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Duurzaam Nieuw Sloten!

Oproep & Uitnodiging

Bijzondere hobby?

▶Van onze Gebiedsmakelaars

▶ingezonden door NieuwSloten Festival 2017

▶de redactie van NSN

Uitnodiging

Oproep

Oproep

bijeenkomst 12 juni, 18.45 uur
Huis van de Wijk België

Nieuw Sloten Festival 2017

Hebt u een bijzondere hobby?

zaterdag 15 juli, 11.00-20.00 uur

Wilt u daarover wat vertellen
aan de andere bewoners van
Nieuw Sloten en Park Haagseweg?

Nieuw Sloten duurzaam maken
In het vorige nummer riepen we u op, uw
mening te geven over een duurzame wijk.
Ruim 350 mensen hebben de vragenlijst
ingevuld. U heeft suggesties gegeven voor
wat we samen kunnen doen om de wijk
socialer, duurzamer en veiliger te maken.
We zijn daar heel blij mee en bedanken
iedereen die de moeite genomen heeft.
Op maandag 12 juni om 18.45 uur
presenteren we de resultaten
in Huis van de Wijk België.
Tijdens deze avond zullen ook mensen
aanwezig zijn die u op de hoogte brengen
van bestaande initiatieven. Wij hopen
met elkaar nieuwe initiatieven te kunnen
opzetten en u de gelegenheid te geven aan
te sluiten bij bestaande initiatieven.
Hebt u een vraag?
Bel dan Mustapha el Houari,
of stuur hem een e-mail.
M. 06 30 50 03 35,
E. m.el.houari@amsterdam.nl◀

Het festivalcomité is op zoek naar
lokaal talent.
We zoeken jongens, meisjes en
volwassenen die graag hun kunsten of
talenten willen laten zien op ons open
podium. Zang, dans, muziek, enz.
Lees verder op pagina 4.

Neem dan contact op met de redactie
van NieuwSloten Nieuws! We komen
u graag interviewen in het
Huis van de Wijk België
of bij u thuis;
wat u het beste schikt!
Bel ons of stuur een e-mail:

T. (020) 615 65 53,of
E. nsn@eigenwijks.nl◀

Zelfstandigen ZP
▶Cees Fisser

Het thema Zelfstandigen Zonder Personeel hoeft nauwelijks toelichting. Voor
de achtste keer in het bestaan van NSN
kunt u kennis maken met buurtbewoners in zeer uiteenlopende beroepen.
Zogezegd: “De mens achter de functie”.◀
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Rembrandt of mode?

Drone-piloot

Shiatsu therapeut

▶van Carien Kanters

▶Niels Voorn

▶Gen Llamas

▶geïnterviewd door Zsuzsanna van Geem-Bérces

▶geïnterviewd door Peggy van der Reijden

▶geïnterviewd door Janna Winnubst

C

N

G

arien Kanters is kunsthistorica
en doet veel meer met kunst dan
je zou denken.

Welke opleiding heb je gedaan?
"Ik heb Kunstgeschiedenis gestudeerd
aan de Universiteit van Amsterdam en
heb een Mastergraad sinds 2008."
Carien geeft les op de Vrije Academie
en doet rondleidingen in musea: Rijksmuseum, Van Gogh Museum en het
Koninklijk Paleis. Zij heeft een indrukwekkende website, maar krijgt klanten
vooral via mond tot mond reclame.
Wat voor eigenschappen heeft een kunsthistorica nodig als ZZP'er?
"Humor, inlevingsvermogen en ﬂexibiliteit. Je moet je vakkennis kunnen
overbrengen, meestal met humor. Een
vriendinnenclub wil nu eenmaal wat
anders dan een groep bankiers! In
musea is het erg druk, je kan niet altijd
bij het beoogde schilderij staan. Soms
is er eentje uitgeleend. Het leukste vind
ik als mensen zelf met vragen en
wensen komen."
Hoe bereid je een les voor?
"Mijn opleiding geeft mij basiskennis.
Meestal ga ik me inlezen in het onderwerp, of er nog nieuwe vondsten zijn.
Dan bedenk ik de grote verhaallijn, de
opbouw en zoek daar afbeeldingen/
teksten bij. Bij een rondleiding kan ik
mijn verhaal afstemmen op de groep."
Carien voelt zich vooral docent, want
het overbrengen van het verhaal vindt
ze het leukst. Ook doet ze lezingen over
modegeschiedenis, geen wonder: haar
moeder was coupeuse, haar dochter is
modeontwerpster. Mode, als toegepaste
kunst is alweer in!
Ze behandelt de rol van de vrouw in de
kunstgeschiedenis, geeft lezingen over
kunstenaressen. Zij vindt het contact
met mensen en de interactie met een
groep leuk. Haar favoriete werkplek
is het Rijksmuseum, vanwege de diversiteit van de collectie.
Zoekt u een vrienden- of bedrijfsuitje?
Bel Carien voor een rondleiding over
Rembrandt of de mode in de middeleeuwen.
I. www.carienkanters.nl
M. 06 4247 62 56◀

iels Voorn heeft sinds zeven jaar
het bijzondere beroep van
drone-piloot, waarvoor hij zich over
de hele wereld laat inhuren.
Hoe ben je tot dit beroep gekomen?
“Zeven jaar geleden heb ik als hobby
een drone gekocht. Ik was altijd al geïnteresseerd in alle ontwikkelingen rond
ﬁlms en ICT. Een drone combineert
die twee aspecten. Ik had toen al het
idee dat de drone toekomst had en voor
steeds meer doeleinden zou worden
gebruikt. Ik heb eerst een opleiding
gedaan in Engeland en toen dat ook in
Nederland kon, heb ik mijn brevet
gehaald. Ik heb me vier jaar geleden
geregistreerd als www.dronevlieger.nl.
Wat doe je zoal als drone-piloot?
“Ik word vooral ingehuurd om bedrijfsﬁlms te maken. Mede omdat ik één van
de eersten was, heb ik een groot netwerk opgebouwd. Ik heb opdrachten
gedaan voor bijvoorbeeld Discovery
channel, Nederlandse omroepen en
het Koninklijk Huis. Het is heel leuk
om voor anderen unieke ﬁlmbeelden te
maken die op geen andere manier
gemaakt zouden kunnen worden. Ik
werk veel samen met een cameraman.
Door de snel groeiende markt en grote
interesse word ik ook steeds vaker
gevraagd om presentaties en uitleg te
geven.

Wat is minder leuk van het werk?
“Omdat er in hoog tempo steeds meer
drones zijn, veelal niet-professioneel,
komen er steeds meer wetten en regels,
en zijn er grote ‘no-ﬂy-zones’. Als
geregistreerd professioneel móét ik me
daaraan houden en kan ik veel opdrachten niet aannemen, als men beelden wil
in die zones. Andere drone-piloten doen
dat wel, waardoor het aantal opdrachten voor mij daalt.”

en Llamas is Shiatsu therapeut:
zij werkt met haar handen vanuit haar hart.

Sinds maart 2015 is Gen werkzaam als
Shiatsu therapeut in Nieuw Sloten, waar
zij in haar woonhuis een aparte therapieruimte heeft. Maar wat is het?
Gen: “Letterlijk vertaald uit het Japans
betekent het vingerdruk en is te vergelijken met acupressuur of drukpunt
massage. Door druk te geven met delen
van de hand, voet of knie wordt de
stroom van vitale energie gestimuleerd
via energiepunten en -banen (meridianen). Dit bevordert het zelf herstellend vermogen van de patiënt. In de
oosterse benadering zijn lichaam en
geest één geheel en in voortdurende interactie met elkaar en met de omgeving.”

Heb je een speciale opleiding gevolgd?
“Ik heb een 4-jarige Shiatsu opleiding
(HBO) aan de Amsterdamse School voor
Iokai Shiatsu gevolgd.”
Welke klachten behandel jij?
“Dit kunnen allerlei klachten zijn die te
maken hebben o.a. met zwangerschap,
menopauze, stress, vermoeidheid, rugen schouderklachten, depressieve en
chronische klachten. In mijn praktijk
heb ik meer vrouwen, dan mannen.
De kosten voor de therapie worden uit
de aanvullende zorgverzekering vergoed, mits je het juiste pakket hebt”.
Wat maakt je werk zo leuk?
“Ik vind het leuk om met mensen in
contact te komen en werk graag met
mijn handen, vanuit mijn hart. Ieder
mens is uniek, heeft zijn unieke energiepatroon, dat maakt het werk boeiend
en uitdagend.” .

Welke toekomst zie je voor het beroep?
“Ik verwacht dat de drone voor steeds
meer taken zal worden ingezet. Bijvoorbeeld pakketten bezorgen, in de
beveiliging en misschien zelfs ook
voor personenvervoer.”

Hoe is het om ZZP-er te zijn?
“Het voordeel is dat ik eigen baas ben
en zelf mijn werktijden kan bepalen.
Dat is als moeder met schoolgaande
kinderen heerlijk. Maar in de marketing en de ﬁnanciële administratie ligt
voor mij nog een uitdaging.”

I. www.Drone-nieuws.nl
T. (020) 358 45 70◀

I. shiatsuforwomenshealth.weebly.com
M. 06 47 28 81 78◀
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Zilver-Soldeer

Leer Arabisch

Persoonlijke uitvaart

▶van Bert Buitenhuis van Buuren

▶van Nayla Chebli

▶geïnterviewd door Cees Fisser

▶geïnterviewd door Saskia Bender

▶dankzij Ellen Somsen
▶geïnterviewd door Ellen van Kessel

I

k heb het mooiste vak van de hele
wereld! Dat zei allround loodgieter
Bert Buitenhuis van Buuren (52), toen
ik hem vroeg: “Wat doe jij?”

N

ayla Chebli startte haar bedrijf
‘Leer Arabisch’ bijna tien jaar
geleden, gewoon aan de keukentafel.

E

Al 25 jaar doet Bert al het denkbare werk
dat loodgieters doen: aanleggen en
repareren van aan- en afvoerleidingen
voor water, gas- en cv- installaties.
Daarnaast runt hij samen met twee andere professionals, die ook een eigen bedrijf
hebben, een 24/7 calamiteiten-service
voor particulieren, het GVB en enkele
woningcorporaties.

Inmiddels geeft ze veel les en heeft ze
een aantal succesvolle lesboeken gepubliceerd die ook in het Engels, Frans
en Duits zijn vertaald. Ze heeft zelfs een
app ontwikkeld om Arabisch te leren!

“Ik wilde meer betekenisvol werk, dat ik
kon gaan doen toen mijn kinderen het
huis uit gingen. Dit past ook goed bij
mij. Ik heb de nodige levenservaring,
inlevingsvermogen en kan ook goed organiseren en zaken regelen. Beide kanten heb je nodig als uitvaartverzorger.”

“Voordat ik als ZZP’er ging werken, had
ik een installatiebedrijf. Dat was zó succesvol dat ik op een gegeven moment
méér achter een bureau zat, dan dat ik
met ‘mijn vak’ bezig was. Toen wist ik
het: ik ben loodgieter, geen manager!”

De Libanese Chebli kwam via Canada,
waar ze haar Nederlandse partner
ontmoette, in Amsterdam te wonen.
Sinds begin dit jaar woont ze in onze
wijk, dus komt deze introductie via
NSN op een goed moment.
Wat is er zo aantrekkelijk in dat vak?
“Elke dag is anders; aan heb begin van de
dag weet ik niet wat me te wachten staat
en hoe laat ik thuis kom. Het meest uitdagende werk, vind ik de renovatie van
oude panden in de binnenstad. Daar kan
ik al mijn vakmanschap in kwijt: in een
oud pand, met de modernste technieken
op alle etages zorgen voor aan- en afvoer
van water, gas, of warmte.
Door de calamiteiten-service kan mijn
dag toch ineens heel anders lopen. Want
als iemand z’n bad laat vollopen, maar op
de bank in slaap valt, heb je zó een natte
bende. En als je pech hebt, je benedenburen ook! Bij grote calamiteiten, die ik
niet alleen kan oplossen, bijvoorbeeld een
kruipruimte die na een geknapte buis vol
met rioolwater staat, ga ik ‘schakelen’: ik
heb een netwerk van specialisten die precies de juiste apparatuur hebben.”
Heb je tips voor andere ZZP’ers?
“Word lid van FNV-Zelfstandigen. Die
kennen alle wetgeving en kunnen ook
behulpzaam zijn om wanbetalers aan te
pakken. En verder: blijf studeren, zorg
dat je bijblijft in je vak. Regelmatig krijg
ik bij cv-ketel-fabrikanten, instructie voor
het instellen, onderhouden en repareren
van hun nieuwste modellen!”
Meer info
I. www.zilver-soldeer.nl
M. 06 47 86 78 15 (dag en nacht, 24/7)◀

Wat zijn de meest voorkomende misverstanden als het om Arabische gaat?
Nayla Chebli: “Dat het een moeilijke
taal zou zijn, qua uitspraak en vanwege
de andere lettertekens. Het blijkt best
mee te vallen, Nederlanders leren
andere talen sowieso vrij makkelijk en
de g-klanken die in sommige landen
niet voorkomen kennen jullie al. Het
Arabische alfabet heeft 28 letters, dus
die heb je redelijk snel geleerd. En je
zult veel Arabische woorden al kennen,
zoals koﬃe en alcohol.”
Bij ‘Leer Arabisch’ kan je 's avonds
groepslessen volgen (max. 14 personen) op de locatie Garage Notweg
(Notweg 38 in Osdorp). Privé-les overdag is ook mogelijk. De lessen zijn
praktisch en informeel, het spreken
van de taal is het hoofddoel.
Wie zijn jouw klanten?
“Vaak hebben ze Arabisch nodig voor
hun werk, dan heb ik het bijvoorbeeld
over journalisten, huisartsen, advocaten, medewerkers van Buitenlandse
Zaken of mensen die met vluchtelingen
werken. Er zijn ook mensen bij, die een
Arabisch sprekende partner hebben. Of
ze zijn voornamelijk Nederlands opgevoed, maar één van hun ouders spreekt
Arabisch. Die afwisseling in cursisten
maakt het erg leuk om te doen.”
I. www.leerarabisch.nl
M. 06 23 12 14 77◀

llen Somsen vindt uitvaartverzorger een mooi beroep, waarvoor ze na een baan als HRM
adviseur bewust heeft gekozen.

Wat vind je belangrijk bij een uitvaart?
“Ik bied hulp aan de nabestaanden, en
stimuleer dat de familie zelf keuzes
maakt en invulling geeft aan de uitvaart; zodat het een persoonlijke
uitvaart wordt. Ik kijk verder vooral
wat een familie nodig heeft. Dat kan
bijvoorbeeld rust en structuur zijn, of
juist praktische ondersteuning.
Tot aan de dag van de uitvaart heb ik
daarbij dagelijks contact met de familie.
Het mooiste vind ik als nabestaanden na
afloop zeggen dat zij hun dierbare hebben
kunnen herdenken zoals hij of zij was.
Ik ben bewust als zzp’er gaan werken in
plaats van bij een grotere uitvaartonderneming. Ik merk dat families die voor
mij kiezen, geen standaard product willen, maar juist een persoonlijke benadering. Omdat ik maar één uitvaart
tegelijk begeleid, kan ik daar alle aandacht aan geven.”

Behalve de voorbereiding van de uitvaart kan Ellen ook de plechtigheid
leiden. Haar werkterrein is Amsterdam
en omgeving. Zij kent hier alle uitvaartlocaties, begraafplaatsen, crematoria
en weet hoe het daar toegaat.
Hoe zit het met de kosten?
“Veel mensen weten niet dat je zelf je
eigen uitvaartondernemer mag kiezen,
óók als je een uitvaartverzekering hebt
bij een uitvaartonderneming.
Ik kan goedkoop werken, omdat ik als
zzp’er weinig overhead heb en overal
alles kan inkopen. En ik denk natuurlijk met de mensen mee over een
voordeliger alternatief.”
I. www.ellensomsen.nl
M. 06 28 62 08 20◀
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Werk = / ≠ Privé?!

Uitnodiging NSF 2017

Ken uw wijk

▶Column van Cees Fisser

▶vervolg van pagina 1.

▶Waar is deze foto gemaakt?

De storm van onrust en onzekerheid die
de ‘Wet deregulering beoordeling
arbeidsrelaties’ vorig jaar teweeg
gebracht heeft, is nog steeds niet
geluwd. Op de websites van de grote
landelijke dagbladen - de Telegraaf aan
kop - staan bijna dagelijks berichten
over de financiële situatie van zzp’ers.
Maar los daarvan: in dit nummer van
NSN staan, net zoals voorgaande jaren,
weer zes sprankelende voorbeelden van
‘eenpitters’ die hun hoofd boven water
houden, en veel beter dan dat!

Wil je op het podium optreden? Zet je
naam, leeftijd, adres, telefoonnummer,
hoe lang je wilt optreden en wat je
nodig hebt, in een e-mailbericht en
stuur dat naar
nieuwslotenfestival@gmail.com.

Als nogal honkvaste overheidsdienaar
kan ik me moeilijk verplaatsen in de
positie van zzp’ers. Eén van de dingen
die mij meteen kopzorgen zou geven, is
het zelf kunnen (lees: moeten) bepalen
van je werktijden. En vooral: hoe bepaal
je, óf en zo ja, wanneer je een vrije dag
kunt nemen, of een langere, aaneengesloten ‘vakantie’?
Op grond van wat ik in mijn omgeving
zie, lijkt dit net zo individueel bepaald
te zijn, als het zzp-schap zelf.
Ik ken een zzp’er die voor z’n broodnodige rust al jaren genoeg heeft aan
“een aantal lang-weekendjes-weg, zeilen
met vrienden op het IJsselmeer”.
Daarnaast ken ik ook iemand, die vanwege haar vak gemakkelijk vakantie
met werk kan combineren. Een groot
deel van het jaar reist ze de hele wereld over, zonder dat ze haar opdrachtgevers tekort doet. Alle goed bedoelde
waarschuwingen voor het zorgvuldig
scheiden van werk en privé ten spijt:
als webmaster/webredacteur is het
voor haar werklust zelf een voordeel
om dat te doen. “Want”, zo zei ze,
“wat is er nou leuker dan je werk te
doen vanaf de rand van een zwembad in
de tuin van een goed hotel? Of vanaf de
vloedlijn van een subtropische zee? Als
ik ‘het uitzicht’ zat ben, book ik gewoon
een ander uitzicht, elders.” Het enige
wat ze nodig heeft, is haar laptop en
een “beetje goede internetverbinding”.
Zowel dagelijks werk als nieuwe
opdrachten ontvangt ze per e-mail. En
het eindproduct kan nog dezelfde dag
online staan op het world wide web.
Tja..., dat klinkt ideaal dus, mits je kunt
‘leven uit een koffer’...
Ook voor wie minder ‘ondernemend’ is:
prettige zomer(vakantie) gewenst!!!◀

Wilt je als bewoner,
lokale organisatie,
of lokale producten
met een kraampje staan?
Meld je aan op
nieuwslotenfestival@gmail.com.
NSF2017 vindt plaats op het Belgiëplein en in het Kasterleepark. Het
festivalcomité bestaat uit actieve bewoners uit Nieuw Sloten die ondersteund
worden door medewerkers van het
Huis van de Wijk België (Impuls/
Eigenwijks) en in samenwerking met
stadsdeel Nieuw West en diverse organisaties uit de wijk. De kosten voor het
festival worden gedekt door bijdragen
van de Regiegroep Bewonersinitiatieven Sloten/Nieuw Sloten en andere
sponsoren.

Jij komt toch ook!◀

Stuur uw antwoord per post naar: Schaarbeekstraat 40, 1066 WH Amsterdam, of
naar nsn@eigenwijks.nl. Vermeld duidelijk uw naam, adres én uw telefoonnummer. Alleen inwoners van Nieuw Sloten,
Park Haagseweg & Nieuw-en-Meer kunnen 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 De Nieuwe Meer. Maar waarom
niemand die oplossing heeft ingezonden, is een raadsel.
De cadeaubon die beschikbaar gesteld is
door de Winkeliersvereniging Nieuw
Sloten schuift door naar volgende editie.◀

Elevator pitch
▶van Dave Lenz

Mijn naam is Dave Lenz en ik ben
ontwerper / illustrator / animator /
programmeur van beroep. Dat is een
hele mond vol, want eenvoudiger
kan ik het helaas niet omschrijven.
Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en ik woon al 8 jaar met enorm
veel plezier met mijn familie in Nieuw
Sloten. De illustratie-werkzaamheden
neem ik over van Herman Geel die
er - zoals u weet - mee gestopt is.
Mijn algemene stijl is humoristisch.
Het lijkt me dan ook erg leuk om de
humoristische noot in het blad te kunnen voortzetten. Een klein voorproefje
van mijn werk is te vinden op mijn
website www.ypmits.nl. Hopelijk lukt
het me om bij sommige lezers straks
een glimlach op de gezichten te krijgen.◀

©2017 NieuwSlotenNieuws met een
oplage van 6000 exemplaren; huis-aanhuis 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 Dave Lenz
Lettertypes door Artur Schmal
Druk
www.jubels.nl
Verspreiding www.rpverspreidingen.nl
klachten via Cees Fisser, M 06 2468 4481
De drukkosten en de verspreiding worden
gefinancierd door Huis van de Wijk België.
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Koken met Hayat
▶Stefania Maginzali; maandag, woensdag & vrijdag opbouwwerker Huis van de Wijk België; M. 06 33 31 96 81; E. Stefania@eigenwijks.nl

A

chter de ‘bar’ van het Huis van de
Wijk België staan elke dag vrijwilligers klaar voor bezoekers die
even willen pauzeren met een kopje
koﬃe of thee.
Ook beantwoorden zij telefoontjes,
helpen ze mensen met vragen zo goed
mogelijk op weg of verwijzen hen door
naar de juiste collega. Zonder deze vrijwilligers zou Huis van de Wijk België
niet hetzelfde zijn!

precies wat ieder nodig heeft. Klein
voorbeeld: als ik op vrijdagochtend
binnenkom, schenkt ze melk in een
kopje, zet het in de magnetron en doet
er koﬃe bij. Ze weet namelijk dat ik van
warme melk in mijn koﬃe houd. Echt
een verwennerij! :-)
Het viel ons en andere bezoekers al snel
op dat Hayat ook verschrikkelijk lekker
kan koken. Van pastilla tot aan gevulde
sardientjes, paella en linzensoep; niets
is haar te moeilijk.

samen met Hayat gekeken worden naar
een mogelijke dag en wat er nodig is.
Hayat en ook de andere vrijwilligers
heten u van harte welkom in Huis van
de Wijk België, waar u doordeweeks
terecht kunt voor een broodje, cappuccino, latte macchiato, thee en hoop
gezelligheid!◀

Graag stel ik daarom één van de vrijwilligers aan u voor… maar misschien is
dat niet eens nodig. Want wie kent haar
niét?
Onze vrijwilligster Hayat die altijd
met een glimlach bezoekers ontvangt
op de woensdagen en vrijdagen. Dit
doet ze nu ongeveer een jaar en ze is
niet meer weg te denken. Hayat kwam
hier binnen en het was al snel duidelijk
dat zij erg gastvrij is. Ze kan goed opschieten met jong en oud en weet

Gezonde broodjes voor de lunch
Sinds kort maakt zij daarom elke
woensdag en vrijdag gezonde broodjes
voor de lunch. Ook verzorgt zij hapjes bij
diverse bijeenkomsten en activiteiten.
Nu heeft ze het idee om kookles aan
te bieden aan ieder die wil.
Hebt u interesse?
Mail naar stefania@eigenwijks.nl of
loop binnen bij HvdWijk België. Als er
een groepje geïnteresseerden is, zal

Parkeren (vervolg)

Mozaïekgroep

Politiebureautje

▶Cees Fisser

▶ingezonden door Ada Sijmons

▶ingezonden door Tamar Frankfurther

In de straten waarin bewoners (soms al

Wie helpt mee om de ingang van Huis

Waarschijnlijk hebt u al het nodige

jaren) hebben aangegeven dat zij parkeeroverlast ervaren, zal het stadsdeel een zogeheten draagvlakmeting
houden. De vraag is: in welke straten
ervaart men zó veel parkeeroverlast,
dat bewoners er (tijdelijk) een Blauwe
zone willen, óf Betaald parkeren? En
voor welke tijden moet dit dan gelden?
De standaard-bloktijd is ‘maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur’.
Uitbreiding tot later op de avond en in
het weekend is mogelijk.

vd wijk België ﬂeurig te maken met een
mozaïek-wand? Het ontwerp is klaar.

gehoord en gelezen over het kleine
voormalige Politiebureau, in het dorp
Sloten. Dit gemeentelijk monument uit
1866 staat sinds 2015 leeg en verkommert. Stadsherstel en de bewoners van
Sloten willen dit gebouwtje opknappen
en een nieuw leven geven.
Vóór 1 juli 2017 is € 50.000 nodig om
dit te realiseren.
Er is een crowdfunding-actie gestart.
Doneer via www.mijnstadsherstel.nl

Het stadsdeel heeft in mei de vragen
gemaakt, een toelichting bij de begrippen geschreven én een begeleidende
brief opgesteld. Ook voor de gebieden in
Nieuw Sloten waar het stadsdeel nu
geen draagvlakmeting gaat houden, is
een brief opgesteld die huis-aan-huis
verspreid zal worden.
De bewoners in de werkgroep Pilot
Participatie Parkeren Nieuw Sloten
(PPPNS) en in de kerngroep van de
Facebookpagina Parkeeroplossingen in
Nieuw Sloten (PONS!) hebben feedback
geven op de concepten.
Portefeuillehouder Verkeer & Vervoer,
Erik Bobeldijk, bereidt nu de stukken
voor, zodat de Bestuurscommissie
Nieuw-West op 28 juni een besluit
kan nemen o.a. om het gebied voor de
draagvlakmeting
vast te stellen,
die dan kort
daarna kan
plaatsvinden.◀

Nu nog de steentjes knippen en
plakken. Iedereen (jong of wat ouder)
is van harte
welkom en kan
gezellig gratis
meedoen.
Elke vrijdag,
15.30 – 17.30 uur,
Hageland 117.
Vragen?
Bel me: M. 06 33 86 09 74◀

Op zondag 11 juni, 14 uur wordt een
speciale beneﬁet filmmiddag georganiseerd in de Molen van Sloten.◀

Moestuin Bokrijk
▶ingezonden door Sidney Collet

Het nieuwe moestuinseizoen is gestart.
Moestuin Bokrijk op het veld tussen de
Eisden- en de Houthalenstraat bestaat
al 4 jaar en kan dit jaar nog nieuwe
deelnemers gebruiken. Vorig jaar is
de tuin gerenoveerd en beschikt de tuin
ook over bloembakken. De bloemen
die in de tuin groeien zorgen voor een
goede balans tussen ﬂora en fauna.
De bijen, hommels, vlinders en andere
insecten zorgen voor de noodzakelijke
bestuiving wat weer zorgt voor de groei
van vruchten en gewassen.
Het doel van deze moestuin is om je
buurtgenoten beter te leren kennen
en op een verantwoorde manier bezig te

zijn in en met de natuur.
Kinderen,ouders maar ook grootouders
zijn van harte welkom.
Elke deelnemer krijgt één jaar de
beschikking over één m2 bak. Voor deelname vraagt Moestuin Bokrijk een
kleine onkostenvergoeding.
Info en inschrijven kan via e-mail:
bokrijk-nieuw-sloten@outlook.com◀

▶9 juni 2017, p.6

Activiteitenagenda

Van onze Wijkagenten
▶George.Elsenberg@politie.nl (Nieuw Sloten Noord & Centrum)
▶Laura.Engelsman-van.Lunenburg@politie.nl (Nieuw Sloten Zuid)

Inbraak woning De vakantie is weer
in aantocht... Zorg ervoor dat uw huis
GOED is beveiligd met deugdelijk hang
- en sluitwerk! De standaard klemmen en
raambomen kunnen verouderd zijn.
Het is al een paar keer in eerder edities
geschreven: “anti-kerntrek beslag” of
“anti-kerntrek slot”, sterke
raambomen,
scharnieren met
dievenklauwen
bij naar buiten
openslaande
deuren en ramen
zijn zeker aan te
bevelen. Gelukkig zien wij dat
veel bewoners deze al hebben vervangen, maar helaas nog niet overal. Zorg
ook dat u een tijdschakelaar inschakelt
waardoor u een bewoonde indruk achter
laat.
Kijk verder voor diverse
tips op
www.politiekeurmerk.nl

Burenruzies
Met het mooie weer stijgen de meldingen “burenruzie” ook weer. Mocht u er
met de buren niet uitkomen, roep dan
de hulp in van BeterBuren! Mogelijk
kunnen ze u adviseren en
helpen bij het oplossen
van het probleem. Kijk
op www.BeterBuren.nl
voor meer informatie.

Diefstal auto/motor/scooter
Ook diefstal van auto/motor/scooter
blijft een item in Nieuw Sloten. Zet uw
motor/scooter VAST aan een vast voorwerp, want men laadt het gewoon achter in een busje met slot, alarm en al!

Wij wensen u een mooie zomer, en als
u met vakantie gaat: veilige reis!◀

Meld Misdaad Anoniem
Mocht u kennis dragen van een
strafbaar feit en u wilt dit laten onderzoeken? Dan kunt u het anoniem
melden via 0800-7000. M! is een onafhankelijke organisatie en géén
politie. Alleen als uw anonimiteit
gewaarborgd kan worden stuurt M. de
anonieme melding door naar diverse
partners, zoals de politie en andere
opsporingsdiensten. Pas als die feiten
de anonieme melding onderbouwen
dan kunnen de opsporingspartners
overgaan tot actie.

E m.neerincx@amsterdam.nl, M 06 22 95 97 54

Op 21 april 2017 vonden in de hele stad
activiteiten plaats onder de naam
“Koningsspelen”. Ter ere van de verjaardag van koning Willem Alexander.
Ook in stadsdeel Nieuw West werden
die spelen op een aantal locaties georganiseerd. Het Kasterleepark was er
één van.
Gebiedsmanager Frans de Vliet gaf
rond 10.00 uur het startsein voor de
spelen op het Kasterleepark.

De Regiegroep Bewonersinitiatieven
Sloten & Nieuw Sloten 2017 vergadert
elke 6 tot 8 weken om aanvragen te
beoordelen.
De eerste inleverdata van 2017 staan
hiernaast. Daaruit blijkt dat u budgetaanvragen voor een Bewonersinitiatief
uiterlijk 14 dagen voor elke vergadering moet inleveren.

Zondag 11 juni, 15u
Verrassend en enthousiast
Studenten van Sweelinck Conservatorium
In de www.sloterkerk.nl.
Zondag 11 juni, 14 - 15.30u
Insectenexcursie
Zondag 2 juli, 11 - 12.30u
Plantenexcursie
Verzamelen: NME-centrum
I: www.oeverlanden.nl, of 06 3384 6602
Woensdag 14 juni, 13 - 17u
Buitenspeeldag Kasterleepark
Voor Basisscholen (t/m 14 jaar)
I: Mohammed Bekkali, M. 06 8316 9962
Zaterdag 17 juni, 11 - 16u
Vaderdag: Kunst & Kitsch
Beëdigd taxateur taxeert goederen.
Voor de kinderen: oudhollandse spelletjes
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten
Vrijdag 23 juni, vanaf 17.30u
VrijdagMiddagBo
Borrel
voor bewoners
Bo
uit Nieuw Sloten. Locatie
volgt nog via Facebook.
Zie Facebook: De-leukste-en-gezelligste
Eveline Kinsbergen: e.kinsbergen@signon.nl
en Margreet Snaas: margreet@escalar.nl

Van
onze Gebiedsmakelaars
▶Mustapha el Houari, E m.el.houari@amsterdam.nl, M 06 30 50 03 35
▶Maarten Neerincx,

Zondag 11 juni, 11 - 16u
TuinKunst
Kunstmarkt, plantenverkoop, kinderknutselen, wandelroute langs siertuinen
Riekerweg 15 (oostelijk van Oeverlanden)
I: www.ons-buiten.nl, of (020) 617 47 07

Wel 250 (!) middelbare scholieren
deden afwisselend mee aan de diverse
activiteiten, waaronder dans, basketbal, hockey, voetbal, karate en meer. De
dag is een groot succes geworden.◀
Naschrift NSN-redactie:
Deﬁnitief ontwerp Westtangent:
de inrichting in Nieuw Sloten.
Woensdag 14 juni, 17.00 - 20.00u
een doorlopende inloopavond in het
Huis van de Wijk België.◀

Bewonersinitiatief
inleveren vóór/op

| Regiegroep| vergadering op

19 juni
21 augustus
02 oktober
13 november

|
|
|
|

03 juli
04 september
16 oktober
27 november◀

Zaterdag 15 juli, 11 - 20u
Nieuw+Sloten+Festival
Optredens, kraampjes, sport
en spel, muziek en véél meer.
Voor en door Bewoners
ondersteund door HvdWijk.
E: nieuwslotenfestival@gmail.com

W

ilt u een activiteit organiseren
voor en door buurtbewoners?
Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor
activiteiten in uw buurt?
Voor zo’n Bewonersinitiatief kunt u een
aanvraagformulier ophalen in Huis van
de Wijk België, Hageland 117. Of via:
www.impulskinderopvang.nl > huizen
van de wijk > bewonersinitiatieven.
Daar staan ook de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor een budget.
Voorkom teleurstelling: maak een
afspraak met de Bewonersondersteuner
en vraag zonodig hulp bij het invullen
van uw aanvraag.
Opbouwwerker
Stefania Maginzali, M. 06 33 31 96 81,
op maandag, woensdag & vrijdag
E. Stefania@eigenwijks.nl ◀

