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Wie bedenkt nou 
zoiets? 

thema 

Multiculturalisme 

Hebt u het mooiste 
geveltuintje?     

V 
oor het NieuwSloten Festival 
is de festivalcommissie op 
zoek naar lokaal talent.  

We zoeken jongens, meisjes en volwas-
senen die graag hun kunsten of  
talenten willen laten zien op ons open 
podium. Zang, dans, muziek, enz... Zet 
je naam, lee�ijd, adres, telefoonnum-
mer, én hoe lang je wilt optreden en 
waarmee, in een e-mailbericht en stuur 
dat naar:  
nieuwslotenfestival@gmail.com. 

De festivalcommissie bestaat uit actieve 
bewoners uit Nieuw Sloten die onder-
steund worden door medewerkers van 
het Huis van de Wijk België (Impuls/
Eigenwijks) en in samenwerking met 
The Matrixx (Combiwel) en Broedplaats 
ACTA. De kosten voor het festival  
worden gedekt door bijdragen van o.a. 
de Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten/Nieuw Sloten, een bijdrage van 
de verhuurder van de panden in winkel-
centrum Nieuw Sloten, CBRE, en met 
medewerking van stadsdeel Nieuw-
West.◀ 

NieuwSlotenFestival 

TALENT GEZOCHT 

voor het festival 

Multiculturalisme 
▶Cees Fisser    

N u we weer veel buiten zijn,  
vallen kleurige bloemen en 

planten extra op, in tuinen, op bal-
kons en in het openbaar groen.  
 
Groen in de straat maakt het niet alleen 
mooier, het zorgt ook voor een veiliger 
gevoel, het stimuleert sociale contacten 
en er is minder last van zwerfvuil. 
Daarom zijn we ook zo blij met de vele 
geveltuintjes in Nieuw Sloten en Park 
Haagseweg!  
 

Hebt u zo'n mooi geveltuintje?  
Doe dan mee aan onze wedstrijd! 

U kunt mooie prijzen winnen: tegoed-
bonnen van Tuincentrum Ottenhof. De 
jury bestaat uit  Saskia Bender (NSN en 
tuinontwerper), Marlies Groenenberg 
(hovenier uit Haarlem) en Ellen van 
Kessel (NSN). 
Meldt u aan vóór 1 juli 2015 via 
nsn@eigenwijks.nl, of NSN-redactie, 
Schaarbeekstraat 40, 1066WH.  
Vermeld uw naam, adres én telefoon-
nummer.  
AAankelijk van het aantal aanmeldin-
gen gaan we één of twee keer de aange-
melde geveltuintjes beoordelen. 
Om teleurstelling te voorkomen: Uw  

geveltuin moet zichtbaar zijn voor voor-
bijgangers op de openbare weg. Dus met 
een balkon of achtertuin kunt u niet mee-
doen. Gewone voortuinen ook niet,  
wegens onvergelijkbare grootte...◀ 

M ulticulturalisme is (volgens Wiki-
pedia) een “maatschappelijk en 

politiek standpunt, waarbij men gelijk-
waardigheid veronderstelt van  
verschillende culturele, etnische en 
godsdienstige gemeenschappen binnen 
een bepaald afgebakend bestuurlijk 
gebied”. Dat lijkt een zwaar onderwerp 
voor een buurtkrant dus. Tenzij je het 
vertaalt tot de vraag: “Hoe gaan we op 
een prettige manier met elkaar om?”◀ 
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Eenvoudige Chinese conversatie leren? Op loopafstand van je huis!  
▶Janna Winnubst    

gebruiken hierbij een lesboek en er 
wordt vooral geoefend op de uitspraak. 
We leren spreken met behulp van de 
pinyin methode (een methode om Man-
darijn uit te spreken).  
 
Chinees is qua taal en structuur een-
voudig, er zijn geen vervoegingen of 
ingewikkelde zinsbouw.  
Het schrijven van de ‘karakters’ (met 
pen) en het spreken is echter niet zo 
eenvoudig en vereist vooral veel oefe-
ning. Om een basisniveau te krijgen 
zijn 40 à 60 lesuren nodig, en twee keer 
zoveel uren zelfstudie.” 
 
Wat is het verschil tussen Chinees en 
Mandarijn? 
“Chinees is de taal 
die in China wordt 
gesproken. Er zijn 
echter vele talen 
in China. Manda-
rijn is er één van 
en is tevens de 
officiële Chinese 
taal; te vergelijken 
met het ABN van 
het Nederlands. 
Het schri�, de 
Chinese karak-
ters, zijn overal 

hetzelfde. Denk je eens in: met dit 
schri� kun je met 1,2 miljard Chinezen 
communiceren!” 
 
Wat is er zo leuk om deze cursus te  
geven? 
“Het is leuk voor ons als docenten om 
te ervaren, dat mensen uit verschillen-
de culturen erg hun best doen en met 
veel enthousiasme de Chinese taal wil-
len leren. Belangrijk is dat de lessen 
gezellig zijn en er ook gelachen wordt 
om onze Chinese uitspraak.” 
 
Ben je van plan om een reis naar China 
te maken? Kennis van Mandarijn kan 
je reis een aparte dimensie geven!◀ 

D 
e kerncijfers van de gemeente 

Amsterdam laten voor Sloten, 

Nieuw Sloten en Rieker-

polder het volgende zien (1-1-2015). 

 

Aantal woningen: 5.637 

Aantal inwoners: 13.846 

Gemiddelde woningbezetting: 2,46  

(Gemiddelde van Amsterdam: 1,97)  

 

Ook hee� de gemeente de herkomst 

van de bewoners geregistreerd. Die 

vindt u in de tabel hieronder.  

Over de lee�ijdsopbouw van de  

bewoners in hetzelfde gebied was per  

1-1-2015 het volgende bekend: 

I 
nterculturele diversiteit als thema 
voor NSN en dan valt mijn oog op 
een flyer! Sinds november 2015 

wordt er wekelijks Chinese les gege-
ven op maandagavond in het Huis 
van de Wijk België. In de cursus leer 
je eenvoudige dagelijkse conversatie en 
vereenvoudigde karakters schrijven. 
De geïnterviewde mevrouw Miu Cheng 
is één van de docenten. Miu komt uit 
Hong Kong en woont ruim 20 jaar in 
Nieuw Sloten. 
 
Hoe ziet de cursistengroep eruit en wat is 
hun motivatie? 
MC: “Het zijn volwassenen die om ver-
schillende redenen veel belangstelling 
hebben in de Chinese taal en cultuur. 
Het merendeel van de cursisten hee� 
eens een reis naar China gemaakt en zij 
willen met de opgedane kennis tijdens 
een volgende reis contact kunnen ma-
ken met de lokale bevolking en hun 
cultuur.” 
 
Hoe zijn de lessen opgebouwd? 
“Er wordt les gegeven in een serie van 
10 lessen met behulp van een cursus-
boek met CD; hierna is een vervolg mo-
gelijk. Wij, Ru Song en ik, geven om de 
week les op maandagavond. De les 
duurt in principe anderhalf uur. We 

In dit gebied wonen veel gezinnen, 40% 

(in Amsterdam gemiddeld 25%).  

� 33% van de huishoudens is een stel 

met kinderen  

(in Amsterdam gemiddeld 16% )  

� 10% is een eenoudergezin  

(in Amsterdam gemiddeld 9%.  

 

� Er zijn weinig alleenstaanden: 32% 

(in Amsterdam gemiddeld 53%). 

 

Het aandeel stellen met kinderen 

neemt iets af; in 2010 was nog 35% van 

de huishoudens een stel met kinderen.◀ 

Wie wonen hier? En waaruit bestaat hun huishouden? 
▶Ellen van Kessel    

Surinamers 360 

Antillianen 93 

Turken 620 

Marokkanen 750 

Overige niet-westerse allochtonen 1086 

Totaal niet-westerse allochtonen 3541 

Autochtonen 8176 

TOTAAL aantal bewoners 13846 

Westerse allochtonen 2129 

Bevolkingsgroepen Aantal 

0-3 jaar 482 

4-12 jaar 1200 

13-17 jaar 939 

18-21 jaar 1022 

23-24 jaar 387 

25-49 jaar 4318 

65+ 1848 

TOTAAL aantal bewoners 13846 

50-64 jaar 3650 

Lee@ijdsgroepen Aantal 

Van het aandeel 65+ 
zijn 525 bewoners  
85 jaar en ouder! 

Bron: www.ois.amsterdam.nl  

Samenstelling huishoudens Aantal 

alleenstaand 1986 

gehuwd samenw. zonder kinderen 1080 

ongehuwd samenw. zonder kind. 488 

gehuwd samenw. met kinderen 1411 

ongehuwd samenw. met kinderen 428 

eenouder gezinnen 608 

overig 64 

TOTAAL aantal huishoudens 6065 
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berichten met elkaar te kunnen delen. Bij-
voorbeeld oproepen om spullen te lenen, de 
weggelopen kat te traceren en/of een alert-
heidsboodschap over (pogingen tot) inbraak 
die in de straat gebeuren. Het doel en voor-
deel van een Facebook pagina per straat is 
dat het al snel leidt tot meer saamhorigheid 
en meer bekendheid van wie is wie.” 

Diverse app’s storten zich op deze manier 
van het delen van informatie en het meer in 
contact brengen van mensen in de buurt. Zo 
hee� de app Nextdoor een soortgelijke doel-
stelling, maar is breder beschikbaar dan één 
straat. Ook daar zijn oproepen van de ver-
dwaalde kat, de inbraak, maar ook oproepen 
om gezamenlijk iets te ondernemen en vra-
gen om zaken te delen/lenen mogelijk.  

Naar aanleiding van een brutale overval in 
haar straat startte Evelien Kinsbergen op 
WhatsApp een groep met buren om elkaar te 
kunnen waarschuwen en met elkaar tot 
actie te kunnen komen tegen inbraken en 
onveiligheid in de buurt. Zij nam contact op 
met de wijkagent en samen organiseerde zij 
een aantal ‘huiskamergesprekken’ waarin 
zij met elkaar de regels en de afspraken rond 
het gebruik van de app-groep bespraken. 
Verscheidene straten hebben een dergelijke 
groep, waarbij de beheerder/coördinatoren 
ook met elkaar verbonden zijn.  
De WhatsApp-groep is juist niet bedoeld als 
communicatiemiddel. Eveline: “Het is juist 
bedoeld dat je weet dat wanneer het signaal 
van deze groeps-app gaat, je direct in actie 
moet komen en de straat op gaan. Zoals de 
wijkagent zei, inbrekers en lieden met iets 
kwaads in zin, houden niet van mensen die 
naar hen komen kijken.” Het eerste succes 
werd al snel behaald toen een inbreker op 
heterdaad werd betrapt en de bewoners, 
opgeroepen via de app, gezamenlijk tot actie 
over gingen. Het gevoel van veiligheid en 
saamhorigheid is enorm toegenomen.◀ 

groep hoorde, vandaag tot het normale 

taalgebruik behoort - alles is relatief. 

 

Zo ook de bijnaam voor onze stad:  

Mokum. Ooit gebruikt door Joodse  

immigranten - het Jiddische woord 

voor stad is ‘makom’ - maar inmiddels 

gemeengoed. En wat dacht je van woor-

den uit het Maleis zoals ‘bakkeleien’ of 

‘soebatten’, die in onze taal zijn opge-

nomen. Italiaanse, Spaanse en Griekse 

gastarbeiders brachten hun woorden, 

gerechten en muziek mee. Tegenwoor-

dig hebben we ‘doekoe’ (geld) en 

‘mattie’ (vriend) uit het Sranan, 

‘walla’ (ik zweer het je) uit het Arabisch 

en ‘doeshi’ (schatje) uit het Papiaments. 

Mensen zijn creatief en maken nieuwe 

combinaties, andere regels. Over  

twintig jaar is ‘hun hebben’ gewoon 

Nederlands, zeg ik ‘deze chick woont in 

Damsko’ en is ‘het’ als lidwoord ver-

dwenen. Nieuwe woorden verrijken 

onze taal, taal blij� altijd in ontwikke-

ling en brengt ons vondsten als 

‘sjoemelso�ware’ (woord van het jaar 

2015) en ‘dronie’ (met een drone  

gemaakte selfie).  

Maar wat mij betre� mag er wel wat 

meer masala bij - dus meer ‘fusion’ in 

het NieuwNederlands!◀  

S 
teeds vaker worden voor allerlei 
manieren om in contact te komen 
met buurtgenoten, alle nieuwe  

mogelijkheden van de ‘sociale media’ 
ingezet. Steeds meer app’s, websites, 
communicatiekanalen worden ingezet 
met allemaal hun eigen dynamiek en 
(on)mogelijkheden.  

Zo zocht Menno Warger vorig jaar een 
schoonmaker en vroeg zich af of het efficiënt 
zou zijn om iemand in te huren die al in de 
buurt werkt? Hij vroeg zich af of er buren 
waren die iemand wisten.  
Hij bedacht hoe handig het zou zijn om via 
Facebook een oproep te kunnen plaatsen en 
haalde tijdens de buurt-bbq e-mailadressen 
van buren op, die hij vervolgens opriep lid te 
worden van de (besloten) Facebook pagina. 
Menno: “Binnen zeer korte tijd had de beslo-
ten pagina 25 leden. Na een oproep op de 
pagina voor een kerstborrel en nog meer 
flyeren liepen de aanmeldingen storm en het 
ledenaantal al snel op tot 110 (van de 115 
huisadressen!). De Facebookpagina is vooral 
geschikt en wordt nu gebruikt om allerlei 

Het woord ‘straattaal’ werd eind jaren 

'90 uitgevonden door taalkundige René 

Appels. 

Die taal werd toen geassocieerd met 

kansarme jongeren en grammaticale 

fouten. De geschiedenis leert echter dat 

wat vroeger fout was, of bij een andere 

N 
atuurlijk ontstaan er soms  

problemen wanneer mensen 

van verschillende culturen  

samen leven, maar laten we liever  

focussen op de positieve kanten van 

de influx van al die verschillende 

nationaliteiten in Amsterdam; dat 

zijn er ongeveer 180! 

 

Een rijkdom aan smakelijke gerechten, 

muziek, bijzondere kleding en nieuwe 

woorden krijgen we daarmee op een 

presenteerblaadje aangereikt. 

 

Ik kan me nog goed herinneren hoe 

bijzonder het was als je eens iets an-

ders op je bord vond dan bloemkool, 

sperzieboontjes of worteltjes met een 

karbonade of gehaktbal.  

Spaghetti was al vrij exotisch... laat 

staan de Indonesische rijsttafel die 

mijn moeder één of twee keer per jaar 

maakte. Terwijl je op ‘Thuisbezorgd’ nu 

kunt kiezen uit tientallen keukens.  

 

En als je vandaag de dag door de Aller-

hande bladert is er geen pagina te vin-

den zónder niet-Nederlands ingrediënt. 

Als het over eten gaat noemen ze dat 

‘fusion’, maar is er een term voor nieu-

we woorden in onze taal? 

Sociale media: Wat kunnen ze doen voor u en uw buren? 
▶Peggy van der Reijden    

Multiculti feestjes voor de zintuigen 
▶Saskia Bender    

“Spaghetti was al  
vrij exotisch...” 

Bron: Hein de Kort 

“... je direct in actie 
moet komen en de 
straat op gaan.” 
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Wie bedenkt nou zoiets? 
▶Ingezonden door Benno Boersma    

Ken uw wijk 
▶Waar 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 het IJzerhof . Uit de goede inzen-
dingen trokken wij: Marja Kluivers . 

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

M et stijgende verbazing hebben wij 
de ontwikkeling van een nieuw 

stukje fietspad tussen Nieuw Sloten en 
Park Haagseweg mogen volgen. En niet 
alleen wij. De keren dat we er naar 
stonden te kijken, stopten er meerdere 
fietsende buurtgenoten die zich in ver-
gelijkbare bewoordingen uitten. 
De nieuwe bocht die in het Christoffel 
Plantijnpad gemaakt is, is waarschijn-

lijk om de snelheid er uit te halen. Ech-
ter, veel fietsers volgen nu eenmaal de 
snelste route, ook al leidt dit tot ver-
woesting van het aangelegde groen. 
Hiervan getuigen bijv. de olifantenspo-
ren die in de grasstrook van het Henk 
Sneevlietpad liggen. Binnen korte tijd 
nadat het nieuwe stukje fietspad was 
aangelegd, hadden de fietsers de kortste 
weg al gevonden (zie foto). 
De oplossing is eenvoudig: haal die rare 
bocht er uit, óf leg er een aantal boom-
stammen neer die het doorsteken on-
mogelijk maken. Dit is ook verderop 
met goed resultaat gedaan. De gemeen-
te lijkt echter geen hinder voor het 
groenonderhoud op te willen werpen. 
Op de manier waarop het nu ontworpen 
en aangelegd is, hoef je straks helemaal 
geen groen te onderhouden omdat het 
niet de kans krijgt om er te groeien. 
Jammer.◀ 

M oestuin Bokrijk heeC de afge-
lopen weken een metamorfose  

ondergaan. De tuin beschikt nu óók over 
bloembakken, zodat de tuin meer kleur 
kan krijgen. Verder dragen bloemen bij 
aan de bijenpopulatie. 
 
Moestuin Bokrijk zoekt nog deelnemers 
die het leuk vinden om te tuinieren,  
contacten te leggen en wellicht ideeën 
voor buurtactiviteiten hebben.  
Aanmelden kan via een e-mail naar: 

Metamorfose Moestuin-Bokrijk: iets voor u? 
▶Ingezonden door Sidney Collet    

O ok dit jaar organiseert het Am-
sterdams Buurvrouwen Contact 

(ABC) een Summerschool voor  
vrouwen die Taalvrijwilliger willen 
worden.  
 
Als taalvrijwilliger geef je één keer per 
week les bij een geïsoleerde, anderstali-
ge vrouw thuis. Hiermee help je haar 
om zelfredzaam te worden, zodat ze 
bijv. een gesprek bij de huisarts of met 
de leerkracht van haar kinderen kan 
voeren. Ook help je haar om de buurt te 
leren kennen, zodat ze meer mensen 
leert kennen en Nederlands kan  
oefenen, waardoor ze bijvoorbeeld gaat 
deelnemen aan conversatielessen in 
een Huis van de Wijk.  
De Summerschool gaat over lesgeven, 
lesmethodes, interculturele communi-

Wie wil ‘Taalvrijwilliger’ worden? 
▶Ingezonden door Magda van der Wees / Maaike Dahler    

catie & coachen naar participatie, en 
bestaat uit 2 cursusdagen van 10 tot 15 
uur.  
 
De cursusdagen zijn op vrijdag 15 
juli en zaterdag 16 juli 2016. 
 
Het ABC werkt met 250 enthousiaste 
taalvrijwilligers door de gehele stad. 
Ook bij jou in de buurt!  
 
Heb je een dagdeel per week tijd; ben je 
minimaal een half jaar beschikbaar; 
vind je het leuk om iemand op weg te 
helpen; kun je goed luisteren en sta je 
open voor vrouwen met een andere  
achtergrond dan de jouwe?  
Meld je dan aan bij: 
maaike@abcamsterdam.org,  
of kijk op www.abcamsterdam.org.◀ 

bokrijk-nieuw-sloten@outlook.com. 



I k ben een allochtoon. Zo was ik ook 
geregistreerd op mijn werk medio 

jaren '90, omdat beiden mijn ouders niet 
in Nederland geboren zijn. Onze dochters 
zijn ook allochtoon, omdat ik dat ben. 
Vreemd genoeg worden ze niet als zoda-
nig gezien. De term is ook al lang vervan-
gen door buitenlanders, nieuwkomers, 
medelanders, (im)migranten, of vreemde-
lingen. Men gebruikt ook het woord niet-
westerse allochtonen. Over 10 jaar  
zeggen we misschien niet-inheems? 
 
Nederland ontving door de eeuwen heen 
veel buitenlanders. Hugenoten, Sefardi-
sche joden, rijksgenoten van de voormali-
ge kolonies, vluchtelingen van oorlogsge-
bieden, economische vluchtelingen. Zo 
werd het land multicultureel, zoals dat 
heette 10 jaar geleden. Nu heet dat 
(inter)culturele diversiteit. Wat is het 
verschil? 
Niet veel, als ik in onze wijk rondkijk. Er 
wonen hier Surinamers, Marokkanen, Chi-
nezen, Portugezen, Chilenen, Turken, en-
zovoort. Recentelijk ook Polen en mensen 
uit andere Oost-Europese landen. Velen 
van hen zijn al hier geboren. Zijn ze dan 
nog allochtonen? Tot welke generatie zijn 
je nazaten nog allochtoon? Als ik de naam 
Laroes lees, weet ik dat zijn voorvaderen 
Hugenoten waren en Larousse heetten... 
 
Op een Amsterdamse middelbare school 
waar veel Marokkaans-Nederlandse leer-
lingen zaten, zei een leerling ooit tegen 
mij: "Juf, u bent hier met Ronaldo (een 
Surinaamse leerling) de enige allochtoon!". 
Hij had gelijk, zelfs zijn opa was al in 
Nederland geboren. 
Op een andere middelbare school waar in 
een klas gemiddeld één Turks-
Nederlandse leerling zat en de rest lelie-
blank was, hebben ze een ‘multiculti’  
musical gemaakt op het schoolfeest... 
Alles is relatief. 
 
Ik heb nog geen studie gelezen die onder-
zocht in hoeverre de verschillende  
etnische groepen in Nederland integre-
ren. Soms leef je naast elkaar, soms met 
elkaar. In de jaren '60 keek je op, als 
iemand uit Griekenland of Italië hier 
kwam werken. Nu noemt men sommige 4e 
generatie groepen niet-westerse alloch-
toon. Ondanks dat de emancipatie van 
deze groepen al gaande is, vooral bij de 
vrouwen. Zíj maken de school af, zíj gaan 
doorleren en hún kinderen worden niet 

Diversiteit of Multiculti? 

▶Column van Zsuzsanna van Geem-Bérces    
Help! Uw huis loopt leeg... 
▶Dick Glastra van Loon, dick.glastravanloon@impuls.nl    
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D e zomervakantie komt er weer 
aan! Veel bewoners gaan dan 

heerlijk op vakantie. Maar er zijn 
ook veel bewoners die in de buurt 
blijven.  
 
Voor iedereen die in de 
zomervakantie wat leuks 
wil organiseren, hebben 
wij goed nieuws: het Huis 
van de Wijk blijC de hele 
zomervakantie open.  
Veel reguliere activiteiten 
stoppen tijdelijk, dus er is 
veel ruimte beschikbaar! 
Wil je met je vrienden een tafelvoet-
baltoernooitje organiseren? Dat kan 
met onze mooie Albert Heijn voetbal-
tafel.  
Heb je zin in een lekkere dansavond? 
Of wil je met al je buren eens uitgebreid 
dineren? Of met zijn allen naar die éne 
geweldige film kijken? Dat kan in onze 
goed ingerichte zaal, die van alle beeld- 
en geluidsgemakken is voorzien. 
Altijd al een c r e a t i e v e  workshop 
willen organiseren? Of lijkt het je leuk 
om met de kinderen uit de buurt een 
kunstwerk te maken? Ook dat kan. 
Wij beschikken over een prima knut-
sellokaal en hebben zelfs schildersezels 

voor je klaar staan! En is ook vast nog 
wel een beetje geld om wat aan te 
schaffen voor jouw activiteit. 
Of dacht je nou juist: deze zomer wil ik 
graag meer leren over het gebruik van 
de computer en internet? Ik wil lekker 

veel oefenen op de  
computer! Onze compu-
ters gaan niet op vakantie 
en wij kunnen vast wel een 
vrijwilliger voor je vinden 
die jou wil helpen. 
En als je gewoon even lek-
ker een kopje koffie, thee, 

glaasje fris, wijn of bier wilt drinken 
met je buurman of buurvrouw, ben je 
natuurlijk ook meer dan welkom! De 
piano en de schaakborden staan klaar 
in onze ontmoetingsruimte Atomium.  
 
En wij vinden het ook erg gezellig als u 
langs komt, want een leeg Huis is  
natuurlijk heel erg saai! 
 
Heb je ideeën voor de zomervakantie in 
het Huis van de Wijk? Neem gerust 
contact op met onze opbouwwerker 
Stefania Maginzali, per e-mail bereik-
baar via stefania@eigenwijks.nl of loop 
eens binnen bij het Huis van de Wijk, 
Hageland 117-119.◀ 

meer allochtoon. Dankzij het genoten on-
derwijs. 
Op de scholen zie je kinderen van ver-
schillende tinten spelen. Later worden ze 
collega's van elkaar op het werk. Dan heet 
het niet meer ‘multicultureel’ maar 
‘culturele diversiteit’; mensen met diverse 
etnische achtergronden. 
 
Ik heb dus goede hoop, wat integratie 
betreft. In een land waar zelfs de konin-

gin een allochtoon is, moet dat lukken!◀ 

 

Participatie Parkeren 
▶Cees Fisser 

Helaas geen nieuws; het project lijkt 
twee maanden stil te liggen. De project-
leider van het stadsdeel liet (desge-
vraagd) op 26 mei aan de werkgroep 
weten, dat hij “het hoe en waarom van 
de vertraging op de komende bijeen-
komst [begin juni, CF] zal toelichten”. 
Maar toen lag dit NSN-nummer al bij 
de drukker. Wordt vervolgd dus...◀ 

Ontdek uw talent 
▶Ingezonden door Bert Osinga 

O p maandagmiddag hebben we in 
het Huis vd Wijk België al jaren  

een gezellige schildersclub.  

We schilderen met veel plezier, én... er 
is plaats voor nieuwe leden. 

Bent u geïnteresseerd?  
Kom een proefles volgen! 

Maandagmiddag van 13 tot 15.30u, 
inclusief de ‘nabespreking’. De kosten 
voor 10 lessen zijn € 70; dat is inclusief 
materiaalkosten. 

Meer informatie & aanmelding 
Bert Osinga 
T. (020) 418 76 58 of 06 17 82 74 66 
E. efosinga@gmail.com ◀ 

 

Toos Kloppenburg geconcentreerd ontspannen 



Activiteiten-
agenda 

Zondag 26 juni, 11-13u 
Planten onder leiding van 
Hans Bootsma en Nico Jansen. 
Start: NME-centrum De Waterkant 
Info: JanKees van Dijk (020) 617 19 15 of 
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  
Stefania Maginzali  
M. 06 33 31 96 81, woensdag & vrijdag 
E. Stefania@eigenwijks.nl ◀ 

Zondag 12 juni, 15u  
Seizoensafsluiting:  
Een optreden van talentvolle  
studenten die zijn verbonden aan het  
Amsterdamse Conservatorium. 
In de www.sloterkerk.nl. 

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten 2016 vergadert 
elke 6 tot 8 weken om aanvragen te 
beoordelen.  
Het vergaderrooster staat hiernaast. 
Daaruit blijkt dat u subsidieaanvragen 
voor een Bewonersinitiatief uiterlijk  
14 dagen voor elke vergadering moet 
inleveren. 

Bewonersinitiatief  | Regiegroep- 
inleveren vóór/op     | vergadering op 
20 juni | 04 juli 
15 augustus | 29 augustus 
19 september | 03 oktober 
07 november | 21 november 
 
Bewonersavond | 12 december 

▶10 juni 2016, p.6 

Bestuurlijk stelsel en gebiedsgericht  
werken 
 
U hebt als Amsterdammer op 19 maart 
2014 een nieuwe gemeenteraad gekozen 
en voor uw stadsdeel een bestuurscom-
missie. De bestuurscommissies zijn 
nieuw. Samen met de gemeenteraad, bur-
gemeester en wethouders besturen zij 
Amsterdam. 
 
Ogen, oren en bewonersinitiatief 
Met de komst van het nieuwe stelsel 
kreeg het stadsdeelbestuur een ander 
soort taak. De bestuurscommissie heeft 
de rol van ogen en oren van de gebieden in 
het stadsdeel. De gebiedsplannen die ge-
maakt zijn in samenwerking met bewo-
ners en ondernemers en het ontstaan van 
de gebiedsteams zijn hier een voorbeeld 
van. Het gebiedsteam bestaat uit gebieds-
makelaars en netwerkers. Zij zijn uw con-
tactpersonen voor vragen over de staat 
van het gebied waarin u woont. U kunt 
met hen ideeën uitwerken die uw buurt 
ten goede komen.  

Daarnaast zijn er Bewonersinitiatieven. 
Die kunt u indienen bij de Regiegroep 
(bestaande uit bewoners) van uw gebied. 
In het geval van Sloten, Nieuw Sloten en 
Park Haagseweg kunt u terecht bij het 
Huis van de Wijk België. Een bewoners-
initiatief dient u in, als er geld nodig is 
voor het uitvoeren van uw idee voor de 
buurt. Uw idee moet een toegevoegde 
waarde hebben voor uw buurt.  
 
Meer weten? 
Meer over het gebiedsplan vindt u op: 
www.amsterdam.nl/gebiedsgerichtwerken.  
Zoek daar de plannen voor Nieuw-West 
op en kies voor het plan van De Aker,  
Sloten en Nieuw Sloten.  
Wie uw gebiedsmakelaars zijn, vindt u op:  
www.amsterdam.nl/buurten. 
 
Hebt u ideeën voor een bewonersinitia-
tief? Mail dan naar belgie@impuls.nl, kijk 
op de Facebookpagina van het Huis van 
de Wijk België, of bezoek het gebouw aan 
Hageland 117. Zie ook de artikelen rechts 
en hieronder.◀ 

Zaterdag 18 juni, 11-16u  
Vaderdag met “Tussen 
Kunst en Kitsch”: een  
beëdigd taxateur taxeert alle 
‘Kunst’ die u hem voorlegt. 

Van onze Wijkagenten 

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

De belangrijkste thema's waar wij ons 
de komende periode op gaan richten 
zijn 'inbraak woning' en 'jeugdoverlast'. 
Vooral omdat de vakantieperiode eraan 
komt, vraagt 'inbraak woning' extra 
aandacht! Wij verzoeken u om te kijken 
hoe het met uw hang- en sluitwerk is 
gesteld. 
 
Inbraakpreventie 
� Het beste is na-
tuurlijk om een  
erkend pkvw-bedrijf 
(politie keurmerk 
veilig wonen) om 
advies te vragen. 
Vooral keuken-
ramen en sleutel-
kernen kunnen kwetsbaar zijn.  
Monteer een stevige SKG-gemerkte 

raamboom en plaats een antikerntrek-
beslag op uw deur! 
� Diverse WhatsApp-groepen in de wijk 
zijn succesvol. Door elkaar te informe-
ren verhoogt dat de waakzaamheid.  
Dus ziet u een verdachte omstandig-
heid, informeer elkaar en bel vooral ook 
de politie via 112! Informeer in uw ei-
gen woonomgeving of er al een groep 
actief is, of start zelf een groep. 
 
Jeugdoverlast 
Bij jeugdoverlast kunt u het nummer 
0900 8844 bellen. Collega’s zullen op 
de melding reageren en bij aanhouden-
de overlast gaan wij op zoek naar een 
structurele oplossing. Het is daarbij 
wel van belang dat u blij� melden…◀ 

Zondag 12 juni, v/a 14u  
RADINOON:  
Een matinee met muziek, food 
& drinks in het café.  
RADION, Louwesweg 1, 
www.radionamsterdam.nl 

Van onze Gebiedsmakelaar 

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

Zondag 10 juli, 11-12.30u 
Planten en hun namen 
met Rein Cremer 
Start: NME-centrum De Waterkant.  
Info: JanKees van Dijk (020) 617 19 15 of 
www.oeverlanden.nl  

Zaterdag 9 juli, 12- 17u 

Nieuw Sloten 

Festival  
.Hageland-Belgiëplein-Huis vd Wijk België 

Donderdag 07 juli, 23u  
RADIATOR:  
Spoken Word X Electronica. 
Dj’s en dichters 
RADION, Louwesweg 1, 
www.radionamsterdam.nl 


