
Als bewoner van Amsterdam 
Nieuw-West kunt u terecht 
voor alle vragen over 
maatschappelijk werk, 
sociaal juridisch advies en 
schuldhulpverlening bij 
SEZO maatschappelijke 
dienstverlening. Ook in 
de Huizen van de Wijk 
Multibox en Pluspunt worden 
inloopspreekuren van de 
sociale helpdesk georganiseerd.

Een van de vrijwilligers, Ben, 
helpt met alle plezier zijn 
buurtbewoners met hun vragen. 
Aan hem de vraag waarom hij als 
vrijwilliger dit werk doet?
“Ik heb 40 jaar lang een 
technisch beroep uitgeoefend 
en heb onder meer jongeren 
opgeleid in een bedrijfsschool. 
Toen ik met de VUT ging, 
wilde ik niet achter de 
geraniums gaan zitten en 
zocht ik vrijwilligerswerk. Ik 
ben begonnen bij SEZO als 
chauffeur voor het Mobiele 
Zorgloket maar toen de bus 
door bezuinigingen letterlijk stil 
kwam te staan, vroegen ze me 
of ik geen interesse had om te 
werken voor de sociale helpdesk. 
Ik zei meteen ja want ik hou wel 
van een uitdaging.”

Een anekdote?
“Ja, ik heb er vele. Maar 
een persoon is me wel goed 
bijgebleven. Een Italiaanse man 
kwam naar de helpdesk met  
een telefoonprobleem;  hij kon 
wel bellen maar hij kon niet 
gebeld worden. Gebeld naar 
de telefoonmaatschappij en 
het zou worden opgelost. Maar 
de man bleef komen, telkens 
met dezelfde vraag. Wat er ook 
gebeurde, het probleem bleef 
bestaan. Na een tijdje stelde 
ik hem voor om zelf eens bij 
hem thuis langs te komen om 
te kijken wat er aan de hand 
was, maar de man weigerde; 
hij was al 6 keer overvallen 
in zijn eigen huis en was zeer 
wantrouwig naar elke vreemde 
toe. Na lang aandringen, mocht 
ik samen met een collega toch 
langskomen. Alles gecheckt…  
bleek het belletje van zijn oude 

telefoon het niet meer te doen. 
We hebben een andere telefoon 
gekocht en het probleem was 
opgelost. De man blij, en ik 
ook… Leuk toch als je iemand 
kan helpen! ‘’

De inloopspreekuren zijn:
Slotermeer,  Huis van de Wijk 
Multibox, Jan de Louterstraat 19 
(overzijde Plein `40 – `45)
maandag en donderdag van 9.30 
uur – 11.00 uur 
Geuzenveld, Huis van de Wijk 
Pluspunt , Albardakade 7 
(eindhalte tram 13)
dinsdag en woensdag van 9.30 
uur – 11.00 uur 
SEZO is tijdens kantooruren 
telefonisch te bereiken op  020-
6675100 of via www.sezo.nl. 

Marleen Bressinck
Vrijwilligerscoördinator 
sociale helpdesk
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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

In mei starten er op de diverse 
locaties in Nieuw-West weer 
computercursussen Klik2Klik van 
de absolute beginner tot de iets 
meer gevorderden. Deze lessen 
worden gegeven door vrijwilliger 
– docenten uit uw buurt. Als u 
op les wilt kunt u bellen naar een 
locatie in uw buurt:
• Eigenwijks, Jan Tooropstraat 6
 020 - 346 06 70
• Al-Mawadda, 
 Johan Jongkindstr. 147
 020 - 346 06 70
• Leger des Heils
 Burg. Vening Meineszlaan 64
 020 - 613 17 52
• De Dobbe
 Hugo Floris Ruysstraat 1
 020-613 00 27 / 06-289 67 985
• De Hippe Heks
 Jan de Louterstraat13
 020 - 611 22 68
• Het Pluspunt, Alberdakade 7
 020 – 613 25 00

• Nieuw Geuzenveld, Cordaan
 C. Outshoornstraat 126
 020-6112333 / 06-531 88 165
• Vrouw en Vaart
 President Allendelaan 733
 020 – 410 04 52
• Daadkr8, mannencentrum
 Meer en Vaart 290
 06 – 364 94 980
• Huis van de Wijk de Aker
 Noorderakerweg 2
 020 - 61 04 060
• De Kikker, Eversweertplntsn 3
 06 - 555 17 600
• Ons Pand, Immanuel Kanthof 5
 06 – 401 86 753
• Hof v. Socrates, HVO Querido
 Leibnizstr.121
 020 - 447 62 60
• Huis van de Wijk België
 Hageland 117-119
 020 – 615 55 00
• WerkPunt,
 Osdorpplein 519 - 521
 Hier verzorgen wij een open 

inloop Sollicitatiespreekuur op 
dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur

Graag tot ziens 
bij ēēn van deze locaties!

In september 2012 keerde zij 
met 3 van haar 4 kinderen 
terug in de Delflandpleinbuurt 
in Slotervaart Zuid. Zij woont 
nu in een nieuwbouwwoning 
met zicht op het braakliggende 
“Zuidblok terrein” waar haar 
oude woning stond. Gesloopt 
voor nieuwbouw die er niet 
kwam. Na bijna vier jaar in een 
wisselwoning buiten de buurt 
te hebben gewoond, kon zij 
terugkeren naar haar geliefde 
buurtje. Zij komt oorspronkelijk 
uit het buitenland en heeft geen 
familie in Nederland wonen. 

“Mijn kennissen en vriendinnen 
in de buurt zijn mijn familie”. 
“Het is fijn weer bekende 
gezichten op straat te zien”. Wat 
haar echt blij maakt is dat zij 
weer dicht bij de school van haar 
jongste twee kinderen woont. 
Wat heet dichtbij, zij woont  
boven de school! De nieuwe 
brede school Fiep Westendorp, 
voorheen St. Jan de Doperschool, 
is als een tweede huis voor haar 
en de kinderen. Zij komt er 
graag,  aardige leerkrachten en 
een uitgebreid programma aan 
naschoolse activiteiten waar 
haar kinderen enthousiast aan 

deelnemen. Deelname is gratis en 
dat is belangrijk voor haar. Het is 
moeilijk de eindjes aan elkaar te 
knopen nu de huur van 300 euro 
in de oudbouw naar bijna 600 
euro voor een vierkamerwoning 
in de nieuwbouw gestegen is. Zij 
krijgt wel huurtoeslag, maar de 
stijgende kosten voor dagelijks 
levensonderhoud drukken op het 
gezinsbudget. 
Een tevreden bewoonster dus. 
Niet alleen de woonplek, terug 
in de buurt en dicht bij de 
basisschool, maar ook de nieuwe 
keuken maakt haar blij. “De 
keuken is groter dan de grootste 
slaapkamer!” Inderdaad ruim, er 
staat een eettafel met 6 stoelen 
in. “Koken is mijn favoriete 
bezigheid”. Wat tegenvalt zijn de 
twee kleine kinderslaapkamers. 
Er is geen plek voor een kast. De 
kasten staan in de ruime inpandige 
berging, toegankelijk vanuit de 
huiskamer. En als we toch wat 
kritischer naar de woning kijken: 
“Wat is de functie van dat smalle 
raam in de ouderslaapkamer 
met zicht op de donkere buiten 
gang naar het trappenhuis?” 
, “Elbert, mag ik dat raam 
dichtmaken?” Goeie vraag voor 
de huiseigenaar. Medewerkers van 

De Key  hebben de bewoonster 
goed geholpen toen zij haar 
wisselwoning ging verlaten.  
Door het woonkamerraam zijn 
de pas ingezaaide “moesbakken” 
zichtbaar. “Heb je zelf een bak 
geadopteerd?” “Nee, ze waren 
al vergeven, maar ik kan wel 
tuinieren in de bakken van de 
school.” 
En zo komen we weer over de 
school te spreken en de buurt en 
de buurtactiviteiten waarbij tot 
vorig jaar de opbouwwerkers van 
Eigenwijks ook deze tevreden 
buurtbewoonster ondersteunde 
bij activiteiten in de “oude Buurt 
Ontmoetingruimte ” aan de 
Voorburgstraat.
 “Ik wil hier altijd blijven wonen” , 
zegt de bewoonster tot slot van dit 
gesprek.

Elbert van Duijkeren 
bewonersondersteuner 
WSWonen Nieuw-West/
opbouwwerker Eigenwijks

Pink Nieuw-West, het door 
Eigenwijks ondersteunde 
buurtinitiatief, pakt het in de 
meimaand wat serieuzer aan. Op 
donderdag 2 mei 2013 vanaf 
20.00 uur is er de maandelijkse 
borrel bij Coffee@Last aan het 
Koningin Wilhelminaplein 60, 
tegenover het World Fashion 
Center. Te gast is rechtshistoricus 
Theo van der Meer. Hij zal 
vertellen over de situatie van 
homoseksuelen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, die minder 

dramatisch 
was dan 
wordt 
gedacht. 
Daarna is 
het tijd voor 
gezelligheid 
bij de borrel. Op 4 mei leggen 
Pink Nieuw-West deelnemers 
samen met vrouwen van 
Lesbo-Code en jongeren van 
Combiwel kransen tijdens de 
dodenherdenking op het Sierplein, 
Plein ‘40-’45 en Meer en Vaart.

bekijkt de Tweede Wereldoorlog 
vanuit roze perspectief

De Sociale Helpdesks 
in de praktijk

Wilt u leren omgaan
met de computer?

De feestdagen 
komen er aan!
Op deze dagen zijn wij niet bereikbaar, 
kortom, we zijn dicht! 

dinsdag 30 april  Koninginnedag
donderdag 9 mei Hemelvaartsdag
maandag 20 mei Tweede Pinksterdag

Stichting Eigenwijks, Jan Tooropstraat 6
Huis van de Wijk Slotermeer, Multibox, Jan de Louterstraat 19
Huis van de Wijk Geuzenveld, PlusPunt, Albardakade 7

 “De Fiep school is als 
tweede huis voor me” 



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

6 mei Nabespreking 
 en gezellig samenzijn

Dit is voorlopig de laatste 
bijeenkomst van de Open Club. In 
september zal weer gestart worden 
met een gevarieerd programma.

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

19.45 uur  Koraalmuziek  door de 
 Muziekvereniging Amsterdam

19.55 uur  The Last Post 

20.00 uur   2 minuten stilte

20.02 uur   Wilhelmus

20.05 – 20.20 uur
* Voordracht herdenkings - en vredespoëzie
   met leerlingen van de Louis Bouwmeesterschool
* Herdenkingstoespraak van Mevrouw Bloeme 

Evers-Emden, Auschwitz-overlevende en voorganger 
in de Joodse Synagoge in Amsterdam-De Baarsjes 

* Gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het 
herdenkingsmonument.

Na afloop van de herdenking wordt u uitgenodigd 
voor een kopje koffie/thee
In het nabijgelegen kerkgebouw “De Ark” 
in de Van Ollefenstraat, achter het Sierplein, 
gevolgd door het bevrijdingsconcert van de 
Muziekvereniging Amsterdam en het gemengd 
koor Musiforum

Organisatie:
 4-5 mei comité 
Slotervaart

NB: op donderdag 
25 april, aanvang 
11.00 uur is er bij 
het monument op het 
Sierplein een bijeenkomst 
met leerlingen van de 
Louis Bouwmeesterschool 
die het monument 
hebben geadopteerd. De 
kinderen dragen dan 
vrijheidsgedichten voor.

Informatie: 
Wim Knol 
tel. 06-535 48 491

Vrijheid spreek je afVrijheid spreek je afVrijheid spreek je af   

Dodenherdenking 4 mei 2013Dodenherdenking 4 mei 2013Dodenherdenking 4 mei 2013   

Plein ‘40Plein ‘40Plein ‘40———’45’45’45   

Aanvang: 19.35 uurAanvang: 19.35 uurAanvang: 19.35 uur   
Na afloop koffie en thee in de raadszaalNa afloop koffie en thee in de raadszaalNa afloop koffie en thee in de raadszaal   

programma 4 mei 2013
* 19.35 - 19.52   inleidende muziek door
 blaasensemble Conservatorium van
 Amsterdam: 3 stukken

* 19.52- 19.57 openingswoord door Luuk Wieringa

* 19.57 - 19.59 blazen van The Last Post 

* 19.59 - 20.00 luidklok, die kort voor 20.00 uur 
 ophoudt

* 20.00 - 20.02 uurslag 8 keer, 
 gevolgd door 2 minuten stilte 

* 20.02 - 20.03 1ste couplet zingen van Wilhelmus
 - m.m.v blaasensemble 
 Conservatorium van Amsterdam + 
 Carillon in G-majeur.

* 20.03 - 20.10 kranslegging met muzikale 
 begeleiding van blaasensemble 
 Conservatorium van Amsterdam
 (± 5 min)

* 20.10 - 20.23 toespraak door de vrouwen van 
 De Hippe Heks

* 20.23 - 20.25 slotwoord door Luuk Wieringa

* 20.25 - 20.30 slotmuziek door carillon

Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in de 
raadszaal van het Stadsdeelkantoor.

Contactpersoon:
Peter Spruijt, Stichting Eigenwijks. Tel: 06 333 19680
peter@eigenwijks.nl
Werkdagen: ma-di-woe

Programma 
Open Club 
mei 2013

Samen eten op 
Bevrijdingsdag bij 
the Colour Kitchen 
en Coco’s Keuken 
Staalmanpark 
Op 5 mei vieren Amsterdammers 
op ruim 200 locaties in de 
stad Bevrijdingsdag met 
de Vrijheidsmaaltijd. De 
Vrijheidsmaaltijd is onderdeel 
van het Bevrijdingsfestival 
Amsterdam. Op deze dag doen 
we graag meer moeite om elkaar 
te leren kennen en te vieren dat 
we in de vrije, tolerante stad 
Amsterdam wonen. 
In Nieuw-West zijn onder andere 
The Colour Kitchen en Coco’s 
Keuken Staalmanpark gastheer 
van een maaltijd. Eigenwijks 
ondersteunt op deze locaties 
bewoners bij het vormgeven en 
organiseren van het programma. 
Eet je ook mee? 

Alle informatie (inclusief 
andere locaties in Nieuw-
West) is te vinden op 
www.4en5meiamsterdam.nl op 
de pagina ‘Vrijheidsmaaltijd’. 
Reserveren kan ook via deze site.

Lees meer over de maaltijden bij 
the Colour Kitchen en Coco’s 
Keuken Staalmanpark op de 
website van Eigenwijks, 
www.eigenwijks.nl. 

Vrijheids-
maaltijd

Dodenherdenking
Sierplein, Slotervaart
Programma 4 mei 2013


