
Moeilijke keuze voor “Fiepbewoners”

Terugkeren naar gerenoveerde 
flats of blijven in nieuwbouw!

De twee galerijflats aan het 
Delflandplein/Rijswijkstraat 
in Slotervaart Zuid - met de 
kantoren en winkels er onder 
- worden in opdracht van de 
VOF Nieuw Delflandplein (De 
Key + De Nijs) gerenoveerd. 
Leden van de Vereniging 
Flatbewoners Delflandplein, 
veelal oudere bewoners,  
zijn geherhuisvest in het 
nieuwbouwcomplex boven de 
Fiep Westendorpschool aan de 
Overschiestraat. 

Zij mogen daar permanent 
blijven wonen maar hebben 
recht op terugkeer in de 
gerenoveerde flat (oude huur + 
50 euro). Er was gelegenheid 
de modelwoning in de 
Rijswijkstraat te bezichtigen. 
Van een vierkamer woning is 
een ruime driekamerwoning 
gemaakt met vergrote keuken. 
Zag er goed uit. In alle kamers 
is CV aangebracht en met dat 
brede balkon op het zuiden (met 
verrassend weinig verkeerslawaai 
van de A10) wordt het nog een 
moeilijke keuze voor een aantal 
"Fiep bewoners" : blijven zitten 

waar je zit in ook een mooie 
woning (maar met een hogere 
nieuwe huur) of voor de tweede 
keer verhuizen.
Het bestuur van de VFD 
voert gesprekken met De 
Key/VOF over de uitvoering 
van de bepalingen die in het 
uit vlijtig uit onderhandelde 
renovatiecontract staan 
aangaande beslismomenten 
en volgorde van 

toewijzing. Eigenwijks/
WijksteunpuntWonen 
ondersteunt de VFD nu al 
jarenlang en gaat daar mee 
door totdat alle leden definitief 
gehuisvest zijn en de VFD kan 
worden opgeheven. Foto met 
dank aan de familie Tognetti.

Elbert van Duijkeren
Opbouwwerker Eigenwijks en 
bewonersondersteuner WSW-NW

Mijn naam is Richard Putman, 
39 jaar en trotse vader van een 
zoon. Sinds 1 februari werk ik 
bij Eigenwijks als beheer- en 
contactmedewerker, en voor 
een aantal uur als medewerker 
technische dienst. Mijn vast 
werkplek is het Huis van de 
Wijk Geuzenveld, het PlusPunt. 

Hiervoor heb ik onder andere 
gewerkt als video editor voor 
post-productie bedrijven die 
werkzaamheden doen voor 
VPRO, SBS6 en BNN. Nog 
steeds hou ik me graag bezig met 
video-editing. Mijn functie bij 
Eigenwijks is echt nieuw voor mij 

maar het bevalt goed. Ik vind het 
leuk bezoekers en externe partijen 
te woord te staan en ze helpen. 
Mijn doel is om iedereen met 
een glimlach de deur uit te laten 
gaan. De werktijden vind ik ook 
prettig, ik werk vaak ’s avonds. 
Dan wordt er in het Huis van de 
Wijk vaak gekookt en dan mag ik 
een hapje mee-eten! De mensen 
in Geuzenveld zijn erg aardig, 
vriendelijk en open. Tijdens de 
Social Helpdesk van SEZO merk 
ik wel dat er veel mensen zijn die 
het moeilijk hebben in deze buurt. 
In de komende maanden wil ik 
mijn ervaringen met video-editing 

gebruiken om beter gebruik te 
maken van de tv-schermen die 
in het PlusPunt hangen. Nu 
doe ik dat al: als mensen de weg 
vragen, open ik Google Maps op 
het scherm en laat ik zien hoe ze 
er kunnen komen! Het zou nog 
leuker zijn als ik bijvoorbeeld 
filmpjes van initiatieven kan 
maken zodat we die kunnen 
vertonen. Dan krijgen bezoekers 
nog een beter beeld van wat er 
allemaal gebeurt in de wijk!

Richard Putman
beheer- en contactmedewerker
RPutman@eigenwijks.nl

Samen Sterk in Nieuw-West 
(SSNW) lanceerde enige 
maanden geleden de website 
www.beternieuwwest.nl, waarop 
bewoners met veel beeld en 
weinig woorden laten zien 
wat er goed is in hun buurten 
en wat beter moet. Voor de 
verwezenlijking van dit project 
zochten zij samenwerking met 
stadsdeelbestuur en corporaties.
 
Diverse bewonersgroepen hebben 
hun foto's, filmpjes en teksten 
op de website neergezet. In 
maart of april 2013 presenteert 
SSNW de website én de eerste 
twee groepen met hun initiatief 
in de deelraad. Het gaat om 
buurtschoonmaakteam Insieme 
in het Zuidwestkwadrant in 
Osdorp en om bewoners van het 
Kortenbergpad in Nieuw-Sloten 
die een vervallen buurtspeeltuin 
weer aantrekkelijk willen maken.
SSNW zal de raad en het dagelijks 
bestuur vragen beide groepen 
een steuntje in de rug te geven 

omdat zij er alleen niet uitkomen. 
Doordat de vervuiling te groot is 
om zonder extra handhaving aan 
te pakken (Insieme), of doordat 
zij vastlopen in de bureaucratie 
(Kortenbergpad).
SSNW zal bijhouden, hoe 
de samenwerking met het 
stadsdeelbestuur verloopt. Op 
de website zijn al een paar 
voorbeelden te vinden van goed 
verlopende samenwerking tussen 
bestuur en bewoners.

Hebt u ook zaken, waarvan u 
denkt, dat ze op 
www.beternieuwwest.nl 
thuishoren, en waarvoor SSNW 
aandacht moet vragen bij politiek 
bestuur en/of corporaties? Mail 
ons de foto's en het korte verhaal: 
samensterkinnieuwwest@
gmail.com
Samen staan we sterker!
 
Martijn Rutte
Samen Sterk in Nieuw-West
www.beternieuwwest.nl

SSNW presenteert 
nieuwe bewonerssite 
in stadsdeelraad
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ORGANISATIE VAN SAMENWERKENDE WIJKBEWONERS

wat b
ew

on
ers

 bew
eeg

t

Dit is een uitgave van Stichting Eigenwijks. 
Verschijningsvorm: tien 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

Rommelmarkt 
Op zondag 31 maart (1e 
Paasdag)  is weer een 
gezellige rommelmarkt 
in het Huis van de Wijk 
Slotermeer (Multibox), Jan 
de Louterstraat 19. 
De rommelmarkt is van 
11.00 tot 15.00 uur en weer 
net zo gezellig als altijd. 
We hopen u allen te zien 
en zoals gewoonlijk is de 
toegang gratis en staat de 
koffie klaar!

Alle ruimtes bezet en er kon 
bijna geen bezoeker meer bij...  
Zaterdag 16 maart was een drukke 
maar vooral heel gezellige dag in 
het Huis van de Wijk. Op het 
programma stonden: de eerste 
editie van de rommelmarkt, een 
initiatief van mevrouw Kerkman, 
een mozaïekworkshop van Theo 
en Irene in het kader van Nieuw-
West Open en een NLdoet 
verwendag voor vrijwilligers. 
De rommelmarkt was een 
doorslaand succes met 
enthousiaste kraamhouders 
en kopers. De rommelmarkt 
zal worden uitgebreid en elke 
tweede zaterdag van de maand 
plaatsvinden. Beneden werden er 
prachtige kunstwerkjes gemaakt 
met de overgebleven steentjes 
van de mozaïekpoort op het 
Lambertus Zijlplein. En verder 

werd een groepje vrouwelijke 
vrijwilligers 

verwend met een workshop 
gezichtsverzorging. Josta Mormon 
ontwikkelde dit plan en diende 
het succesvol in bij NLdoet. 
Kortom, een bijzonder succesvolle 
dag!

Karin Kauw, 
opbouwwerker Eigenwijks

Huis van de Wijk Geuzenveld 
barst uit z'n voegen!

(Foto mozaïekworkshop: Thomas Lensen, Nieuw-West Open)



Afgelopen woensdag 13 maart 
was het feest. Want Eigenwijks 
- Computerwijk -> Klik2Klik 
bestaat 10 jaar!!

Wat begon als een klein 
bewonersinitiatief is, dankzij 
de steun van ca. 60 vrijwilliger-
docenten, de diverse 
coördinatoren op de 16 locaties, 
het Stadsdeel, Microsoft, IBM, 
Ymere en andere sponsoren, en 
natuurlijk het team Klik2Klik 

(voorheen Computerwijk) 
uitgegroeid tot het huidige 
Klik2Klik. Een voorziening in 
Nieuw-West die niet meer is weg 
te denken. Waar jaarlijks nog 
steeds 800 bewoners gebruik van 
maken en tientallen vrijwilligers 
hun tijd en energie in steken. 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 

Natasja Boons
Projectleider Eigenwijks-Klik2Klik

Dit jaar is Eigenwijks 55 jaar 
actief met bewoners in buurten 
van de Westelijke Tuinsteden. 
Een mooie aanleiding om 
extra aandacht te besteden 
aan het leven in het huidige 
stadsdeel Nieuw-West en de 
rol van bewoners en hun eigen 
organisatie: Eigenwijks. 

Op woensdag 11 september 
laten bewoners zien hoe actief 
zij zich in Nieuw-West bezig 
houden met het werken aan 
sociaal sterke en leefbare 
buurten. En we debatteren met 
bewoners, professionals, politici, 
ondernemers, kunstenaars en 
wetenschappers over het leven 
in Nieuw-West: de wereld in een 
notendop. 
11 september: een datum die 12 
jaar geleden de wereld voorgoed 
veranderde en tot op de dag van 
vandaag menig bewoner nog bezig 
houdt. Eigenwijks is al 55 jaar 
gericht op wat bewoners beweegt. 
Midden in de samenleving. Ook 
een schokkende gebeurtenis 
als 9/11 is van invloed op ons 
werk met bewoners van Nieuw-
West. Een gebied waar bewoners 
met de grootst mogelijke 
diversiteit aan nationaliteiten, 

religieuze achtergronden, 
levensbeschouwingen, 
leeftijdsgroepen en seksuele 
geaardheden samen leven, wonen 
en werken. Dat gaat niet vanzelf 
en het is zeker niet gemakkelijk. 
Maar we doen het wel in Nieuw-
West! Oók op 11-9-13.
De komende tijd gaan wij samen 
met bewoners aan de slag om 
een respectvol en aantrekkelijk 
programma samen te stellen. 

Daar zult u dus zeker nog meer 
over horen. 
Heeft u ideeën voor de invulling 
van deze bijzondere dag? Wij 
bieden daar graag alle ruimte toe. 
Neemt u gerust contact op met 
onze opbouwwerker Karin Kauw, 
karin@eigenwijks.nl of 06-333 
19 686.

Dick Glastra van Loon
directeur

Programma Open Club april 2013
1 april Tweede Paasdag, geen Open Club
8 april Filmmiddag
15 april De heer Minne Dijkstra : ‘De Jordaan 7’ (digitaal)
22 april De heer Dik van Dijk: ‘Het Sieraad’ aan de Postjesweg (digitaal)
29 april De heer Cees Schreurs: ‘500 jaar vermaak in Amsterdam’ (digitaal)

Plaats:  Van Eesterenzaal, Jan Tooropstraat 6, tel. 346 0670
Dag en tijd: maandag van 14.00 tot 16.00 uur
Entree:  € 2,50 (incl. koffie of thee)

De mannen van Marhaba, een 
organisatie van Marokkaanse 
ouderen die activiteiten 
organiseert in Geuzenveld en 
Slotermeer behaalden 5 maart jl. 
als eersten hun certificaten.
Deze werden uitgereikt door 
Lieke Mensink, voorzitter van 
Eigenwijks, op de locatie Huis 
van de Wijk het PlusPunt in 
Geuzenveld.

De mannen gaven aan hard 
gewerkt en veel geleerd te hebben. 
Docenten Abe Alderden, Tineke 
Rombout en in het geval van deze 
pilot ook Natasja Boons kunnen 
dat alleen maar beamen. Het 
is best een uitdaging om via de 
computer woorden te herkennen, 
te horen, na te spreken, te lezen 
maar ook te typen. Op alle 

niveaus wordt de taalvaardigheid 
gestimuleerd. Gelukkig wordt het 
vooral ervaren als leuk om te doen. 
Dit komt omdat het materiaal 
als een soort spelletje wordt 
aangeboden. Ook wordt het altijd 
voorafgegaan door een amusant 
filmpje of sketch. En natuurlijk is 
er tijdens de les ook een moment 
voor pauze en ontmoeten in de 
ontmoetingsruimte van het Huis 
van de Wijk.
De mannen geven aan ook 
nog meer van de reguliere 
computervaardigheden te willen 
weten dus in het vervolg op deze 
cursus zal ook daar op ingespeeld 
worden. Er zijn op dit moment  
zeven mannen actief. Mochten 
zich nog meer mannen aanmelden 
dan is er ook mogelijkheid tot het 
volgen van taalles op locatie door 
taalaanbieder PACE.

Aanmelden kan bij Natasja 
Boons, projectleider Eigenwijks – 
Klik2Klik 020 346 06 76

Vaste activiteiten 
Stichting Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6 

Burenhulp
Dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur
Tel. 020 – 346 0679

Eigenwijks-Klik2Klik 
Diverse cursussen van 
maandag t/m donderdag

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen 
met Eigenwijks
020 – 346 0670

Wijksteunpunt wonen
Woonspreekuur: 
maandag van 10.00-12.00 uur
Slim zoeken naar een woning: 
donderdag van 10.00-12.00 uur

Gratis advocatenspreekuur
Elke dinsdag 
van 16.30-18.00 uur

Gratis architectenspreekuur
Elke donderdag 
van 17.00-18.00 uur

Waar het allemaal begon, de Jacques Veltmanstraat. 
(foto met dank aan Stichting de Driehoek)

Cursus Digi Taal Vaardig 
en Bewust heeft eerste 
vruchten afgeworpen

Al 10 jaar computerlessen voor 
buurtbewoners Nieuw-West

Mag ik mijzelf voorstellen, mijn 
naam is mr. drs Y.G.H. van der 
Poel en ik ben sedert oktober 
1994 verbonden met Eigenwijks. 
Ik verzorg het inloopspreekuur 
in de Jan Tooropstraat 6 op 
iedere dinsdag vanaf 16.30 uur 
tot en met 18.00 uur.

Ik kan me nog herinneren toen 
ik in 1994 mijn inloopspreekuur 
begon dat Eigenwijks gevestigd 
was aan de Jacques Veltmanstraat 

in een oude barak. Voor de 
mensen was er geen genoeg 
wachtruimte in het kleine halletje 
en regelmatige moesten zij ook 
buiten wachten. Gelukkig is het 
nu anders, mensen hebben genoeg 
ruimte om te zitten en het is er 
comfortabel.
Als mensen komen naar het 
inloopspreekuur leg ik hen uit 
wat de bedoeling is van het 
spreekuur, meestal begin ik met 
een inleiding en stel ik mij voor, 

daarna mogen zij hun problemen 
aan mij voorleggen. Indien zij 
een zaak hebben die ik kan 
behandelen, nodig ik hen uit voor 
een gesprek op mijn kantoor. In 
de loop van de jaren hebben heel 
wat mensen het inloopspreekuur 
bezocht. Belangrijk te weten is dat 
ik aangesloten ben bij de Raad 
voor Rechtsbijstand. Ik kijk altijd 
of mensen in aanmerking komen 
voor rechtsbijstand. Wij noemen 
dat een toevoeging. Aarzel niet 

om even langs te komen en uw 
probleem voor te leggen. 
Sedert 1 november 2012 heb ik 
ook een spreekuur samen met 
collega Mark Schmidt in de 
Multibox (Slotermeer) en in het 
PlusPunt (Geuzeveld) Over deze 
spreekuren verschijnt binnen kort 
een artikel.

Indien u nadere informatie wilt 
bel mij dan gerust op. Mijn 
nummer is 020-689 64 54.

Sociale advocaat schrijft geschiedenis

Eigenwijks 55 jaar


