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Fietsenwinkel 

thema 

Z Z P’ers 

NSN voortaan in kleur 

▶Na concurrentiestrijd tussen drukkerijen... 

V oortaan ontvangt u NieuwSloten 
Nieuws in kleur. Dit is het onver-

wachte resultaat van een korte, maar 
felle concurrentiestrijd tussen druk-
kerijen... 
 
Bijna had de redactie afscheid moeten 
nemen van drukkerij Jubels, met wie we 
al jaren fijn zaken doen. De drukwerk-
begeleiding is altijd plezierig en accu-
raat, en het drukwerk laat niets te  
wensen over. Maar eind april ontvingen 
we een offerte van een concurrerende 
drukkerij, die we bijna niet konden af-
slaan. Met als ‘prettige bijkomstigheid’: 
NSN gedrukt in full color! 
 
Het is een goed gebruik om je huidige 
leverancier in de gelegenheid te stellen 
een vergelijkbaar tegenbod te doen. En 
dat hee' Jubels gedaan om NSN als 
klant te behouden. 
 
Het resultaat: een mooier en moder-
ner eindproduct voor een lagere 
prijs! Wat wilt u nog meer?◀ 
 
Namens de redactie, 
Cees Fisser 

Vrijwilligster gezocht! 
▶Ingezonden door Wil Kok-Verbeek 

I n september start in het HvdW 
België een cursus ‘Nederlandse 

taal’ voor volwassenen. De cursus, 
op dinsdagmiddagen, is bedoeld 
voor Nieuwe Nederlanders en wordt 
gegeven door vrijwilligers die pro-
fessioneel lesmateriaal gebruiken: 
www.delAsemethode.nl. 
 
We oefenen in kleine groepen van 8 tot 
10 cursisten. De methode biedt aan-
trekkelijke, afwisselende les-vormen: 
woorden leren, luisteren hoe woorden 
uitgesproken worden (o.a. met les dvd) 
en natuurlijk veel zelf oefenen door  
met elkaar Nederlands te praten.  
De cursus is financieel mogelijk ge-
maakt door stadsdeel Nieuw-West, en 
de cursisten betalen een eigen bijdrage. 
 
Help jij je buurvrouw/
man met de Nederland-
se taal? Wil je met mij 
samen die cursus geven?  
 
Of wil je eerst wat meer weten over wat 
er van de vrijwilliger/docent verwacht 
wordt? Mail je contactgegevens naar: 
wil.kokverbeek@upcmail.nl ◀ 

V oor het derde jaar op rij, kunt u 
kennismaken met hardwerken-

de Zelfstandigen Zonder Personeel 
die hun brood verdienen in hun 
éénmanszaak (m/v). 
 
“Amsterdam telt 47.000 zzp’ers. De 
afgelopen jaren is het aandeel zzp’ers  
in de werkzame beroepsbevolking toe-
genomen van 6% in 2008 tot ruim 12% 
in 2012.” [Bron: Bureau O&S Amsterdam] 
Op elke 8 huishoudens is 1 zzp’er. 
 
Wie zijn die éénpitters, bij ons in de 
straat? En wat doen ze voor de kost? In 
dit themanummer maakt u kennis met 
zes zzp’ers in uiteenlopende beroepen. 
U leest waarin zij zich gespecialiseerd 
hebben; of ze kunnen rondkomen van 
wat ze verdienen, of nog een tweede 
baan hebben? Of ze thuis werken en 
daar klanten kunnen ontvangen, of 
elders?  
 
Kortom: een klein deel van ‘alles wat u 
altijd al had willen weten over...’ Als u 
toevallig nét zo’n specialist nodig hebt, 
weet u nu waar u die dicht bij huis kunt 
vinden.◀ 

ZZP’ers in de buurt 
▶Cees Fisser 

Herman Geel & Cees Fisser 

Zes (+1) ZZP’ers 
in het zonnetje 

gezet! 
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Brenda Lammertse: 
Mensen ontspannen onder mijn handen 

▶Janna Winnubst    

G rafische vormgeving is de grote 
passie van René de Vos, die op 

21-jarige leeftijd het grafisch lyceum 
heeA afgerond en al 37 jaar met  
devotie in het vak werkzaam is. 
Eerst in loondienst bij een grote re-
productie-onderneming en reclame-
studio's; 10 jaar later voor zichzelf 
begonnen. “Het is het mooiste vak 
dat er bestaat”, zegt hij trots. 
 
“Mijn leven lang ben ik fan van tech-
niek. Mijn eerste Mac was een diepte-
investering en kostte evenveel als een 
nieuwe middenklasse auto, maar elke 
cent waard! Ik kan me al bijna niet 
meer voorstellen, dat ik heb kunnen 
werken op een klein zwart-witscherm.” 
De nieuwste snuCes uit dezelfde ‘stal’ 
hebben nu hun plek in de studio inge-
nomen. “Ik zou niet zonder kunnen”, 
vervolgt hij. De liefde voor moderniteit 
zie je ook terug in zijn werk. Werken 
voor uiteenlopende opdrachtgevers, 
van de tabaksindustrie tot healthcare, 
alles met een strakke grafische vormge-
ving. "Je moet niets willen toevoegen aan 
de inhoud van de opdrachtgever, maar 
het op de mooist mogelijke manier wil-
len tonen. Neem de AH-folder, die is al 
jaren hetzelfde en doet wat ouderwets 
aan. Die zou ik graag onder handen wil-
len nemen. Ze mogen me bellen hoor!” 

“De techniek en de komst van internet 
hebben ervoor gezorgd dat ik mijn op-
drachten op een andere manier moet 
verwerven. Vroeger hield ik de Adfor-
matie [vakblad, red.] goed bij. Dat doe ik 
nog steeds, al krijg ik de meeste  
opdrachten toch via mond-tot-mond 
reclame. Dat werkt nog altijd het beste. 
Social Media inzetten vind ik onper-
soonlijk, maar je kunt er niet meer  
omheen. Ik heb een website en ben dus 
ook ‘in de ether’ te vinden. We leven van 
de inkomsten uit de studio en dat gaat 
prima, al hebben we betere tijden ge-
kend. Het past in het huidige economi-
sche klimaat. Er zitten gelukkig nog 
mooie klussen in de pijplijn, dus we 
blijven positief.◀ 
 
Geïnteresseerd?  
www.reclamestudiorenedevos.nl 
of M. 06 22 24 16 48 

S ylvia Brink heeA na een carrière 
in P&O een time-out genomen 

om twee kinderen op te voeden. Op 
een gegeven moment begon het toch 
te kriebelen en wilde ze weer terug 
in het arbeidsproces. Alleen als wat? 
Bij toeval kwam mediation op haar 
pad en dat heeA goed uitgepakt voor 
deze succesvolle ZZP’er/mediator. 

Toen Sylvia begon, bood zij een breed 
spectrum aan. Ze is zelfs een tijdje 
buurtbemiddelaar geweest, maar gaan-
deweg is zij zich gaan richten op onder-
steuning van mensen, die na een hoop-
volle trouwbelo'e toch inzagen dat het 
zo niet langer door kan gaan, en beslo-
ten hun wegen te scheiden.  
 
Scheiden kan in wederzijds overleg 
door als “vrienden” uit elkaar te gaan, 
maar vaak gaat een scheiding gepaard 
met boosheid en vliegen de verwijten 
over en weer. In beide gevallen is het de 
taak van de mediator te bemiddelen om 
de scheiding zo acceptabel mogelijk te 
maken. Niet alleen voor de twee partij-
en, maar vooral ook voor hun kinderen, 
die in scheidingssituaties vaak ‘het 
kind van de rekening’ dreigen te  
worden. Een dergelijk gesprek gaat je, 
vanzelfsprekend, niet in koude kleren 
zitten.  
 
Sylvia: “De grootste valkuil is dat je 
onbewust partij gaat kiezen. Reden 
waarom een gedegen opleiding van 
groot belang is, en: een goede juridische 
back-up.”  
 
Goede afspraken helpen de scheidende 
partijen bij het verwerken van de oude 
en de start van de nieuwe situatie. Dit 
is het werk van de mediator en dat 
schenkt heel veel voldoening, genoeg 
om het beroep aantrekkelijk te houden. 
Mond-tot-mond reclame en verwijzin-
gen vanuit de rechtbank en het 
juridisch loket zorgen voor voldoende 
inkomen voor een succesvolle prak-
tijk.◀ 
 
Meer informatie 
www.brinkscheidingsmediation.nl 
M. 06 25 18 86 01 

B en je intensief aan het hard-
lopen? Heb je stressklachten en 

ben je op zoek naar ontspannende of 
preventieve massage? 
Brenda Lammertse werkt sinds juli 
2010 als masseur met praktijk aan 
huis in Nieuw Sloten. Haar klanten, 
zowel mannen als vrouwen, komen 
voornamelijk uit Nieuw Sloten, maar 
ook uit omliggende wijken.  
 
Met de behaalde diploma’s en certifica-
ten aan de muur gee' Brenda niet  
alleen sport- of ontspanningsmassage. 
Ook maakt ze gebruik van de tech-
nieken: Reiki, Shiatsu, voetreflex, 
hotstone massage en AQAMA® massa-
ge (ook voor ‘zwangeren’). 
Voor de nieuwe techniek, kinesio-tapen 
(medisch tapen – ook tegen hooikoorts-
klachten; zie de website.) ben je bij 
Brenda aan het goede adres.  

Ze werkt op locatie met stoelmassage 
bij bedrijven en staat achter de massa-
getafel bij sportevenementen, zoals 
tijdens de Triatlon bij de Sloterplas. 
Brenda hee' een aantal vaste klanten 
in haar bestand, die zich regelmatig 
laten behandelen: “Er is veel behoe'e 
aan massagebehandelingen, want een 
fysiotherapeut masseert alleen als dat 
medisch noodzakelijk is.” 
Overdag werkt Brenda in de zorg als 
leidinggevende. Juist de combinatie 
van werken met haar hoofd, en in de 
avonduren werken met haar handen, 
gee' voldoening. 
    
Wat vind je zo leuk aan je werk als thera-
peute en heb je last van de recessie?  
Brenda: “Mensen ontspannen onder 
mijn handen; stijve spieren en pijn-
klachten verminderen; klanten zijn 
tevreden. Hoewel ik niet van mijn prak-
tijk kan leven, merk ik weinig van de 
recessie. Juist nu aan het begin van de 
zomer wordt er heel wat gesport en  
gelopen in Nieuw Sloten. Ook aan het  
begin van het nieuwe jaar is er een  
lichte stijging van aanmeldingen door 
goede voornemens.”◀ 
 
Toe aan ‘een moment voor jezelf?’ 
Kijk op www.brenda-sportmassage.nl 
Of bel haar op werkdagen ná 16.30u:  
T. (020) 669 82 89 / M. 06 5182 8466 

René de Vos 
R e k l a m e s t u d i o  

▶Olivia Sabec    

Samen scheiden bij de  

M e d i a t o r  
▶Theo Hesp    

René met partner Kitty 
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J eroen van der Wulp is coach en 
trainer op het gebied van persoon-

lijke ontwikkeling. Hij gebruikt 
Neuro Linguistisch Programmeren 
(NLP) en hij is opgeleid om ‘familie-
opstellingen’ te doen. Centraal staat 
daarbij het idee dat ieder mens een 
eigen plaats inneemt tussen andere 
mensen, in een ‘systeem’, waar zo-
wel partner, familie, vrienden en 
collega’s deel van uitmaken.  
Om los te komen van belemmeringen 
en jezelf te ontwikkelen, kan het verhel-
derend zijn om - samen met een coach 
als Jeroen - te kijken naar je plek in dat 
systeem. 

Heb je een voorbeeld van je werk als coach? 
“Ik heb jongeren begeleid die van school 
zijn gegaan zonder diploma, die thuiszit-
ten en niet weten hoe het verder moet. 
Mijn doel is om iemand weer in bewe-
ging te brengen, door ons te richten op de 
positieve dingen: Wat wil je wèl? Wat 
kan je wèl? Ik werk met volwassenen die 
vastzitten in patronen. Door coaching 
leer je je leven opnieuw in eigen hand te 
nemen. Je bent niet altijd verantwoorde-
lijk voor wat er in je leven gebeurt, maar 
wel voor hoe je er mee omgaat.” 
 
Kan je niet net zo goed met een vriend of 
familielid praten? 
“Dat kan zeker. Het verschil is dat ik erin 
getraind ben om patronen te herkennen, 
dat ik neutraal ben en dingen van een 
afstand kan waarnemen. Ik kan makke-
lijker naar de kern van het probleem lei-
den, iemand een spiegel voorhouden.” 
 
Verschil tussen coaching en training? 
“Coaching is individueel, bij trainingen 
werk ik met groepen. Dat kan bij een 
bedrijf of organisatie zijn, als bepaalde 
doelen bereikt moeten worden. Denk 
aan een training in 'feedback geven' of 
'beter samenwerken'. Ik organiseer ook 
'open trainingen' en workshops; met 
een heel diverse groep mensen werk je 
dan aan een thema zoals ‘loslaten’ of 
‘communicatie’. 
Het gee' mij veel positieve energie als 
mensen door coaching en training in 
beweging komen - veranderen kan!”◀ 
 
Meer informatieMeer informatieMeer informatieMeer informatie    
www.jenzs.nl 

I n de pas verbouwde Garage  
Notweg (een voormalige Renault-

garage, nu in bezit van Ymere) gonst 
het van bedrijvigheid. Doel van de 
bedrijven (www.garagenotweg.nl) is 
een vliegwiel te zijn voor werkgele-
genheid. Janine Molier uit Nieuw 
Sloten, combineert hier twee bedrij-
ven: Beeldenwerk en Creapalet.  
 
Vanaf 2008 werkt zij als ZZP’er voor 
circa 2 dagen per week als bedrijfsarts. 
Voor verschillende bedrijven coacht zij 
mensen met ‘werkproblematiek’. Als 
bedrijfsarts doet zij ook keuringen. 
Voor de rest is zij creatief begeleider.  
 
In haar coachingspraktijk helpt zij 
mensen om gezond en met plezier aan 
het werk te blijven, of weer aan werk te 
komen. Janine: “Ik gebruik daarbij 
beeldende vormen als metafoor voor 
het leven van alledag. Hoe ga je om met 
teleurstellingen? Hoe stap je ergens op 
af? Waar ligt je hart? Wat vind je leuk, 
enz. Daarbij betrek ik eventueel aanwe-
zige gezondheidsklachten. Het gaat 
vooral om het verbinden van het hart 
met het hoofd en om de vraag wat kan 
en wat wil iemand?” Het maken van 
een kunstwerk of een levensboek kan 
daarbij helpen. “Soms kun je een pro-
bleem al vanuit je gevoel verbeelden, 
terwijl je het nog niet rationeel kunt 
benoemen. Daarbij gaat het niet zozeer 
om het eindproduct, maar veel meer om 
de weg erheen.” 

Naast haar werk als bedrijfsarts/coach 
geeft Janine via haar tweede bedrijf, 
Creapalet, creatieve cursussen over de 
basistechnieken voor glas, textiel en ke-
ramiek. Deelnemers leren eerst de tech-
niek en kunnen daarna met een 
‘knipkaart’ gebruik maken van de  
atelierruimten. “Deze cursussen zijn ook 
heel geschikt voor overwerkte mensen. 
De cursus biedt structuur, ontmoeting 
en de mogelijkheid om op een positieve 
manier je energie weer op te bouwen.”◀ 
 
Meer informatie  
www.beeldenwerk.nl / www.creapalet.nl  
T. 06 33 61 76 81. Janine staat 11-08-13 
op de kunstmarkt Osdorpplein (bij HEMA).  

Jeroen en zijn systeem: 

“Niemand is een eiland” 
▶Saskia Bender    

W ie op www.sims-line.nl kijkt, 
ziet wat de hondenboetiek en 

webwinkel van ZZP’er Simone Koene 
aan de Luiksingel 7 te bieden heeA 
voor onze trouwe viervoeters. 
 
Simone: “Veel mensen denken dat een 
hondenboetiek alleen dure, exclusieve 
spullen verkoopt. Dat is dus niet zo. Op 
grond van mijn lange ervaring als fok-
ker heb ik een eigen lijn van gezond 
‘lamb & rice voer’, die kan concurreren 
met de bekende merken.” 
 
Een hondenboetiek is toch alleen voor 
kleine hondjes?  
“Als je kijkt naar kleding, zoals jassen 
of bodywarmers, dan zijn die vooral 
voor kleine honden (Chihuahua’s of de 
Chinese Naakthond) van belang, maar 
ik heb ook kleding voor grote honden. 
En er zijn nog zoveel andere producten 

te koop, die het 
leven van de baas 
én van kleine of 
grote honden aan-
genamer maken.” 
Op de website is 
een keur aan hals-
banden en lijnen, 
veilige (reflecteren-
de) tuigjes, voeder-
bakken en manden 
te vinden. 

 
Wat deed je hiervóór? 
“Vroeger had ik een trimsalon, maar na 
een hernia-operatie, kon ik dat werk 
niet meer doen. Toch moest er brood op 
de plank komen, dus ben ik de boetiek 
én de webshop begonnen. Die combina-
tie werk heel goed. Ik volg de internati-
onale vakbeurzen en krijg bestellingen 
uit heel Nederland. Service en snelheid 
zijn hierbij van groot belang!” 
 
Verdient het goed?  
“Het is hard werken. Om op te vallen op 
Google moet ik af en toe adverteren en 
vrijwel dagelijks de website of de Face-
bookpagina bijwerken. Als er nieuwe 
klanten in de winkel komen, vraag ik 
meestal hoe ze Sims-line [Simone’s lijn] 
ontdekt hebben. Mond-tot-mond-
reclame werkt nog altijd het beste!”◀ 
 
Meer informatie 
www.sims-line.nl 
Facebook: /simsline.hondenboetiek 
Simone deelt het bedrijfspand met Honden-
trimsalon Baluca (ZZP’er Cynthia de Wit). 
Voor wie de Luiksingel niet weet te liggen: 
tussen de Bastenakenstraat (in het zuiden) 
en de Laan van Vlaanderen, ten oosten van 
de Anderlechtlaan. 

Hondenboetiek 

Sims-line.nl 
▶Cees Fisser    

Beeldenwerk en Creapalet: 

een bijzondere combinatie 
▶Ellen van Kessel    
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Fietsenwinkel Joederks–Ponjaard open 
▶Chris Heilbron    

W elkom bij Joederks – Ponjaard! 
Met de komst van een fietsen-

winkel in Nieuw Sloten, gaat de 
wens van veel bewoners in vervulling.  
 
In het april-nummer van NSN stond 
een fietsenwinkel op de vierde plaats in 
de rij van meest gewenste winkels; nu 
is die er dus! 
 
Winkel en webwinkel 
Ponjaard is de winkel en Joederks.nl 
is de webwinkel. In de winkel kunt u 
gewoon binnenlopen. Op de webwinkel 
kunt u 24 uur/7 dagen per week vragen 
stellen, die Joe Derks zo snel mogelijk 
beantwoordt. Bestellen van nieuwe 
fietsen, 2e-hands fietsen en fietsonder-
delen is uiteraard ook online mogelijk. 
Joe werkt de website wekelijks bij met 
nieuwe producten. Het assortiment in 

de winkel wordt steeds groter. Dus in 
de meeste gevallen zijn er geen wacht-
tijden. Betalen in de winkel (ook mobiel 
pinnen), inpakken, klaar! 
Kunt u een product niet vinden op de 
website? Vraag er naar, dan kan Joe u 
misschien toch van dienst zijn. 
 
Meer informatie 
Speciale vragen over uw fiets of over 
producten op de website?  
Mail naar info@joederks.nl.  
Hebt u een oude of dierbare fiets die 
opgeknapt moeten worden? 
Mail naar restauratie@joederks.nl.  
Bellen kan ook: M: 06 21 21 59 56  
 
De winkel is de Heverleestraat 1, op 
de hoek met de Sint-Truidenstraat,  
achter jongerencentrum Matrixx.◀ 
P.S. Een ponjaard is een korte puntige dolk. 

S inds een paar maan-
den woon ik in Nieuw 

Sloten en ik voel me er al 
aardig thuis. Regelmatig 
bezoek ik het Huis van de Wijk  
België. Daar organiseren diverse 
bewonersgroepen allerlei culturele 
activiteiten. Maar wat is er nog niet?  

Een poëziegroep!  
Hieronder een gedicht als voorbeeld. 
    
De Doorkijk 
 
Je ziet bomen en heggen 

en zitbanken maar geen 

horizon. 
Dan steen en beton dus 

huizen erom. 

Maakt dat je anders kijkt zodat 
er ruimte veranderd blijkt. 

Zie je een licht dat de kamer 

in schijnt. 
Die verruimt je blik en geeft 

je een kick. 

Zodat je weer een ogenblik 
jezelf zag gluren over de  

muren om zo in de verte 

te turen. 
 
Hebt u / heb je belangstelling? 
Bel mij gerust voor meer informatie of 
om samen met anderen een Bewoners-
initiatief te starten: M. 06 22 18 44 98.◀ 
Ruud Polman 

Wat doet oorlog met mensen/jongeren? 
De senioren, die in 1940/45 tot de groep 
jongeren behoorden, vertelden over de 
verschrikkingen die zij hadden meege-
maakt. 
Wij leven al 68 jaar in een ‘vrij land’. 
Maar hoe zorgen we ervoor dat we in 
ons land, in onze stad, in onze wijk, 
goed met elkaar omgaan? Elkaar de 
ruimte geven en respecteren, zonder 
elkaar te hinderen? Daar ging het om, 
tijdens deze ontmoeting. 
De sfeer was goed en deze bijeenkomst 
was zeer geslaagd.◀ 

O p 25 april zaten senioren en 
 jongeren uit de wijk samen aan 

de eettafel in het HvdW België. Doel 
van de bijeenkomst was kennis-
maken, elkaar ontmoeten.  
 
Wat verbindt ons en waarin verschillen 
wij. En… wat kunnen we van elkaar 
leren? Door gezamenlijk te dineren 
kwamen de gesprekken goed op gang.  
Zo kort voor 4 mei, kwam uiteraard de 
Tweede Wereldoorlog ter sprake. Wat 
is oorlog? De meeste jongeren kennen 
oorlog – gelukkig – alleen van TV.  

Poëzie in HvdW?! 
▶Ingezonden oproep    

Jong ontmoet oud ontmoet jong 
▶Chris Heilbron    

 ZZP’er Joe Derks in geruit shirt 
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Ken uw wijk 
Waar is deze foto gemaakt?     

Stuur uw antwoord per post naar: Schaarbeekstraat 40, 1066 
WH Amsterdam, of per e-mail: nsn@eigenwijks.nl. Vermeld 
duidelijk uw naam, adres én uw telefoonnummer. Alleen inwo-
ners 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 Keurmerk Veilig On-
dernemen, in het trottoir van Hageland, bij het Belgiëplein. 
Uit de goede inzendingen trokken wij: 
Donna Speelman.  

Zij wint een cadeaubon die beschikbaar 
gesteld is door de Winkeliersvereni-
ging Nieuw Sloten.◀    

I edereen kan een bedrijf beginnen en zichzelf 

ondernemer noemen. Om een businessplan te 

schrijven, hoef je alleen een format in te vul-

len, en de boekhouding doe je met een software-

pakket of je besteedt die uit aan een boekhouder. 

Beetje startkapitaal maakt al het begin makkelijker, 

maar het kan ook prima zonder. Ondernemen is een 

kwestie van gewoon doen en durven. Kijk maar naar 

de minderbedeelde inwoners van landen waar je geen 

andere keuze hebt dan ‘te ondernemen’.  

Ik las laatst over een man uit Spanje die op rest-

afval vliegenlarven kweekt en dit eiwitrijke goedje 

doorverkoopt aan boerderijen. Daar vervangt het 

genetisch gemodificeerd veevoer. Serieus, de man 

verdient daar intussen goud aan. Smakelijk, niet? 

Iets dichter bij huis dan: Je buurmeisje die online 

keiharde euries verdient door haar mening over  

bepaalde cosmetica te delen op YouTube. Ook dat is 

ondernemen.  

Ondernemers zijn creatief. Ondernemers zijn dyna-

misch. En creatieve dynamische mensen zijn best te 

vergelijken met kinderen. Echt. Net als kinderen 

moeten ondernemers snel nieuwe dingen leren,  

strategieën aanpassen en heel hard werken om hun 

doelen in een mum van tijd te kunnen bereiken. Hun 

doorzettingsvermogen is voor de buitenwereld  

benijdenswaardig. 

Om de vergelijking compleet te maken: ze lijken 

nooit moe en barsten van de energie.  

 

Je zou haast denken dat de ontelbare werkuren en 

grote hoeveelheden inspanningen die ondernemers in 

hun bedrijf stoppen, gevoed worden door kilo’s  

chocolade, winegums en ander zoet spul. Maar 

meestal is het geheime ingrediënt: Passie. Liefde 

voor je werk dus. Want het gevoel van onafhanke-

lijkheid en voldoening is nergens zo groot als bij het 

drijven van je eigen onderneming, die geboren is uit 

passie. En wie vanuit passie onderneemt, noemt het 

allang geen ‘werken’ meer, maar eerder een ultieme 

vorm van spelen. 

 

En wie wil dat nou niet?◀ 

Ondernemen  
is langzaam volwassen worden 
▶Column van Olivia Sabec 

Uit de Werkgroep VORM 
▶Cees Fisser 

O p 27 mei kwam de werkgroep Veiligheid, Openbare 
Ruimte en Milieu (VORM) voor de tweede keer dit 

jaar bijeen. Projectleider Jan Smit van de afdeling Ont-
wikkeling en Realisatie van stadsdeel Nieuw-West was  
uitgenodigd om een toelichting te geven bij het ‘meer-
jaren onderhoudsprogramma’ voor de bestrating.  

Voorafgaand aan het onderhoud hebben inspecteurs de trot-
toirs, parkeervakken en rijweg onder andere op ‘vlakheid’ 
beoordeeld. Hierdoor kan het gebeuren dat het trottoir aan de 
ene kant van de weg wél ‘herstraat’ wordt, maar aan de ande-
re kant niet. Zodra ze bij u in de straat aan het werk gaan, 
ontvangt u een bewonersbrief.◀ 
 
P.S. De bewonerswerkgroep VORM komt al sinds 1996 
4x per jaar bijeen voor overleg met de Wijkcoördinator 
en de Buurtregisseurs. De notulen van de bijeenkom-
sten kunt u opvragen via: nsn@eigenwijks.nl.  



ActiviteitenActiviteiten--
agendaagenda  

Van onze Buurtregisseurs 

▶George.Elsenberg@amsterdam.politie.nl (Nieuw Sloten Noord & C) 
▶Lotte.Wagemaker@amsterdam.politie.nl (Nieuw Sloten Zuid) 
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S inds 8 mei zijn wij elke woensdag 
van 10 tot 16 uur aanwezig in het 

Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14. 
Dit doen wij om u – als bewoner of onder-
nemer – een vast punt te geven om naartoe 
te komen met vragen of meldingen die niet 
gedaan kunnen worden via 14020, maar 
die wél met het stadsdeel te maken hebben.  

U kunt ons ook bellen of mailen voor een afspraak op locatie in de wijk.◀ 

O pnieuw aandacht voor diefstal 
van kentekenplaten.  

 
Gestolen kentekenplaten worden vaak  
gebruikt bij misdrijven, zoals ‘tanken 
zonder te betalen’. Soms raken kenteken-
platen zoek in autowasstraten of bij aan-
rijdingen. Diefstal en zoekraken gebeurt 
als kentekenplaten niet stevig aan de 
 auto's vastzitten! Vaak zitten ze slechts in 
zwarte kentekenplaathouders ‘geklikt’. 
Dieven wippen ze er zó uit. 
Vastzetten met popnagels aan een vast 
onderdeel van het motorvoertuig is een 
efficiënte manier om kentekenplaten on-
aantrekkelijk te maken voor diefstal.  
 
Diefstal van auto’s 
Naast diefstal van kentekenplaten wor-
den er in Nieuw Sloten ook auto's gesto-
len. Meld diefstal direct bij het Verzeke-
ringsbureau Voertuigcriminaliteit (VBV), 
ook als u niet verzekerd bent. Alleen als u 
de ‘meldcode’ van het chassisnummer 
doorgeeft (dit staat op het kentekenbe-
wijs), wordt het voertuig in Nederland als 
vermist geregistreerd. U kunt het telefo-
nisch melden via (071) 364 17 77 of via  
www.stichtingvbv.nl. Doe ook zo snel 
mogelijk aangifte bij de politie! 
 
Hennepplantages 
Mede dankzij uw hulp heeft de politie 
weer een aantal hennepplantages opge-
rold. De aanpak van de georganiseerde 
hennepteelt is een landelijke prioriteit 

Van de Wijkcoördinator 

▶Germaine van Haard, g.van.haard@nieuwwest.amsterdam.nl, 06 5147 8785 

▶Gebiedsnetwerker Richard Salis, r.salis@nieuwwest.amsterdam.nl, 06 1307 3037 

Zondag 30 juni, 11-12.30u 
Excursie Planten 
Bloeiende planten en het beheer van  
grazige vegetatie, o.l.v. Hans Bootsma 
Vertrek: NME-centrum De Waterkant, 
T. (020) 617 19 15, www.oeverlanden.nl  

voor de politie. Bij de aanpak is niet alleen 
de overheid betrokken. Ook bedrijven en 
verzekeraars doen er alles aan hennep-
teelt samen met de politie een halt toe te 
roepen. 

Diefstal van fietsen 
Voorkom fietsendiefstal door de volgende 
maatregelen te treffen: 
• Noteer zoveel mogelijk kenmerken van 
uw fiets op een fietsregistratiekaart.  
• Laat uw postcode en huisnummer in 
het frame van uw fiets graveren.  
• Zet uw fiets altijd op slot. 
• Laat een diefstalpreventiechip op of 
aan de fiets aanbrengen. Dit is een klein 
staafje of rondje met gegevens. De chip is 
uit te lezen met een uitleesapparaat. Het 
is niet mogelijk een fiets te laten volgen 
via een satelliet. 
• Maak gebruik van een stalling, en  zorg 
voor een goed slot op de deur van uw 
schuur of berging. 
• Laat uw fiets 's avonds of 's nachts niet 
op een onverlichte plek buiten staan . 

Zondag 18 aug, 11-12.30u 
Excursie Waterdieren  
Met schepnet en microscoop,  
o.l.v. Kees Wabeke en JanKees van Dijk. 
Vertrek: NME-centrum De Waterkant, 
T. (020) 617 19 15, www.oeverlanden.nl  

Maandag 9 september, 19.30u    
Werkgroep VORM  
Thema: Milieu/afval 
Openbaar groen, adopteer een plantsoen 
in het Huis van de Wijk België 
Info: Cees Fisser, M. 06 2468 44 81 

In de folder die het GVB in november 
2012 voor de nieuwe dienstregeling 
verspreidde, stond de volgende tip:  
Wordt uw uitstaphalte omgeroepen? 
Dan kunt u al uitchecken! 
Dus dan hoe' u dáár niet meer op te  
letten, als de deuren open-
gaan.◀ 

Uitchecken bij GVB 

▶Cees Fisser 

Gratis Mozaïeken! 
▶Ingezonden door Marcia Zeegelaar 

Jong en oud kan gratis deelnemen aan 
mozaïeken in het Huis van de Wijk 
België.  
Zowel op woensdagmiddag 16-18u,  
als op vrijdagmiddag 16-18u. 
Het eindresultaat zal in Nieuw Sloten 
in de openbare ruimte te 
zien zijn. 
Informatie of aanmelden? 
E: wvandemeene@hotmail.com 

ACTA Tuin 

▶Ingezonden via Ellen van Kessel    

De ACTA Tuin aan de rand van Nieuw 
Sloten is een project waar de nieuwe 
bewoners van het voormalige ACTA-
gebouw (studenten en kunstenaars), in 
samenwerking met buurt-bewoners en 
overige geïnteresseerden, een eetbare 
tuin ontwikkelen en onderhouden.◀  
Info: www.facebook.com/ActaTuin 

Vrijdag 23 aug, 20.30-22u 
Nacht van de Vleermuis 
Lezing en excursie van Floor van der Vliet 
Vertrek: NME-centrum De Waterkant, 
T. (020) 617 19 15, www.oeverlanden.nl  

Zaterdag 29 juni, v/a 8.30u 
Giant Experience fietstourtochten 
van 60, 100 of 140km 
Sportpark Sloten, naast Velodrome 
www.giantexperience.nl/tour-ride 

Vrijdag 12 juli en 16 augustus 
Gratis (sport)activiteiten in het 
Kasterleepark: voetballen,  
tennissen of andere spelletjes.  
16-18u: jongens en meisjes 6-13 jr  
19-21u: jongens en meisjes vanaf 13 jr 
Bron: www.nieuwwest.amsterdam.nl  

De eerstvolgende vergadering van de 
Regiegroep Sloten/Nieuw Sloten is 
half september. Subsidieaanvragen voor 
Bewonersinitiatieven voor dié beoorde-
lingsronde kunt u t/m 2 september 
indienen bij het Huis van de Wijk België, 
of via: regiegroep.wijk9@impuls.nl. 
Meer info bij het Huis van de Wijk.◀ 

Regiegroep Wijk 9 

▶Vraag subsidie voor Bewonersinitiatieven! 


