
Op 11 september vierde 
Eigenwijks haar 55-jarig 
bestaan in Coco’s Keuken en 
het daar tegenovergelegen 
Staalmanpark. ’s Middags 
genoten ongeveer 350 
bezoekers binnen en buiten 
in het zonovergoten park 
(op één buitje na) van 
allerlei activiteiten. ’s Avonds 
bezochten ongeveer 120 
mensen het levendige debat 
‘Noodgedwongen Vrijwillig’.

Voetballen, rappen, shoppen, 
of gewoon lekker bijkletsen
De middag werd afgetrapt 
met een optreden van Kami 
Kazi, die een mooie tekst rapte 
over het 55-jarig bestaan van 
Eigenwijks. Daarna maakten 
alle bezoekers die even bij 
wilden praten dankbaar gebruik 
van de prachtige faciliteiten 
van Coco’s Keuken. Anderen 
hadden meer zin in actie en 
deden mee met een van de vele 
activiteiten. Vele kinderen uit 
de buurt deden mee aan het 
voetbaltoernooi en ontvingen 
na afloop allemaal een prachtige 

medaille. Kinderen én ouders 
deden enthousiast mee met het 
Olympia Circus, de kleinsten 
vermaakten zich in het 
discospringkussen of lieten zich 
schminken en ouders sloegen 
koopjes in op de rommelmarkt. 
Binnen deden bezoekers fanatiek 
mee met de Nieuw-West Quiz 
waar voor deze gelegenheid 
ook vragen over Eigenwijks 
aan toe waren gevoegd. Ook de 
workshop van Grey Vibes en een 
prachtige tango demonstratie 
door de hele zaal sloegen goed 
aan. Creatieve kinderen werkten 
onder begeleiding van VoorUit 
studenten uit Geuzenveld aan 
een prachtig aandenken aan het 
55-jarig bestaan van Eigenwijks. 
Een mobiele plantenbak is nu 

versierd met mozaïek in de 
cijfers ‘55’. De plantenbak 
werd door de kinderen na 

het afsluitende optreden van het 
Olympia Circus aangeboden aan 
directeur Dick Glastra van Loon 
en voorzitter Lieke Mensink.

Levendig debat
De vele bezoekers aan het debat 
onderstreepten de relevantie 
van het thema van het debat: 
‘hoe vrijwillig voelt een 
vrijwilliger zich nog’. De zes 
vrouwelijke panelleden (Evelien 
Tonkens (Bijzonder hoogleraar 
Actief Burgerschap), Anne 
Wilbers (directeur de Alliantie 
Amsterdam), Hettie Politiek 
(senior beleidsadviseur gemeente 
Amsterdam), Serfanim Uysal 
(opbouwwerker Eigenwijks), 
Leila Hader en Baukje 
Reitsma (bevlogen, actieve 
buurtbewoonsters) en Jesse Bos, 
portefeuillehouder stadsdeel 
Nieuw-West, debatteerden 
vurig over de veranderende 
relatie tussen bewoners en 
professionals, het verplaatsen 
van zorg naar vrijwilligers, 
verplicht vrijwilligerswerk 
door uitkeringsgerechten en 
de effecten van dit alles. In het 
tweede deel nam de zaal actief 
deel aan het debat. Eén ding 
werd deze avond zeker duidelijk, 
over dit onderwerp is het laatste 
woord nog niet gezegd en het 
debat vraagt om een vervolg!

Kortom, een prachtig jubileum..

Karin Kauw
Opbouwwerker Eigenwijks

ORGANISATIE VAN SAMENWERKENDE WIJKBEWONERS
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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

Feestelijk jubileum Eigenwijks
EIGENWIJKS55

Het is mij een groot genoegen, U, Leden van het Dagelijks Bestuur, 
het Algemeen Bestuur, Directie en Medewerkers, van harte te 
complimenteren met het behalen van een mijlpaal in de geschiedenis 
van de “Wijkopbouworganen”: 

“HET 55-JAAR LANG BEHARTIGEN EN 
ONDERSTEUNEN VAN DE BEWONERS VAN 
SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD.” 

Wat in 1958 begonnen is als een bewonersinitiatief is uitgegroeid tot 
een professionele organisatie voor Nieuw West, dankzij de inzet van 
actieve, eigenwijze en betrokken bestuurders en bewoners van 
Slotervaart/Overtoomse Veld uit het verleden en heden. 

Dat de Politiek twee jaar geleden besloot, dat alles anders moest met 
bewonersorganisaties in Nieuw West, heeft “EIGENWIJKS” voor 
nieuwe uitdagingen geplaatst. 
Met verve heeft U allen Eigenwijks een gezicht gegeven in 
Slotermeer en Geuzenveld. 

Het ging niet zonder slag of stoot. Strijd is er geleverd, maar 
Eigenwijkers ik ben TROTS op U, als ik lees en zie hoe U zich heeft 
geprofileerd in Nieuw West. 

Vandaar mijn wens: “Op naar de 60 jaar!” 
Want 100 jaar is mij te ver weg en elk lustrum een feestje is toch ook 
leuk!
Vooruit, er tegen aan Eigenwijkers voor geheel Nieuw West! 

     Ed Metsch 

Amsterdam, 11 september 2013 

Bewoners getest op hun kennis van Nieuw-West.

In de zomervakantie heeft de 
werving plaatsgevonden voor de 
besparingscoaches. Die hebben 
inmiddels de cursus “Besparen” 
gehad. Op zaterdag 28 september 
vindt  in de ruimte naast de 
Broedplaats, Burg. De Vlugtlaan 
125, een startfeest plaats. 
De bewoners uit het gebied 
in Slotermeer waar de 
energiebesparende maatregelen 
aangebracht worden en waar 
voorlichting gegeven wordt, 
worden uitgenodigd. Tijdens het 
feest kunnen ze kennismaken 
met het project “Besparen met 
de Buren” en met de coaches. 
Als ze interesse hebben in die 
aanpassingen (tochtstrips etc.) 
dan kunnen ze zich opgeven. Ze 
krijgen dan in 3 bijeenkomsten 
voorlichting om energie te 

besparen en hoe om te gaan 
met water. Daarna gaat een 
klussenteam in de woning kleine 
aanpassingen doen. Dat geldt 
alleen voor de woningen in het 
gekozen gebied! De coaches zijn 
enthousiast en willen graag aan 
de slag. Slotermeerders, houdt uw 
brievenbus in de gaten!

Dus: 
zaterdag 28 september, van 
13.30 – 16.30 uur  
Broedplaats De Vlugt, Burg. 
De Vlugtlaan 125 (bij de 
benzinepomp)

Voor meer informatie: 
Peter Spruijt, 
opbouwwerker Eigenwijks, 
tel: 06 333 196 80  
of peter@eigenwijks.nl

Broedplaats de Vlugt.

Besparen met de Buren
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Rapper Kami Kazi in actie. 
(Foto’s: Rufus de Vries)

Prachtige bloemen 
van Stadsdeel Nieuw-West.

Het debat 
‘noodgedwongen 
vrijwillig’.



Programma Open Club 
oktober 2013
7 oktober filmmiddag 

14 oktober Simon Giling: “Schilders in en rond Alkmaar” 
  (digitaal) 

21 oktober Frank van den Berge: “Noord Jemen” (dia’s)

28 oktober Jan Broekhuizen: “Leiden, parel van Rijnland” 
  (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)

Sinds Klik2Klik via 
de wijkinitiatieven 
aangevraagd wordt zijn er 
op de verschillende locaties 
zogenaamde ‘vrijwilliger-
planners’ opgestaan. Dit 
zijn computerdocenten die 
een ‘ietsje’ meer doen. Zij 
zorgen ervoor dat de diverse 
buurtbewoners die aangeven 
graag op les te willen, in een 
cursus terecht komen. Zij 
bellen de mensen na, vragen 
op welke dagdelen zij kunnen 
etc. Een klus apart dus. 
Plannen is een vak, en een 
heel ander vak dan dat waar 
de vrijwilligers oorspronkelijk 
voor kwamen, nl. computerles 
geven! Het is dan ook zeer 
bewonderenswaardig dat dit zo 
kranig opgepakt wordt. 

Deze hele nieuwe omslag 
past goed in het debat 
‘noodgedwongen vrijwillig’, 
zoals dat gevoerd werd op het 

55-jarig bestaan van Eigenwijks. 
Want tja, zonder planning, geen 
cursussen! En hoe vrijwillig is 
het lesgeven dan eigenlijk nog? 
Maar niet getreurd. De docenten 
maken er het beste van en 
hebben er allemaal hun eigen 
ervaring in. En om hierin van 
elkaar te leren werd afgelopen 
woensdag een werklunch voor 
de planners georganiseerd, zodat 
men ervaringen uit kon wisselen. 
En deze plannervrijwilligers 
hebben er met elkaar toch maar 

weer voor gezorgd dat er in de 
eerste helft van 2013 ca. 300 
bewoners in Nieuw-West weer 
digitaal vaardig gemaakt zijn! 
Chapeau!

Natasja Boons, 
projectleider Eigenwijks – 
Klik2Klik

Vaste activiteiten Stichting 
Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6 

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

Eigenwijks-Klik2Klik 
Diverse cursussen van 
maandag tot en met 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

Huurverhoging 2013
Kan daar nog iets aan gedaan worden 
en hoe dan?
De huurverhoging per 1 juli 
2013 was de hoogste in de 
afgelopen twintig jaar. Waren 
de verhogingen de laatste jaren 
gelijk aan het inflatiepercentage, 
dit jaar kwam er een extra 
percentage bovenop. Hierdoor 
stegen de huren met minimaal 
4% en maximaal 6,5%, 
afhankelijk van de hoogte van 
het gezinsinkomen in 2011.

Door deze forse huurverhogingen 
tot wel € 43 per maand bezochten 
veel huurders de spreekuren van 
het Wijksteunpunt Wonen omdat 
ze bezwaar wilden maken tegen de 
verhoging. Dit kan echter alleen 
op bepaalde gronden. Helaas 
hadden niet alle bezoekers een 
gegronde reden om bezwaar te 
maken. Een te laag inkomen of 
geen geld hebben om de verhoging 
te betalen is géén gegronde reden. 
Als iemand om principiële reden 
bezwaar heeft gemaakt omdat 
de verhuurder gebruik heeft 
kunnen maken van gegevens van 
de Belastingdienst, dan stuurt 
de verhuurder het bezwaar naar 
de Huurcommissie. Het is nog 
afwachten hoe de Huurcommissie 
dit beoordeelt.
Als het inkomen in 2012 
aantoonbaar is gedaald kan 
er eventueel bezwaar gemaakt 
worden tegen verhoging boven de 
4%. De minister werkt nog aan 
een wetsvoorstel hierover, maar 
de meeste corporaties verlenen 
al medewerking voor deze groep 

huurders. Zelfs voor mensen van 
wie nu al duidelijk is dat hun 
inkomen dit jaar flink zal dalen.
De extra toeloop naar 
de spreekuren van de 
Wijksteunpunten Wonen 
heeft aangetoond dat de hoge 
huurverhoging veel huurders 
hard in hun portemonnee heeft 
getroffen. Een groeiende groep 
huurders komt in de problemen 
door een combinatie van een laag 
of gedaald inkomen, een hoge 
huur en de flinke huurverhoging 
van dit jaar.

Jo Verjans
medewerker Wijksteunpunt Wonen 
Nieuw-West

Rommelmarkt 
Op zondag 29 september  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!

Weet u dat er in Slotervaart een 
burenhulp bestaat waar u een 
beroep op kunt doen als het 
nodig is? Helaas zijn er nog veel 
mensen die dat niet weten of 
geen hulp durven vragen maar 
de hulp wel nodig hebben en dat 
is jammer!

Wij doen hand en spandiensten 
voor wijkbewoners die dat zelf 
niet meer kunnen, doordat ze ziek 

zijn of te oud zijn om het zelf te 
doen. Bijvoorbeeld boodschappen 
doen, begeleiding naar arts of 
ziekenhuis, kleine klusjes in en om 
het huis enz. 
Wij zijn ook dringend op zoek 
naar vrijwilligers die af en 
toe iets willen doen voor een 
wijkbewoner, bijvoorbeeld een 
handige buurtbewoner die een 
klein klusje kan doen. Ook voor 
de telefoondienst kunnen we wat - 

liefst jongere -  mensen gebruiken 
want de vergrijzing slaat enigszins 
toe bij de burenhulp.
Laat ons niet in de steek en meldt 
u aan, wij vragen echt niet zoveel 
tijd en u maakt zelf uit wat u wel 
en niet wilt doen. Het is en blijft 
tenslotte vrijwilligerswerk!
Wij zijn te bereiken bij Stichting 
Eigenwijks op dinsdagmorgen 
van 10.00 tot 12.00 uur op 
telefoonnummer 020 – 346 0679.

Drie weken eerder dan voorgaande 
jaren, op 28 augustus dus nog 
volop in de zomer, werd de 
Open Dag van alle Amsterdamse 
schooltuinen gehouden. De 
prachtige zomer die volgde op 
de koude lente van dit jaar heeft 
in de vochtige Blijdestijntuin 
een uitbarsting van groei en 
bloei teweeggebracht. Er was 
overweldigende belangstelling. 
De familie van de tuinierende 
kinderen werd in verbazing 
gebracht door een zee van 
zonnebloemen en dahlia's en 
bergen grote courgettes en 
pompoenen. Eigenwijks was ook 
van de partij met het project "Eten 
uit Eigen Tuin". De bewoners, die 
dit jaar een - niet door leerlingen 

bezet-  schooltuinperceeltje hadden 
gekregen, hadden met hulp van 
vrijwilligers allerlei gerechten 
bereid van groenten en kruiden 
uit de Blijdestijnmoestuin. Vanuit 
een kraam die was opgetuigd 
met veel groenten en bloemen 
werden de heerlijkste, vers bereide 
hapjes en soep uitgedeeld aan alle 
bezoekers. Ook dit jaar hadden 
we 2 pannen groentesoep (140 
kommetjes) gemaakt die na twee 
uur leeg waren. Tegelijkertijd 
werden er courgette/aardappel/
eikoekjes gebakken, pesto gemaakt 
van basilicum, komkommer 
geschaafd voor sla met yoghurt 
en munt en courgettebloemen 
gefrituurd. Vooral de kinderen 
proefden bijna alles en vonden het 

heerlijk. We kregen zelfs bezoek 
van twee Japanse dames die het 
gekrioel vanuit het Ramadahotel 
hadden gezien. Zij waren zeer 
geïnteresseerd in de bereiding van 
pesto. 
Door de kinderen zelf werd 
popcorn gebakken. De koks 
van het Ramadahotel, die 
in de loop van de middag 
kwamen, hadden heerlijke 
"amuses" gemaakt van bieten, 
erwten, bloemkool, tomaten en 
knolselderij.De studenten van de 
Hotelschool hadden een grote pan 
courgettesoep gemaakt. Het was 
één grote smaakbeleving.
Aan het eind van de middag, toen 
de bezoekersstroom duidelijk 
verminderde, werden tot onze 
verassing alle vrijwilligers van de 
schooltuin en ons project door de 
Hotelschool uitgenodigd om plaats 
te nemen aan een lange met wit 
linnen gedekte tafel. Hier werden 
we getrakteerd op Italiaanse 
lasagna en een heerlijke groene 
salade onder het genot van wijn, 
water en limonade.
Het was weer een geweldige Open 
Schooltuinendag!

Harriët Haakma Wagenaar

Pieter Nanninga, de man 
die het project Eten uit Eigen Tuin 
mogelijk maakt.

Eten uit eigen tuin 2013
Open schooltuinendag  Blijdestijnschooltuin (Rembrandtpark)

De burenhulp

Plannen 
is een vak


