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Schatjesmarkt 

thema 

ZZP’ers in de Wijk 

Samen plannen maken voor 2016 

‘Week van het gebied’ 

V an 14 t/m 20 september 2015  
organiseert stadsdeel Nieuw-
West voor de tweede keer de 
Week van het gebied.  

In die week organiseert het stadsdeel 
diverse bijeenkomsten en gaat samen 
met bewoners, ondernemers en organi-
saties in Nieuw-West in gesprek over 
de plannen voor 2016. Ook stellen de 
nieuwe ‘gebiedsteams’ zich voor. 
 
Gebiedsagenda 
Eerder dit jaar bezochten stadsdeel-
medewerkers en leden van de  
bestuurscommissie diverse buurtacti-
viteiten. Zij gingen in gesprek met  
bewoners en ondernemers over wat er 
nodig is voor de buurt, hoe bewoners zelf 
een bijdrage leveren, én wat de stads-
deelorganisatie kan bijdragen. Alleen al 
tijdens de vier afsluitende gebieds-
bijeenkomsten gaven zeker 1000 bewo-
ners aan, welke thema’s zij het belang-
rijkste vonden: veiligheid, zwerfafval, 
levendige (winkel)pleinen, activitei-
ten voor kinderen en een schone 
leefomgeving. Op basis van die reac-
ties hee) het stadsdeel een Gebieds-
agenda opgesteld voor elk van de vier 

(Vervolg op pagina 6) 

ZZP’ers in de wijk 

▶Cees Fisser    

HG & CF 

Bewoners, ondernemers en stadsdeelmede-
werkers bespreken wat er lee� en speelt in 
De Aker, Sloten & Nieuw Sloten (bijeen-
komst 20 februari 2015). Foto: Jaap Wals 

Nieuw----Sloten----Markt 

▶Ingezonden door Ed Dooyeweerd     

Zaterdag, 10-18u 
19 september 
24 oktober 
28 november & 
19 december ’15 

W inkelcentrum Nieuw Sloten 
krijgt binnenkort zijn eigen 
maandelijkse markt!  

 
Een markt op initiatief van de Winke-
liersvereniging Nieuw Sloten, met een 
bourgondische, nostalgische uitstraling. 
Er zullen culinaire kwalitatief hoogwaar-
dige producten en ingrediënten worden 
aangeboden, als het even kan duurzaam, 
biologisch, maar vooral lekker. 
Groente en fruit, kaas, worsten, olijven, 
paddenstoelen, kant-en-klaar producten, 
jam, maar ook kookboeken, broodplan-
ken, potten en pannen, workshop koken, 
enz. bepalen het karakter van de markt. 
Je ruikt en proeft letterlijk de sfeer, want 
de (max. 25) kraamhouders zullen hun 
waar ‘provinciaals uitstallen’ én laten 
proeven. Geniet op een terrasje van al het 
lekkers dat wordt aangeboden; een kopje 
koffie, een crêpe of ander hapje/drankje. 

Zelf ook op deze markt staan?  
Mail naar: ed@dooyeweerd.nl ◀ 

 

V oor dit nummer hee? de redactie 
interviews gehouden met zes 
Zelfstandigen Zonder Personeel.  

 
Wat doen zij? Waar werken ze?  
En wat maakt hun werk zo boeiend?  
 
Ook ZZP’er worden? 
Kijk dan ook eens op 
zzp.startpagina.nl of 
www.zzp-nederland.nl ◀  

  

e 



Coen Heemeijer 

Uitvaartbusservice 
▶Janna Winnubst    
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B art Lansbergen is sinds zijn jeugd 
actief op het gebied van sport en 

gezondheid. Nadat hij eerst zijn opa 
achterna ging in de agrarische sector, 
kwam hij er al snel achter dat daar zijn 
passie niet lag. Bart was liever met 
sport bezig, dan dat hij zijn handen vuil 
maakte. 
 
“Ik ben de CIOS-sportopleiding gaan 
doen; dit lag mij een stuk beter. Na 
mijn opleiding ben ik bij diverse bedrij-
ven gestart om vervolgens als personal  
trainer aan de slag te gaan op cruise-
schepen. Daar merkte ik wat de gevol-
gen waren van een ongezonde levens-
stijl.  
Ik begon me meer te richten op in-
formeren en motiveren en werkte in 
Amerika en Australië als coach en spre-
ker op het gebied van gezondheid en 
gewichtsbeheersing. Mijn ervaring is 
dat veel mensen zich goed willen  
voelen maar allerlei excuses hebben 
waardoor ze niet voor de juiste dingen 
kiezen. Daarom zijn wij gestart met 
ShakePlus. ShakePlus is een 100% 
natuurlijke maaltijdshake waarmee je 
de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt 
zonder dat het veel tijd kost 
(www.shakeplus.nl). 
Zo help ik mensen om resultaten op het 
gebied van gezondheid, gewichtsverlies 
en sport te behalen. ShakePlus is geen 
hype of wondermiddel, maar levert 
bouw- en voedingstoffen waarvan de 
werking uitgebreid is bewezen. Het is 
mijn passie om mensen te helpen naar 
een gezondere levensstijl en daarbij 
staat eerlijkheid en betrouwbaarheid 
voor mij op nummer 1.” 
Bart hee) tijdens zijn seminars meer 
dan 55.000 mensen enthousiast  
gemaakt en geactiveerd om gezonder te 
leven en meer te bewegen.  
 
Wilt u ook zo'n seminar bijwonen? 
Op dinsdag 22 september om 19 uur 
gee) Bart het gratis toegankelijke 
seminar 'In 5 stappen naar optimale 
gezondheid en energie', in het Huis van 
de Wijk België, speciaal/alleen voor 
bewoners van Nieuw Sloten en Park 
Haagseweg!  
Aanmelden, vóór 15 september, via 
bart@shakeplus.nl.◀ 

Bart Lansbergen 

Personal trainer 
▶Saskia Bender    

V anaf 1998 wonend in Nieuw Sloten, 
werkt Hélène Bergmans na brede 

internationale ervaring te hebben opge-
daan en werkzaam te zijn geweest bij  
diverse bureau’s, sinds vijf jaar vanuit 
huis. Haar opleiding als typograaf/
ontwerper kreeg ze aan de kunstacademie 
in Breda. Zij is bekend door projecten in 
Nieuw Sloten als Route 10/66 (2012), Slo-
ten terug in de Kas (2013) en Conceptstore 
Waar &Huis (2014) in het voormalige 
bankfiliaal aan het Belgiëplein, die zij alle 
drie met Brigit Vermeulen Brigit Vermeulen Brigit Vermeulen Brigit Vermeulen organiseerde.  

Hélène ontwerpt grafische concepten. 
Vanaf 2013 verzorgt zij de grafische 
vormgeving van exposities in het Dutch 
Design Hotel Artemis, steeds aan de hand 
van een nieuw thema. Naast culturele 
opdrachten zoals vormgeving van boeken, 
o.a. voor het Nederlands Dans Theater, 
werkt zij voor commerciële opdrachtge-
vers als websites in de dienstensector en 
ICT.  

Wat is een concept; hoe geef je dat vorm? 
Hélène: “De afdeling marketing of de eige-
naar van een bedrijf of organisatie wil een 
actie ontwikkelen, een plan of event, en zij 
willen daarmee naar buiten communice-
ren. Zij komen dan met hun vraag voor 
vormgeving bij mij. Ik adviseer de op-
drachtgever daarbij vanuit m’n ervaring 
met creatieve oplossingen. Ik gebruik dan 
niet alleen de input van de opdrachtgever, 
maar ook mijn eigen visie. En soms zoek 
ik er de juiste mensen bij. Een tekstschrij-
ver of een styliste, zoals bij een publicatie 
over akoestische verlichting.” 

Wat is verder belangrijk voor jou? 
“Ik vind ondernemen een interessant spel 
en naast de inhoud moet het natuurlijk  
klikken met de opdrachtgevers. Dat werkt 
twee kanten op en daardoor worden de 
producten, publicaties of websites ook het 
beste! Naast professionaliteit is prettig 
persoonlijk contact essentieel.” 

Wil je nog iets kwijt? 
“Ik werk sinds kort ook in het voormalige 
IBM-gebouw aan de Johan Huizingalaan, 
genaamd B.Amsterdam, een zeer inspire-
rende omgeving met veel start-ups. Echt 
een aanrader voor meet-ups!” 
 
Meer informatie: M. 06 51 42 31 88, 
www.bergmansdesign.nl◀ 

Hélène Bergmans 

Vormgever van concepten  
▶Ellen van Kessel    

C oen Heemeijer heeft een bijzonder be-
roep: hij is chauffeur en eigenaar van 

een unieke Uitvaartbus. Deze sfeervolle, 
luxe ingerichte omgebouwde stadsbus 
maakt het mogelijk om als ‘naasten’ op 
een heel persoonlijke manier de laatste 
reis van je dierbare te begeleiden. Nieuws-
gierig geworden, interview ik deze boom-
lange Nieuw Slotenaar, die al drie jaar 
met zijn bus door heel het land rijdt. 

Wat is de meerwaarde van jouw  
Uitvaartbusservice? 
Coen: “In deze bus zijn er naast plaats 
voor de overledene, 12 tot 15 zitplaatsen 
voor familie en vrienden. Er is een rol-
stoelvoorziening aanwezig, airco, een 
muziekinstallatie (voor eigen muziek) en 
uiteraard getinte ramen voor de privacy. 
Een huisdier mag ook mee. Dus niet met 
een traditionele stoet met volgauto’s ach-
ter de rouwauto, maar samen met elkaar 
van huis of uitvaartcentrum naar kerk, 
begraafplaats of crematorium, dat is de 
meerwaarde. De route kan geheel naar 
eigen wens bepaald worden, bijvoorbeeld 
langs belangrijke plekken uit het leven 
van de overledene of als men onderweg 
wat wil eten of drinken. 
Ik heb de binnenkant van de bus groten-
deels zelf verbouwd, 
want ik heb jarenlang 
ervaring als woningstof-
feerder.” 

Hoe lang huur je de bus en wat kost het? 
“Je huurt de bus standaard voor vijf uur, 
exclusief af- en aanrijdtijd naar de start-
plek. In overleg kan dit uiteraard langer. 
De kosten voor het huren komt overeen 
met de huur van een rouwwagen met 
twee volgauto’s.”  

Wat maakt je werk zo bijzonder? 
“Er is in de bus veel saamhorigheid tus-
sen de mensen en ik ontvang veel waarde-
ring, dat de tocht met hun dierbare zo 
persoonlijk en waardig was. Indien nodig 
assisteer ik de uitvaartleider, die met mij 
mee rijdt. Voor mij is geen werkdag het-
zelfde!” 

Meer informatie: M. 06 28 52 85 02, 
of www.uitvaartbusservice.nl◀ 

Gezamenlijk je dierbare begeleiden 
bij zijn of haar laatste reis! 
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Menno den Drijver 

Onderzoeker-Detective 
▶Peggy van der Reijden    

D e Muziekjuf, Olga van Oeffelen, heeft 
een indrukwekkende carrière als 

celliste achter de rug. Zij heeft les gehad 
van onder meer Mstislav Rostropovitsj en 
ze speelde in verschillende (kamer)
orkesten met haar cello. 
 
Hoe wordt een cellist ZZP'er? 
Olga: “Ik ben tevreden over mijn muziek-
carrière. Mijn droom om met een kamer-
muziekensemble over de wereld te reizen 
is al vervuld. Op dit moment geef ik mu-
ziekles, een andere passie van mij. Dit 
kan ik goed combineren met mijn gezin. 
Bovendien zitten muziek en lesgeven in 
het bloed. Mijn opa was onderwijzer en 
mijn vader professioneel jazzpianist en 
muziekdocent. Mijn keuze was vanzelf-
sprekend. 
 
Als ZZP'er in de muziek moet je goed kun-
nen organiseren en vooral goed zijn in je 
vak, maar passie staat voorop. Ik geef 
thuis lessen en heb een studio in HW10 
[Hendrik van Wijnstraat 10]; een broed-
plaats voor kunstenaars. Overigens start 
een collega van mij daar een kinderkoor 
en een a capella koor (zonder muzikale 
begeleiding) voor volwassenen.” 
 
Olga van Oeffelen geeft les in Amsterdam 
en Almere. Zij geeft piano-, cello- en key-
boardles. Daarnaast ook AMV: Algemene 
Muzikale Vorming; dat zijn groepslessen.  
In de AMV-lessen leer je noten lezen, rit-
me, zang, blokfluit, instrumentenkennis 
en een beetje muziekgeschiedenis. Soms 
nodigt de Muziekjuf collega's uit om over 
hun instrument te vertellen. 

Wat vind je leuk aan lesgeven? 
“Dat is mijn muzikale kennis doorgeven 
en de kinderen een basis geven in de mu-
ziek. Een basis waar ze de rest van hun 
leven op terug kunnen vallen en waar ze 
altijd op voort kunnen bouwen. Ze leren 
samen muziek maken, door te zetten en 
zich te concentreren op hun doel. En het is 
ontzettend leuk om te zien hoe trots ze 
kunnen zijn op een voorspeelmiddag!” 
 
Meer informatie: M. 06 28 62 62 88, 
www.demuziekjuf.com◀ 

Olga van Oeffelen 

De MuziekJuf 
▶Zsuzsanna van Geem-Bérces    

“I k werk graag met mensen en mijn 
handen”. Rob Ottevanger heeft zich in 

2013 omgeschoold tot pedicure (IMKO-
college) en in 2014 de vervolgopleiding 
medisch pedicure afgerond (Academie Lou-
man). Sinds 2013 huurt Rob een behan-
delkamer bij Theeuwes Orthopedie & 
Voetzorg in Nieuw Sloten, waar ze ook 
zijn afspraken-agenda bijhouden. 

Verschil pedicure/medisch pedicure? 
Rob: “Een medisch pedicure kan naast de 
gewone voetverzorging, ook mensen  
behandelen die behoren tot de risicogroe-
pen, zoals diabetes- en reumapatiënten. 
Diabetici hebben een verhoogd risico op 
huid-beschadigingen, doordat zij een ver-
minderd gevoel hebben en de kans op 
wondjes groot is. Hierdoor ontstaan ont-
stekingen en infecties door bacteriën en 
schimmels, die gemakkelijk het lichaam 
binnendringen. Het immuunsysteem om 
zich te weren tegen schadelijke micro-
organismen is bij diabetici verstoord.  
Mensen met reuma kunnen zelf huid-
beschadigingen veroorzaken, doordat ze 
minder goed bij de voeten komen.” 

Omscholen doe je niet zomaar?! 
In 2008 begon de crisis. Rob werkte al 
ruim 20 jaar als bedrijfsleider in het hoge-
re segment herenmode. Door die crisis is 
hij in de financiële sector gaan werken, 
waar hij na vijf jaar weggesaneerd werd.  
Rob heeft het roer helemaal omgegooid en 
zich zelf omgeschoold tot medisch pedicu-
re. Nu werkt hij als ZZP’er op verschillen-
de locaties (Nieuw Sloten, Buitenveldert 
en Purmerend). 

Waar haal jij voldoening uit? 
“Ik haal voldoening uit mijn werk, als ik 
mensen met voetproblemen kan helpen, 
zodat ze beter, gemakkelijker en pijnvrij 
verder kunnen. Veel voorkomende voet-
problemen zijn: ingroeiende nagels, eelt-
plekken en likdoorns. Door specialisti-
sche technieken, zoals nagelbeugels,  
nagelreparaties en teen-ortheses kan ik 
deze problemen behandelen.” 

Meer informatie 
Theeuwes Orthopedie & Voetzorg,  
Borgloonstraat 2A, 1066 HH Amsterdam,  
T. (020) 616 42 16 of M. 06 5711 4863◀ 

Op goede voet  
              met uw voeten... 

Rob Ottevanger 

Medisch Pedicure 
▶Cees Fisser    

M enno den Drijver woont sinds lange 
tijd in Nieuw Sloten en is sinds 

2013 werkzaam als ZZP’er ‘Onderzoeker 
-Detective’. Tijdens zijn lange loopbaan, 
waarin hij diverse (security) diploma’s 
behaalde als Onderzoeker, met name 
bij verzekeringsmaatschappijen, was 
hij altijd al bezig met het opzetten van 
ondernemingen. Nadat Menno de  
benodigde vergunningen van het  
Ministerie van Justitie ontvangen had, 
startte hij zijn eigen particulier onder-
zoeksbureau ‘MD-recherche’.  
 
Grootscheepse opsporingsactie 
Diploma’s en vergunningen zijn voor 
recherchewerk noodzakelijk in verband 
met de privacywetgeving, die de  
grenzen van een onderzoek aangeven. 
Vanuit zijn onderzoekswerk in combi-
natie met zijn persoonlijke interesse in 
boten begon Menno ongeveer 25 jaar 
geleden al met een registratiesysteem 
voor gestolen boten. Dit werd de start 
tot zijn specialisatie van het opsporen 
van deze boten. Onlangs hee) dit op de 
Nieuwe Meer zelfs geleid tot een groot-
scheepse opsporingsactie in samen-
werking met de politie. Hierbij werden 
maar liefst vier gestolen boten gevon-
den! Met al deze ervaringen is hij on-
dertussen een expert geworden in het 
opsporen en beveiligen van boten; zie 
daarom ook www.stolenboats.nl. 
 
De recherche-werkzaamheden die  
Menno in opdracht uitvoert, zijn divers. 
Verzekeringsmaatschappijen huren hem 
in voor onderzoek naar verzekerings-
fraude, bijvoorbeeld bij gemelde auto- 
of brandschade. Particulieren huren 
hem vaak in voor onderzoek naar  
partneralimentatie, relaties, woonom-
standigheden, etc. Hij neemt zo’n  
onderzoek alleen aan, wanneer het 
geen persoonlijke schade aan derden 
toebrengt.  
Alle onderzoeken start met ‘digitaal 
deduceren’, en later in het onderzoek 
vaak in combinatie met veldwerk.  
Zoals ‘schaduwen’, ‘foto’s maken’ en 
het koppelen van informatie.  
 
Meer informatie: M. 06 14 69 22 88,  
www.md-recherche.nl◀ 



Voor wie geen Facebook heeft...  

De organisatoren van de Avond4daagse 
Nieuw Sloten plaatsten daar het volgende 
bericht: 

“De eerste Avond4daagse Nieuw Sloten is 
een feit. Het was een geweldige week; 
alles zat mee! Het weer was goed, de  
mensen waren top!  
Dank aan alle lopers! Dank aan alle vrij-
willigers! Dank aan AH, aan Dirk, aan 
het Bloemenstalletje, aan de Winkeliers-
vereniging Nieuw Sloten & aan het Huis 
van de Wijk België. Tot volgend jaar!” 

Daarom mag hier niet ontbreken:  

“Dank aan de organisatoren!” 

Dank... 
▶Cees Fisser     

©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. 

Ken uw wijk 
▶Op welk kruispunt hangt/hing dit spandoek?     

Schatjesmarkt 
▶Ingezonden door Daniëlle van Bemmel    

Zondag 27 september 2015 
Op ruim 100 tafels verkopen particulie-
ren hun tweedehands (kinder)kleding, 
speelgoed, boeken, muziek en nog veel 
meer... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: schatjesmarkt@hotmail.com  

  /DeSchatjesmarkt  

Andere ZZP’ers 
▶die zich hadden gemeld voor een interview...    

Marjo van Bergen, M 06 44 54 41 86 
Humanistisch Raadsvrouw 
www.intransitcoaching.nl 

Ylonka de Boer, M 06 41 35 04 05 
Oprichter platform LifeOnline 
www.lifeonline.nl 

Suzan Borra, M 06 29 60 28 31 
Astroloog/coach/Reiki behandelingen 
www.heartandsoulcoaching.nl  

Jacqueline le Comte, M 06 1863 0836 
Pedicure 
www.tiptoppiepedicure.nl 

Sabrina Fotiadis, M 06 24 74 87 57 
Massagepraktijk Ouranios 
www.ouranios.nl 

Boudewijn Gelaudie, M 06 5374 8559 
Training en coaching, ook topsporters 
www.boudewijngelaudie.nl  

Sheila Hulsthoff, M 06 30 73 10 25 
Gestalttherapie, relatietherapie 
www.sheila-hulsthoff.nl 

Paul Janssens, M 06 44 47 60 77 
Osteopaat Integraal Medisch Centrum 
Integraalmedischcentrum.nl/arjen-
robben-osteopathie 

Helen Johnson, M 06 29 73 60 30 
Schrijfpraktijk ‘Text and the City’ 
johnsonhelenl@hotmail.com 

Marga Kabel, T (020) 617 58 41 
Praktijk v Lichaamsgerichte Therapie 
www.margakabel.nl 

Remco Kersting, M 06 42 86 49 04 
Sport/ontspanningsmassages 
www.handsinmotion.nl 

Marijke Kolkman, M 06 51 04 58 96 
Holistisch massage therapeut 
www.kairosmassage.nl 

Sharon Kousbroek, M. 06 53 37 11 96 
Praktijk v logopedie en stottertherapie. 

Jeannette Lekskes, M 06 53 51 33 01 
Praktijk relatietherapie en seksuologie 
jm.lekskes@online.nl 

Brigitta Ruijter, M 06 44 85 08 89 
Schoonheidssalon 'Tijd voor jezelf 
www.schoonheidssalontijdvoorjezelf.nl 

Roos Smit, M 06 24 89 26 81 
Freelance schrijver 
www.roossmit.com 
 

Meer informatie 
freelance.startpagina.nl 
zzp.startpagina.nl  
zzp.startkabel.nl 
zzpjobs.nl 
www.zzp-nederland.nl 

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 foto in het vorige nummer toonde 
het Wannepad. Uit de vele goede inzen-
dingen trokken wij: Maarten van 
Westrop. 

Zij wint een cadeau-
bon die beschikbaar 
gesteld is door de 
Winkeliersvereniging 
Nieuw Sloten.◀ 
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Foto: Chris Heilbron 

De natuur rukt op 
▶Foto ingezonden door Geert VerWuest     



I k kan niet kiezen. 
Na 15 jaar in loondienst bij een om-

roep besloot ik me om te scholen. In de 
tussentijd moest er brood op de plank, 
dus een 'baantje erbij'... 32 uur per 
week op kantoor, kan je dat nog een 
bijbaan noemen? En is het te doen om 
daarnaast je ZZP-bestaan op te  
bouwen?  
 
Natuurlijk niet! Tenzij je het geen  
probleem vindt dat je huis een stoffig 
hol wordt waar je in-en-uit rent voor 
een maaltijd, schone kleren en nacht-
rust. Tenzij je sociale contacten en 
hobby's een beetje overgewaardeerd 
vindt. Tenzij je je partner toch al niet 
wilde zien. Quality Time? Wat een  
onzin. Gewoon samen de tent draaiende 
houden, daar komt het op neer. ‘Schat, 
we zien elkaar wel weer in de vakantie!’ 
 
Zowel werknemer als zelfstandige zijn, 
is niet eeuwig vol te houden. Dus ik 
moet kiezen. Maar hoe aanlokkelijk is 
het leven van een ZZP-er eigenlijk?  
In 1996 waren er volgens het CBS 
330.000, in 2014 800.000 zelfstandi-
gen zonder personeel. Blijkbaar is het 
heel aantrekkelijk om je eigen werk-
tijden te kunnen bepalen en blijkbaar 
willen we allemaal met passie werken 
aan onze 'uitdaging'... Maar je kunt het 
ook anders zien: alles staat in het  
teken van die passie waar je je werk 
van wilt maken, 24 uur per dag.  
 
Je maakt je altijd zorgen of je volgen-
de maand ook weer een klus zult  
hebben. Je leest tussen de bedrijven 
door snel even de vakbladen en volgt 
een cursus 'Boekhouden voor dummies'. 
Je moet iets doen aan promotie, aan je 
pensioen en aan je Btw-aangifte. Je 
moet altijd bereikbaar zijn, ook  
's avonds en in het weekend. Een  
baaldag kan je je niet permitteren. 
Onbekend nummer? Het kan een  
potentiële klant zijn! 'Met het Parool, 
we hebben een mooie zomeraanbieding 
voor u...' 
 
Dus wat wordt het: passie en stress of 
saaie zekerheid? 

Ik wik en weeg nog even verder! ◀ 

De stalen zenuwen 
van een ZZP’er 
▶Column van Saskia Bender    

Za 19 september: Open Dag  
▶Dick Glastra van Loon, dick.glastravanloon@impuls.nl    

E igenlijk is het elke dag Open Dag 
in het Huis van de Wijk België. 

Maar op zaterdag 19 september van 
12 tot 17 uur maken wij er iets  
speciaals van.  
 
Een mooi moment om tijdens de Bio-
markt op het Belgiëplein even binnen te 
wandelen in het Huis van de Wijk op 
Hageland 117-119. 
 
Activiteiten in het Huis van de Wijk 
Diverse bewonersgroepen laten zien 
welke leuke, leerzame, inspirerende, 
creatieve en sportieve activiteiten zij 
allemaal uitvoeren. Dur) u het aan? 
Een mini-workshop salsa, saz-spelen, 
pilates of yoga? Of een potje schaken op 
het grote buiten-schaakspel? 
 
Bewonersinitiatieven 
De bewoners/vrijwilligers van de Regie-
groep Sloten/Nieuw Sloten geven uitleg 
over de bewonersinitiatieven die zij in 
2015 hebben beoordeeld en hebben 
voorzien van een activiteitenbudget. En 
zij dagen u uit om met nieuwe initiatie-
ven te komen. Zodat het nóg leuker 
wordt in Sloten en Nieuw Sloten.  
 
Boter bij de vis 
Op 19 september is het boter bij de vis: 
als uw initiatief minder kost dan € 500 
en het levert een positieve bijdrage aan 
het leven in de buurt, dan krijgt u van 
de Regiegroep meteen toestemming om 
te starten met uw activiteit. 

Première promotiefilm 
Om nog meer bewoners enthousiast te 
maken voor de mogelijkheden van het 
Huis van de Wijk hebben wij een pro-
motiefilmpje laten maken. Op zaterdag 
19 september vindt de première plaats! 
 
Ontmoet de professionals in uw wijk 
Wist u dat er best veel professionals in 
uw wijk werken, die wellicht iets voor u 
kunnen betekenen? Op 19 september 
kunt u hen ontmoeten en ontdekken 
wat zij u te bieden hebben.  
 
Culinaire hoogstandjes 
Dankzij de goed ingerichte buurt-
keuken van het Huis van de Wijk kun-
nen bewonersgroepen de heerlijkste 
gerechten maken. Natuurlijk kunt u 
deze komen proeven op onze Open Dag. 
En onze zeer gewaardeerde barvrijwil-
ligers voorzien u graag van een warm of 
koud drankje. 
 
Prijsvraag 
Het lijkt ons leuk om de zalen van Huis 
van de Wijk namen te geven die iets te 
maken hebben met België. Het is úw 
Huis van de Wijk, dus u mag bedenken 
welke namen de zalen moeten krijgen. 
Een jury van bewoners bepaalt uitein-
delijk wie de leukste namen hee)  
bedacht. De winnaar mag gratis deel-
nemen aan een activiteit naar keuze in 
het Huis van de Wijk. 
 
Graag tot ziens op onze Open Dag!◀ 

Oproep Jongeren 
▶Kathy Harris &  Cees Fisser    

N ieuw-Westenwind gaat een 
voorstelling maken over een 

Bijbelverhaal.  
 
Jij kunt met je creatieve, muzikale of 
artistieke kwaliteiten meedoen. Het 
gaat namelijk niet om een kant-en-
klare productie. Elke deelnemer kan 
een bijdrage leveren.  
Een Bijbelverhaal roept ongetwijfeld 
reacties op. Die zullen zoveel als moge-
lijk worden verwerkt in de voorsteling. 
 
Op woensdag 23 september 19.30u is 
er een informatieavond. De repetities 
starten in oktober 
en in maart 2016 
staat de uitvoering 
gepland.  
 
Meer info: www.nieuw-westenwind.nl  
Bel Klaas de Lange 06 25 30 76 87, of 
mail: klaas@nieuw-westenwind.nl. 
Doe je mee?◀ 

D e JongerenRegiegroep (JRg)  
Sloten & Nieuw Sloten is op zoek 

naar extra leden. 
 
De JongerenRegiegroep beoordeelt en 
begeleidt subsidie-aanvragen voor  
activiteiten die worden uitgevoerd door 
en voor jongeren in Sloten & Nieuw 
Sloten, inclusief Park Haagseweg.  
De JRg komt hiervoor meestal in de 
Matrixx bijeen. 

Ben jij tussen de 15 en 27 jaar 
en wil je jezelf inzetten voor 

jongeren in je wijk?  

Meld je dan aan voor de  
JongerenRegiegroep! 

 
Meer informatie, eventueel maat-
schappelijke stage en aanmelding bij: 
Buurtvrijwilligster Kathy Harris,  
M. 06 39 81 10 65◀ 
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De Heldin 
▶Ingezonden door Klaas de Lange    



Activiteiten-
agenda 

Van onze Wijkagenten 

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

Zondag 30 augustus, 11-12.30u 
Waterdieren-excursie 
Vertrek: NME-centrum De 
Waterkant, T. 020 617 19 15 
www.oeverlanden.nl 

Zondag 20 september,11-14u 
Cultuurhistorie aan de Sloterweg. 
Wegens verkeerssituatie niet geschikt 
voor jonge kinderen. Verzamelen: hoek 
Surinamestraat en Sloterkade !  

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 4 oktober, 15u  
Liederen van Mozart en Manuel 
de Falla, ballade #2 van Chopin, 
Hochzeitstag van Grieg, door pianist  
Edzo Bos en sopraan Anneloes Volmer  

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten 2015 vergadert 
elke 6 tot 9 weken om aanvragen te 
beoordelen. Hiernaast staat het rooster.  
Let op: aanvragen uiterlijk 14 dagen 
voor elke vergadering inleveren!◀ 

Bewonersinitiatief  | Regiegroep- 
inleveren vóór/op     | vergadering  
 
27 september | 12 oktober 
08 november | 23 november 
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gebieden in Nieuw-West: Slotervaart, 
Osdorp, De Aker / Sloten / Nieuw Sloten 
en Geuzenveld-Slotermeer/Westpoort. 
In deze agenda’s zijn de ontwikkelin-
gen en kansen per gebied vertaald in  
doelen. Daarmee zijn de prioriteiten 
voor de komende vier jaar bepaald. 
 
Gebiedsteams 
In de vier gebieden werken ge-
biedsteams. Zij zijn de ogen en oren van 
het stadsdeel in de vier gebieden.  
Tijdens de bijeenkomsten vertellen zij 
wat er de afgelopen periode is gebeurd 
met de signalen en meldingen van de 
bewoners. Bewoners gaven eerder dit 
jaar aan dat zij niet tevreden waren over 
het centrale informatienummer 14020; 
dat zij vaste contactpersonen bij het 
stadsdeel misten; en dat zij meer aan-
dacht wilden voor afval op straat. Ook 
meldden bewoners uit heel Nieuw-
West dat zij al lange tijd dezelfde aan-
dachtspunten doorgeven, maar dat ze 
weinig resultaten zien.  

(Vervolg van pagina 1) 
 Plannen 2016 

Hoe wordt Westpoort de motor van 
Nieuw-West als het gaat om werk en 
opleiding? Hoe wordt de Sloterplas een 
populair stadsmeer? En hoe verbetert 
het stadsdeel de kwaliteit van het  
beheer in de openbare ruimte?  
 
Tijdens bijeenkomsten in de week van 
14 tot en met 20 september gaan  
medewerkers van het stadsdeel in ge-
sprek met bewoners en ondernemers 
over de plannen voor 2016 en kunnen 
zij meedenken over de plannen in hun 
gebied.◀ 

Check de data van de bijeenkomsten: 
www.amsterdam.nl/buurten 

en kom langs. 
Uw bijdrage is belangrijk! 

De ‘Gebiedsbijeenkomst’ voor  
De Aker, Sloten en Nieuw Sloten  

staat gepland voor 9 oktober, 20-22u. 
(locatie nog niet bekend) 

▶Gebiedsmakelaar: Germaine van Haard, g.van.haard@amsterdam.nl, M. 06 5147 8785 

/GebiedsmakelaarNieuwSloten 

Zaterdag, 10-18u 
19 september 
24 oktober 
28 november & 
19 december ’15 

Zaterdag 19 september  
Open Broedplaatsendag 
ACTA, 13-18u, Louwesweg 1 
www.actagebouw.nl 

Za 26 & zo 27 september, 12-22u 
Open Broedplaatsendag,  
Nieuw-&-Meer, O.Haagseweg 
www.broedplaatsendagennieuwwest.nl  

Woninginbraken  
tijdens de vakantieperiode 
Helaas zijn er gedurende de vakantie-
periode flink wat inbraken geweest. 
Blijf alert als het gaat om .’verdachte 
omstandigheden’ en bel 112 als u iets 
verdachts ziet of hoort. Nog steeds hee) 
‘inbraak woning’ een hoge prioriteit bij 
de politie!  
 
Gelukkig is het in een aantal gevallen 
NIET gelukt om binnen te komen, voor-
al dankzij goed hang- en sluitwerk!  

Tip: Bekijk het hang- 
en sluitwerk van uw 
woning en laat u even-
tueel informeren door 
een erkend PKVW-
bedrijf: 

www.politiekeurmerk.nl  

Oproep hondenbezitters 
Mocht u tijdens het uitlaten van uw 
hond iets verdachts zien met betrek-
king tot (poging tot) woninginbraak? 
Laat het ons weten via 112 ! 
 
Gestolen voertuigen 
Hebt u in de buurt een auto of brom-
fiets staan die u niet vertrouwt, dan 
kunt u zelf eenvoudig het kenteken 
controleren  
via de  
RDW-site: 
www.rdw.nl  of  https://ovi.rdw.nl/ 
Bij ‘Status van het voertuig’ kunt u con-
troleren of het voertuig gestolen is.◀ 
 

Zaterdag 19 september, 12-17u  
Open Dag in Huis van de Wijk 
België, Hageland 117-119, 
T. (020) 617 82 35  

Zaterdag 12 september, 11-16u  
Zomerfestival met kindertrein 
en bungeejump. Aangeboden 
door Winkeliersvereniging Nieuw Sloten 


