclusief 
alle materialen en koffie.◀ 
 

E en van de grotere kunstwerken 
in Nieuw Sloten is te vinden bij 

het Kasterleepark.  
 
Op de kruising van fietspad, trambaan 
en park torent hoog in de lucht het 
Kunstwerk ‘Baldakijn’ uit 1993, van 
Rik van Dolderen.  
De metalen constructie hoog in de lucht 
hee< van de kunstenaar de ondertitel 
‘een horizontale beweging in de ruimte’ 
mee gekregen en symboliseert de zwe-
vende overgang van het open gedeelte 
van het park naar de bebouwde stedelij-
ke kant. Aan de parkzijde vormt het 
kunstwerk een soort onderdoorgang 
van een open poort.  
 
Desgevraagd aan buurtbewoners wordt 
het kunstwerk zeker gewaardeerd. 
“Een mooie overgang naar het park”, 
benoemde buurtbewoner Tim het.  
Onder de metalen constructie staand 
geven buurtbewoners aan soms niet te 
weten dat er een kunstwerk in de buurt 
is... “Ik dacht dat de constructie een 
onderdeel van het energienetwerk”, gaf 
een bewoner als verklaring. Ook  
diverse bewoners van de flats die uit-

zicht hebben op het kunstwerk, geven 
aan het kunstwerk een tijd niet als zo-
danig te hebben herkend. Volgens een 
andere buurtbewoner is het kunstwerk 
midden in de nacht schoon gespoten. 
 
Het grote kunstwerk neemt een zeer 
prominente plek in en desgevraagd zijn 
buurtbewoners het er over eens dat de 
ruimte absoluut mooi is opgevuld. De 
‘Baldakijn’ wordt zeker gewaardeerd.◀ 
 

E lke dinsdagavond tussen 20.00 
uur en 22.00 uur, is er een gezel-

lige groep van 10 cursisten onder 
leiding van docent Ad Coenraats 
(gepensioneerd pottenbakker) in 
het HvdWijk België bezig met het  
maken van keramiek. 
In het kader van dit themanummer 
Kunst bezocht ik deze groep voor een 
interview.  
 
Wat is er zo leuk aan, om keramiek 
(aardewerk) te maken? 
“Het proces, want van het modelleren 
van en homp klei naar een ontwerp, het 
bakken, glazuren en opnieuw bakken 
in de oven is een boeiend, spannend en 
kwetsbaar proces. Een luchtbel in het 
kleiwerk kan in de oven zomaar tot een 
breuk in het object leiden. De kleur van 
de opgebrachte glazuur kan na het bak-
ken verrassend  anders zijn.” 
“Wanneer je met je handen bezig bent, 
maak je je hoofd leeg; het werkt thera-
peutisch, ontspannend. Er wordt niet 
gewerkt met opdrachten of thema’s. Je 
bepaalt zelf wat je maakt en hoelang je 
hiermee bezig wil zijn. Een paar cursis-
ten, die er al jaren (14 jaar) op zitten, 
geven vaak nuttige tips.” 

 

Kasterleepark Kunst 
▶Peggy van der Reijden.    

Cursus Keramiek: 
je inspanning  

is ontspanning 

Begin november namen wat ooievaars 
bezit van het kunstwerk. In hun voorbode 
van vertrek naar het zuiden namen zij hun 
plaats in.  
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duurde toen een week. In oktober had-
den we Urban Art Expo, waarbij niet 
alleen kunst geëxposeerd werd, maar je 
ook kunstenaars aan het werk kon 
zien! Op zaterdag zijn er cursussen, 
variërend van zwaardvechten tot kalli-
grafie maar ook een creatieve bijeen-
komsten, waarbij men zelf creatief aan 
de slag kan gaan. Dit soort bijeenkom-
sten willen we vaker gaan organise-
ren.”  
 
Richten jullie je daarbij ook op de buurt? 
“Jazeker, dat vinden we belangrijk. We 
bieden daarom een breed programma 
aan. Zo is er elke zondagmiddag 
‘Radinoon’, waarbij de exporuimte 
wordt omgebouwd tot kinderparadijs 
met toezicht en ouders dan met een 

Het indienen van een initiatief en het 
aanvragen van eventueel budget is een-
voudig. En als u er hulp bij nodig hee<, 
staan de medewerkers van het Huis 
van de Wijk België altijd voor u klaar. 
Een aanvraagformulier en de criteria 
vindt u op  
www.impulskinderopvang.nl > huizen 
van de wijk > bewonersinitiatieven. 
Maar we vinden het natuurlijk nog  
gezelliger als u even langskomt in het 
Huis van de Wijk België,  
Hageland 117-119. 
 
Wees welkom!◀ 

S inds een jaar bestaat Radion, een 
plek die zich tot culturele hot-

spot in Nieuw-West aan het ontwik-
kelen is. Gelegen net buiten de 
buurt (aan de Louwesweg, bij broed-
plaats ACTA) voelt het als onze nog 
wat onbekende ‘buurman’. 
 
Voldoende aanleiding om in gesprek te 
gaan met Marjet Wesselink, die voor 
Radion de marketing en communicatie 
regelt. We gaan zitten in een rustige 
ruimte achter het relatief drukke café, 
waar veel bezoekers -zo te zien- van een 
heerlijke maaltijd genieten. 
 
Wat is jullie doelstelling, wat willen jul-
lie bereiken? 
“We willen mensen laten kennismaken 
met verschillende culturele disciplines 
zoals art film, exposities en tegelijk een 
podium zijn voor jong talent. Zo heb-
ben we één keer per maand ‘Spoken 
word’, waar dichters, rappers en verha-
lenvertellers optreden. In de expozaal 
naast het café zijn regelmatig tentoon-
stellingen te zien. We hebben samen-
gewerkt met het Van Eesterenmuseum 
tijdens de Museumnacht. Die expositie 

sterk toegenomen ten opzichte van  
vorig jaar. Dat was ook precies de  
bedoeling van de Regiegroep. Meer acti-
viteiten die snel uitgevoerd kunnen 
worden, zodat meer bewoners actief 
zullen zijn.  
 
Oproep nieuwe Regiegroepleden 
Eind dit jaar nemen drie leden van de 
Regiegroep afscheid, omdat zij er dan 2 
jaar trouwe dienst op hebben zitten. Zij 
maken plaats voor nieuwe leden. Lijkt 
het u leuk om komend jaar deel uit te 
maken van de groep bewoners die de 
initiatieven uit Sloten en Nieuw Sloten 
bespreekt en beoordeelt?  
Neem dan gerust contact op met de 
bewonersondersteuner van het Huis 
van de Wijk België, Daniël Penrroz, 
E. daniel.penrroz@impuls.nl, of bel  
M. 06 53 24 55 58. 
 
Gezocht: nieuwe activiteiten 
 
Ook in 2016 is er weer volop mogelijk-
heid voor bewoners om leuke,  
leerzame, interessante, spannende 
activiteiten in te dienen bij de Regie-
groep Bewonersinitiatieven.  

H et enthousiasme onder bewo-
ners van Sloten en Nieuw Sloten 

om de handen uit de mouwen te ste-
ken voor hun buurt of hun buren is 
groot.  
 
In 2015 werden 70 initiatieven van  
bewoners ingediend bij de Regiegroep. 
Daarvan zijn er in totaal 60 toegekend 
met een budget variërend van € 26 tot 
€ 4.000. Het totaal beschikbare bedrag 
van € 47.000 voor Sloten en Nieuw  
Sloten is daarmee volledig benut. 
 
Meer bewonersinitiatieven 
De Regiegroep bestaat uit 8 bewoners 
en hee< alle initiatieven beoordeeld 
aan de hand van de criteria van stads-
deel en hun eigen criteria. Activiteiten 
die door jongeren werden ingediend, 
zijn beoordeeld door de Jongeren Regie-
groep.  
Een actueel overzicht van de ingedien-
de initiatieven kunt u vinden op 
www.eigenwijks.nl/nieuw-sloten.  

Door de snelle aRandeling 
van initiatieven onder de 
€ 500 is het aantal activi-
teiten in die categorie 

Kunst en cultuur in Radion 
▶Ellen van Kessel    

drankje en hapje in het café kunnen 
zitten. Soms is er ook live muziek.  
Uiteraard komen de studenten die in de 
flat naast Radion wonen hier ook. En 
we werken ook veel samen met de ca 80 
creatievelingen van de broedplaats AC-
TA.” 
 
Waar willen jullie over 10 jaar staan? 
 “Wij kunnen hier in totaal 10 jaar blij-
ven, dus tot 2024. Wij willen een plek 
zijn waar nieuwe dingen worden ont-
wikkeld, voor studenten/ ZZP-ers en 
voor buurtbewoners. Laagdrempelig-
heid is daarbij belangrijk. Deze plek is 
ook belangrijk voor de culturele groei 
van het stadsdeel. We hebben vanaf 21 
januari 2016 een nieuwe kleinkunst-
zaal, die Ronald Mauer (portefeuille-
houder Cultuur) dan zal openen. Daar 
zullen wekelijks arthouse films te zien 
zijn. Kortom we gaan op dezelfde lijn 
verder, maar bouwen het steeds verder 
uit.”◀ 
 
Meer informatie 
Radion, Louwesweg 1, T. (020) 452 47 09 
en www.radionamsterdam.nl 

Bewoners Sloten & Nieuw Sloten lekker op stoom! 
▶Dick Glastra van Loon, dick.glastravanloon@impuls.nl    



©2015    NieuwSlotenNieuws    met een 
oplage van 6000 exemplaren; huis-aan-
huis verspreid in Nieuw Sloten en Park 
Haagseweg. 
 

Contact  
Redactie NieuwSlotenNieuws 
Schaarbeekstraat 40 
1066 WH  Amsterdam 
T (020) 615 65 53 
E nsn@eigenwijks.nl 
I www.eigenwijks.nl 
t http://twitter.com/nwsnws 
 

Redactie (bewoners/vrijwilligers)    
Saskia Bender |  Cees Fisser | Zsuzsanna 
van Geem-Bérces | Chris Heilbron | Ellen 
van Kessel | Peggy van der Reijden |  
Janna Winnubst 

Cartoonist    Herman Geel 
Lettertypes    door Artur Schmal 

Bezorgklachten        
via Cees Fisser, M  06 2468 44 81 

Druk 
Jubels B.V., Amsterdam, www.jubels.nl 

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

Houd hout apart! 
▶Ingezonden door Gábor Reményi  

▶Manager RVE-Afvalinzameling Nieuw-West    

B ijna iedereen in Amsterdam 
scheidt al jarenlang oud papier 

en glas. En sinds de plaatsing van de 
speciale containers voor kunststof ver-
pakkingsmateriaal is het inzamelen 
van plastic fors toegenomen. Maar u 
kunt meer afval gescheiden aanbieden, 
bijvoorbeeld uw afvalhout, gewoon 
naast ander grofvuil op de ‘ophaaldag’.  
 
Hout scheiden, scheelt een hoop! 
 
Stadsdeel Nieuw-West zamelt sinds  
1 mei 2015 houtafval apart in. Door het 
hout apart te verwerken kan het wor-
den hergebruikt voor de productie van 
bijvoorbeeld pallets, spaanplaten,  
papier en karton. Hout kan namelijk 
volledig worden gerecycled. Dus als we 
met elkaar al het hout apart aanbieden 
of laten ophalen, dan levert dat een 
enorme besparing voor het milieu!  
De tijd dat hout praktisch onbeperkt 
beschikbaar was, is voorbij. Door het 
grote verbruik van hout voor o.a. de 
productie van papier, vloeren en meu-
bels wordt er nog altijd meer hout ge-
bruikt dan er wordt bijgeplant. Daarom 
is het belangrijk om hout opnieuw te 
gebruiken. Gelukkig zijn er steeds meer 
technische innovaties die het herge-
bruik van hout mogelijk maken. 
 
Hout gebundeld en apart 
 
Meehelpen is simpel: u kunt uw hout-
afval namelijk gewoon aanbieden 
als grofvuil. Hiervoor gebruikt u de 
bekende ‘grofvuilplekken’ die overal in 
Nieuw Sloten & Park Haagseweg, en in 
de rest van het stadsdeel zijn aange-
legd. Let u hierbij wel op de juiste 
‘aanbied-dag’?! Die staat op een tegel op 
de aanbiedplaats.  
Leg het hout gebundeld en apart neer 
náást het andere grofvuil. Dan kunnen 
de medewerkers die het hout ophalen 
het makkelijk meenemen.  
U kunt uw houtafval uiteraard ook naar 
een Afvalpunt brengen. Voor Nieuw 
Sloten is Henk Sneevlietweg 22 het 
dichtste bij. Open: maandag t/m zater-
dag, 8-17u, behalve op feestdagen.◀ 
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Ken uw wijk 
▶Waar is deze historische foto (op 24-11-1995) 
genomen?     

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. 

De plek van de nieuwe plastic inzamel-
bak op de foto in het vorige nummer 
was de Willebroekstraat bij het  
Liedekerkeplantsoen. Uit de goede 
inzendingen trokken wij:  
Tijn van der Veen (7 jaar) 

Hij wint een cadeau-
bon die beschikbaar 
gesteld is door de 
Winkeliersvereniging 
Nieuw Sloten.◀ 

V eel mensen rennen gillend weg als ze 
het woord kunst horen. Ze denken 

aan iets moeilijks, verhevens, onbegrij-
pelijks, ver van mijn bed... 
   Toch komen we in het dagelijks leven 
veel kunst tegen. Op straat: sommige 
gebouwen, standbeelden. In boeken: 
foto's, schilderijen. Achter de PC, op 
televisie, op de radio: muziek, film, 
dans, zang, enzovoort. Op vakantie: 
sierlijke tuinen en gebouwen. Kortom: 
kunst is onderdeel van ons leven. 

Kunst kun je leren. Je kunt eraan wen-
nen. Sommigen hebben daar aanleg 
voor. Als je met kunst om je heen  
opgroeit, ben je er na een tijd ook  
gevoelig voor. 
   Straatkunst: in Amsterdam kent ie-
dereen het kleine mannetje op een tak, 
die aan het zagen is, vlakbij het Leidse-
plein. Graffiti op muren: sommige zijn 
prachtig! Zelfs het gestileerde molen-
tje ofwel "Flapoortje" dat symbool 
staat voor onze krant, bij de rotonde 
aan de Sloterweg, is kunst. 

Het robuuste hekwerk bij het Kaster-
leepark, de witte hekken erlangs; het 
ezeltje bij een speelplaats: het zijn 
onze kunstschatten van de wijk. Net 
buiten de wijk, op de gevel van het  
ACTA-gebouw, zijn kippen te zien die 
de broedplaats aanduiden: ook kunst. 

Uiteraard, Rembrandt’s schilderijen in 
het Rijksmuseum zijn ook kunst. Alleen 
daar wil niet iedereen naartoe. Het is 
namelijk een kunst om DE KUNST aan 
de man te brengen; dat is niet overal 
vanzelfsprekend. De Afrikaanse kralen 
en doeken op het Waterlooplein: ja, dat 
is ook kunst, behalve als ze in China 
gemaakt zijn... Dat is 'm dus, kunst 
moet authentiek zijn. Als dezelfde kra-
len, doeken, dekens, standbeeldjes door 
volkskunstenaars zelf gemaakt worden, 
dan is het uiteraard kunst. 

Hoe herken je kunst? Je zou een oplei-
ding of cursus kunstgeschiedenis kun-
nen volgen, jezelf inlezen en een an-
tiekwinkel beginnen, of naar "Tussen 
kunst en kitsch" kunnen kijken. Het 
belangrijkste is met open ogen rondlo-
pen en open staan voor de verschillende 
vormen van kunst. 
   Zoals we ook stilstaan bij de eerste 
krasjes van ons kind of kleinkind, want 
misschien schuilt het talent van een 
toekomstige Van Gogh of Karel Appel in 
de kleine handjes; zo kunnen wij ook de 
kunstschatten in Rome, Pompeï of op 
Kreta bewonderen. Met de naïviteit van 
een kind of met de kennersogen van een 
kunstexpert. 

"Er kan van cultuur pas sprake zijn als 
er een minimum aan materiële welstand 
is. Geen bloem zonder wortels.” 
(Godfried Bomans)◀ 

Over kunst en KUNST 
▶Column van Zsuzsanna van Geem-Bérces    

Door hergebruik van hout hoeven we minder 
bomen te kappen. 
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De beste wensen voor 2016! 
▶voor u verzameld en gefotografeerd door Saskia Bender, Chris Heilbron en Janna Winnubst◀    

Traditiegetrouw vroegen wij aan het winkelend publiek: “Wat is uw Nieuwjaarswens voor komend jaar?” 

Riek Kuiper 
 

“Vrede en veiligheid  
voor een ieder!” 

Mariam Ruijgrok 
 

“Heel veel gezondheid en een 
beter jaar dan 2015!” 

Simon (3 jaar)  
met zijn moeder 

 
“Ik wens dat alle Opa’s en 

Oma’s een warme en liefdevolle 
Kerst en Nieuwjaar hebben.” 

Arne Pons 
 

“Dat al mijn wensen maar 
mogen uitkomen.” 

Ed Dooyeweerd 
(Marktmeester) 

 
“Dat het tijdens de markten 

maar mooi weer wordt.” 

Inge Dekker 
 

“Een respectvol Nieuwjaar!” 

Monique Labout 
 

“Dat ik niet moet, ik wens 
alleen maar leuke en gezellige 

dingen, die er toe doen.” 

Zsuzsanna Bérces en 
Jan van Geem 

 
“Dat er geen oorlog komt (Z)” 

en  
“Maak er wat leuks van (J).” 

Angelo Bloemen 
 

“Een voorspoedig, gelukkig, 
gezond, fleurig en kleurrijk 

2016!” 

Joop Bron 
 

“Goed met elkaar omgaan, een 
beetje meer vrede dan nu.” 

Mw. C. Akkaya  
 

“Vrijheid voor iedereen, geen 
oorlog meer.”  



Activiteiten-
agenda 

Zondag 7 februari, 13-16u 
Soep & Zopie  
Nieuwjaarsreceptie 

Vereniging De Oeverlanden 
Blijven 
NME-centrum De Waterkant, 
www.oeverlanden.nl 

W ilt u een activiteit organiseren 
voor en door buurtbewoners? 

Wilt u zich óók 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 bespreek uw aanvraag - vóórdat u 
die inlevert . 

Bewonersondersteuner Daniël Penrroz 
T. (020) 617 82 35 
M. 06 53 24 55 58 
E. daniel.penrroz@impuls.nl ◀ 

Zondag 24 januari, 15u  
Winterklanken van het  
Bjerjozkakoor o.l.v. dirigent 
Serge Latychev  

Zondag 14 februari, 15u 
Amsterdams Mandoline orkest A.M.T.G 
www.sloterkerk.nl 

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten 2016 vergadert 
elke 6 tot 9 weken om aanvragen te 
beoordelen. De datum voor de eerste 

vergadering in 2016 is al bekend: 
Bewonersinitiatief  | Regiegroep- 
inleveren vóór/op     | vergadering op 
11 januari                  | 25 januari 2016 
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Kerstmarkt, 
zaterdag, 10-18u 
19 december 

R uim uw vuurwerkafval 
op en win een iPad  

 
Al dat prachtige vuurwerk dat 
tijdens de jaarwisseling de 
lucht in gaat, komt ook weer 
naar beneden. Op nieuwjaars-
dag ligt er 10,5 miljoen kilo 
afval op straat. De reinigings-
dienst gaat op 1 januari voor 
dag en dauw op pad. Als u uw 
eigen afval opruimt, zorgen 
we er samen voor dat onze stad schoon 
het nieuwe jaar begint. En u maakt 
kans op fantastische prijzen!  
 
Veeg uw straatje schoon 
Na alle feestelijkheden zo snel mogelijk 
weer een schone straat. Wie wil dat 
niet. 1 januari 2016 kan het begin wor-
den van een nieuwe traditie, waarop 
iedereen zijn eigen straatje schoon 
veegt. Meedoen is simpel.  
 
Speciale zakken 
Vanaf 17 december kunt u speciale 
vuurwerkafvalzakken ophalen bij alle 
afvalpunten, stadsdeelwerven, stads-
loketten en officiële vuurwerkverkoop-
punten. 

Opgeruimd staat netjes  
De met afval gevulde zakken 
kunt u op zaterdag 2 januari 
naar één van de zes afvalpun-
ten in Amsterdam brengen. 
De locaties van de afvalpunten 
zijn: Henk Sneevlietweg 22, 
Seineweg 1, Meerkerkdreef 31, 
Papaverweg 33, Cruquiusweg 
90 en Rozenburglaan 1.  
U kunt op al deze locatie tus-
sen 08.00-17.00 uur terecht. 

 
Een winnend lot? 
Per ingeleverde afvalzak krijgt u een 
lot. Met een lot maakt u kans op één 
van de volgende prijzen: iPad (2x),  
Cadeaubon ter waarde van € 100 uit te 
geven bij een internetwinkel naar keu-
ze (5x), Duoafvalbak ter waarde van 
€ 150 (5x), Schoonmaakhulp voor een 
dagdeel (2x), of een dagje uit naar de 
reiniging van Amsterdam voor je hele 
klas. 
 
Op dinsdag 5 januari worden uit alle 
loten de winnaars getrokken. De win-
nende lotnummers  worden bekend 
gemaakt via www.amsterdam.nl/afval 
www.facebook.com/gemeenteamsterdam.◀  

Zaterdag 19 december, 11-16u 
Kerstfeest in het winkelcentrum 

Levende kerststal, Kerstmannenband. 

Aangeboden door de Winke-
liersvereniging Nieuw Sloten. 

Van onze Wijkagenten 

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

Uitnodiging voor de 

3G 
  dialoog op woensdag  
  23 december 2015,  
  inloop 19u, start 19.30u 

 
Beste bewoners van Nieuw Sloten,  
 
Op woensdag 23 december 2015 
organiseren de Jongerencommissie van 
de Matrixx (Combiwel) en het Basis-
team Nieuw West Zuid (Politie) een 
dialoogavond. Op deze avond willen wij 
graag met u als bewoner, jong en oud, 
in gesprek gaan over hoe wij met elkaar 
de leeYaarheid en veiligheid in onze 
wijk kunnen optimaliseren.  
 
 

Gezien, Gehoord en Gewaardeerd  
worden is het motto van het gesprek.  
Vandaar de naam ‘G3-dialoog’. Een 
gesprek dus, tussen verschillende  
partijen. Niet alleen een gesprek tussen 
u en Combiwel, of tussen u en de politie, 
maar vooral een gesprek tussen de 
jeugd en de volwassenen in de wijk. 

U bent woensdag 23 december van 
harte welkom in Jongerencentrum de 
Matrixx. Het gesprek begint om 19.30 u. 
U bent welkom vanaf 19.00 uur. Wilt u 
zich vooraf aanmelden bij Inan Demir? 
M. 06 43 08 33 04, of via 
E. i.demir@combiwel.nl. 

Met vriendelijke groet, 
en graag tot ziens, 
Combiwel en de Wijkagenten◀ 

Zondag 27 december, v/a 13u  
Mid Winter Sloten Bier Festival 

Muziek, eten en speciaal bier. 
RADION, Louwesweg 1 
www.radionamsterdam.nl 

Van onze Gebiedsmakelaar 

▶Mustapha El Houari, E-mail: M.El.Houari@amsterdam.nl, M. 06 305 00 335 
 /GebiedsmakelaarNieuwSloten 

Aanvragen uiterlijk 14 dagen voor elke vergadering inleveren! 

Zaterdag 23 januari, 21u  
Soulfull party at the lake 

Saskia Soulful, Ivanildo Kembel 
Omar La Reine, DJ Rieg  
Paviljoen Aquarius,  
Anton Schleperspad 10 
T. (020) 489 5848 


