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Dit is een uitgave van Stichting Eigenwijks. 
Verschijningsvorm: elf keer per jaar in de Westerpost edities Nieuw-West.
Mededelingen, reacties en ingezonden brieven kunt u sturen naar de redactie: 
Stichting Eigenwijks - Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam
T: 020 346 06 70 - E: diana@eigenwijks.nl

In Huis van de Wijk 
Slotermeer kan iedereen 
culinaire lessen uit de 
Turkse keuken volgen. In de 
keuken van De Honingraat 
leren groepen tot 10 
personen heerlijke gerechten 
maken. In de workshops 
komen verschillende 
benodigdheden en 
technieken aan bod.

Buurtbewoonster Naime Yildirim 
biedt kookliefhebbers van jong 
en oud de mogelijkheid om 
kennis te maken met de Turkse 
keuken. Elke vrijdagavond 
van 18.30 tot 21.00 uur is de 
workshop in De Honingraat. 
Op een leuke, leerzame en 
gemakkelijke manier leren 
deelnemers hier heerlijke 
gerechten te bereiden en 

wordt er daarna gezamenlijk 
gegeten. Tijdens de workshops 
wordt enkel gewerkt met verse 
ingrediënten. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden bij 
de balie van De Honingraat, 
Slotermeerlaan 103-H. De 
eigen bijdrage is € 2,50.

Güleser Gürcan
Opbouwwerker

Turks leren koken

Afgelopen periode was het een 
rommeltje in het Huis van de Wijk 
Geuzenveld het PlusPunt. Er is 
gefreesd, gesloopt, gesjouwd, 
geëgaliseerd om daarna een 
mooie nieuwe strakke vloer te 
leggen. Ook het trappenhuis 
kreeg een flinke opknapbeurt.
Er moest veel geregeld worden 
omdat alle activiteiten gewoon 
doorgingen. Met zo min mogelijk 
overlast voor de bezoekers en 
gebruikers van het Huis van de 
Wijk is het uiteindelijk gelukt! 
Wat zijn wij trots op de hulp 
die spontaan vanuit bewoners 
is gekomen, die allemaal een 
handje hebben meegeholpen! 
Het Huis van de Wijk is van 
iedereen!

Woorden als muis en 
toetsenbord kent u vaak nog 
wel, maar gaat er een lichtje 
bij u branden als u termen als 
JPG, browser, URL of account 
ziet staan? Voor veel mensen 
zijn deze termen tegenwoordig 
gesneden koek. Heeft u echter 
geen idee waar die termen voor 
staan dan wordt het misschien 
tijd om bij Eigenwijks een leuke 
en leerzame computercursus te 
volgen. 

Wat onze cursussen uniek maakt 
is dat de cursussen worden 
gegeven door vrijwilligers 
uit de buurt. Deze vrijwillige 
computerdocenten weten 
precies wat u moet leren 
om thuis zelfstandig met de 
computer te kunnen omgaan. 
Doordat vrijwilligers uit de buurt 
u lesgeven zijn de cursussen 
laagdrempelig en goedkoop. 
De cursussen zijn er voor 
iedereen, ook als u de 
Nederlandse taal niet vloeiend 
spreekt. Onze computercursus 
Klik2Klik Digi Taal is speciaal voor 
die cursisten die de Nederlandse 
taal nog niet machtig zijn. Door 
middel van leuke opdrachten en 
filmpjes op de computer oefent u 
met de Nederlandse taal en leert 
u de basishandelingen van de 
computer. 
Onze cursus Klik2Klik Niveau 1 
is een brede basiscursus voor de 
beginnende computergebruiker. 
U leert werken met de muis en 
het toetsenbord en wanneer u dit 
onder de knie heeft gaat u verder 
met onderwerpen zoals e-mail 
en internet. De cursus Klik2Klik 
Niveau 1 en Klik2Klik Digi Taal, 
duren 12 weken en kosten 25 
euro per cursus. 
Na deze cursussen kunt u nog 
verder gaan met de cursus 
Kli2Klik Niveau 2. In deze cursus 
van 6 weken leert u onder andere 
hoe u documenten moet opstellen 
en deze moet beheren in mappen. 

Ook gaan we bijvoorbeeld flyers 
maken en kijken we naar de 
verschillende functies van google. 
De kosten van deze cursus zijn 
20 euro. Is uw interesse gewekt? 
Neem dan contact met ons op. Dit 
zijn onze locaties: 

Stichting Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6, 1062 BM
020 - 346 06 70

Huis van de Wijk het Anker
Jacques Veltmanstraat 427, 
1065 DC
020 – 617 27 21

De Kandelaar
Burg. Vening Meineszlaan 64, 
1063 BE 
020 – 613 17 52 

Huis van de Wijk Slotermeer 
(De Honingraat)
Slotermeerlaan 103H, 1063 JN
020 – 820 87 41   

De Hippe Heks
Jan de Louterstraat 13, 1063 KX
020 – 611 22 68

Huis van de Wijk België
Hageland 117 – 119, 1066 SB
020 - 617 82 35

Huis van de Wijk Geuzenveld 
(Het Pluspunt)
Albardakade 7, 1067 DD
020 - 613 25 00

Nieuw Geuzenveld
C. Outshoornstraat 126, 
1067 HG
020 - 611 23 33 / 06-531 88 165

Vrouw & Vaart
President Allendelaan 733, 
1068 VN
020 - 410 04 52

Daadkr8
President Allendelaan 719, 
1068 VN
020 – 840 75 55

Huis van de Wijk de Aker 
Noorderakerweg 2, 1069 PC 
020 - 610 40 60

De Kikker
Eversweertplantsoen 3, 1069 RK 
020 - 619  44 57
 
Nathan Ririhena, opbouwwerker

Leer de computer kennen!

YES, het 
is klaar!

Iedere donderdag wordt er 
onder de bezielende leiding 
van fysiotherapeute Mirjam aan 
bewegen voor ouderen gedaan 
in Het Pluspunt. Maar het is niet 
alleen dat er goed bewogen 
wordt. Er wordt vooraf gezellig 
koffie/thee gedronken en na 
afloop is het de gewoonte de 

ochtend af te sluiten met elkaar.
Inmiddels is het nieuwe jaar 
weer begonnen en steeds meer 
mensen weten de weg te vinden 
in Het Pluspunt en doen mee 
aan het project “bewegen voor 
ouderen”
De kosten bedragen 1 euro en 1 
euro voor de koffie/thee.

Bewegen in het PlusPunt



Kort
Bewonersavond 
Slotermeer
Op dinsdag 7 februari van 
19.00 tot 21.00 uur zal 
de regiegroep Slotermeer 
aan de bewoners van de 
wijk uitleg geven over haar 
werkzaamheden. Daarnaast 
licht zij toe waar het geld voor 
bewonersinitiatieven in 2016 
naar toe is gegaan. Ook gaan 
de leden graag met bewoners 
in gesprek over thema’s 
die voor de wijk belangrijk 
zijn. Aan zogenaamde 
‘thematafels’ kunt u met 
de regiegroep en andere 
bewoners brainstormen over 
onderwerpen voor de wijk. 
Kom dus op 7 februari naar 
De Honingraat voor een 
informatieve en inspirerende 
avond!

Themaborrel Nieuw 
Sloten: het buurtcafé
Hoe kan er van de 
ontmoetingsruimte in Huis 
van de Wijk België een 
gezellig ‘buurtcafé’ worden 
gemaakt? En hoe kunnen 
buurtgenoten deze plek 
vormgeven? Als u in Sloten 
of Nieuw Sloten woont en het 
leuk vindt om hieraan mee te 
doen, dan bent u van harte 
welkom op de themaborrel. 
Deze vindt plaats op 3 
februari van 16.00-19.00 uur 
in Huis van de Wijk België, 
Hageland 117-119. Graag 
van te voren aanmelden via 
020 - 617 8235 of mail naar 
stefania@eigenwijks.nl.

Open Club
Ook in februari staan er 
weer interessante dingen 
op het programma, onder 
andere een filmmiddag, 
verhalen over Amsterdam en 
een reis door een deel van 
Noord-Amerika. Voor meer 
informatie kunt u bellen met 
Stichting Eigenwijks op 020 – 
346 06 70. 
Dag en tijd: maandag van 
14.00 – 16.00 uur
Entree: € 2,50 incl. koffie of 
thee
Adres: Van Eesterenzaal, 
Jan Tooropstraat 6

Heeft u het ook 
zo koud?
Elke maandag wordt er 
een heerlijke kop soep met 
stokbrood voor u gemaakt 
in Huis van de Wijk de Aker. 
Vanaf 11.30 uur zal u een 
heerlijke geur tegemoet 
komen vanuit onze kleine 
keuken. De soep varieert van 
erwtensoep tot een heerlijke 
pompoensoep en wat daar 
zoal tussen zit. Voor € 1,50 
per kop! Huis van de Wijk de 
Aker, Noorderakerweg 2.

Regiegroep Slotermeer
De data van de regiegroep 
vergaderingen voor de zomer 
in 2017 zijn:
14 februari, 14 maart, 11 
april, 9 mei en 13 juni. Lever 
uw initiatief uiterlijk een week 
van te voren in. Voor info 
kunt u mailen naar stefania@
eigenwijks.nl. 

Mijn naam is Noor Yousfi, 
ik ben een kunstenares uit 
Syrië. Mijn passie voor kunst 
en schilderen is oneindig en 
vanuit die passie schilder ik 
mijn dromen en doelen.

Ik kwam 8 maanden geleden 
naar Nederland en ik was verrast 
door de vriendelijkheid van de 
mensen in Nederland en ik word 
geïnspireerd door de mooie stad 
en de verbazingwekkende natuur 
in Nederland.
Kunstenaar zijn in Nederland 

is een nieuwe reis op een 
ander niveau en gedurende die 
reis ontmoet je mensen zoals 
Marianne Bloem, een aardige 
dame die mij de gelegenheid 
geeft om mijn schilderijen, voor 
de eerste keer, te exposeren.
Een kunstenaar zijn maakt het 
mogelijk om de planeet Aarde 
een beetje mooier te maken en 
ik ben erg dankbaar om mijn deel 
hierin te leveren in Amsterdam.

Deze expositie loopt nog zeker 
tot begin maart (red.)

Wat een bijzondere dag was 
het op 18 december! Namens 
Eigenwijks mocht ik samen 
met mijn medebestuurslid 
Ouassima de levensboeken in 
ontvangst nemen.

Het was een mooie bijeenkomst 
waar de schrijvers en vertellers 
van de levensverhalen vertelden 
hoe hun ervaringen waren 
gedurende het hele proces. Een 
van de vertellers vertelde dat zij 
meer had verteld dan ze ooit had 
gedacht te zullen doen.
Het zijn prachtige verhalen van 
de bewoners uit Nieuw-West en 
prachtig opgetekend door de 
schrijvers.
De grote motor achter deze 
mooie presentatie is Joke 

Veltkamp. En zij verdient dan ook 
een groot compliment.
Die middag heb ik beloofd 
opnieuw aandacht te schenken 
aan het tot stand komen van 
deze boeken op deze pagina. 
Dat doen we omdat we vinden 
dat iedereen deze boeken moet 
gaan lezen. En dat kan ook!
Bij Eigenwijks in de Jan 
Tooropstraat 6 liggen ze voor u 
klaar. U kunt ze lenen en daar 
weer terug brengen. Dus……. 
van harte welkom om kennis 
te nemen van de bijzondere 
ervaringen van bijzondere 
bewoners van ons Stadsdeel.

Lieke Mensink

Huis van de Wijk België is een 
Kinderboeken Ruilbibliotheek 
rijker! De opening vindt plaats op 
woensdag 1 februari van 15.30 
tot 17.30 uur. Er is van alles te 
doen.
Omdat de reeds in België 
aanwezige boekenkast voor 

volwassenen zo’n succes 
bleek, is het initiatief genomen 
in samenwerking met Impuls 
Kindercampus, om ook het lezen 
voor kinderen makkelijker en 
aantrekkelijker te maken.
De opening van de boekenkast 
wordt om 16.00 uur verricht 

door directeur Martin Berendse 
van de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam, samen met de 
9-jarige kinderdirecteur van de 
OBA Dominique van Hoof. 
Het programma omvat 
verder muziek, spelletjes, 
leesactiviteiten en een 

tentoonstelling van 
kinderkunstwerken over 
boekenhelden. Iedereen die komt 
wordt opgeroepen om zich te 
verkleden als superheld! 

Hans van Deelen
Senior Bewonersondersteuner

Eindelijk alles en iedereen 
die je zoekt in Nieuw-
West op één platform te 
vinden... WijZijnNieuwWest.

nl is de gloednieuwe digitale 
ontmoetingsplek voor iedereen 
die wil bijdragen aan plezier, 
creativiteit en verbinding 

in Nieuw-West! Personen, 
organisaties, locaties, activiteiten, 
wensen, projecten... alles en 
iedereen bij elkaar. Zo handig! En 

weet je wat nou zo leuk is? Het 
platform is van en voor iedereen! 
Dus maak jezelf snel kenbaar op 
WijZijnNieuwWest.nl! 

ga naar: www.WijZijnNieuwWest.nl
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Kunst is mijn passie

Gloednieuw! WijZijnNieuwWest.nl

Opening Kinderboeken 
Ruilbibliotheek

Levensboeken
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