
Eigenwijks deed dit jaar voor 
de tweede keer mee aan het 
Integratiediner. Geïntegreerd is 
er zeker: bewoners van allerlei 
leeftijden, achtergronden 
en culturen uit Slotervaart, 
Slotermeer, Geuzenveld en 
Osdorp genoten op 10 oktober 
van een zelfgemaakt diner 
bij The Student Hotel in 
Slotervaart. 

Tijdens het Nationaal 
Integratiediner koken duizenden 
mensen met verschillende 
achtergronden voor elkaar. 
Ze eten samen en leren elkaar 
kennen met als het motto: ‘Proef 
de kracht van het verschil’. 
Dit jaar werd het diner op 300 
locaties in Nederland gevierd. 
Dit jaar koos Eigenwijks als 
locatie voor de nieuwe hotspot 
in Slotervaart: The Kitchen 
bij The Student Hotel. The 
Kitchen werkte graag mee 
aan dit initiatief en stelde 
de hippe basement aan ons 
beschikbaar. ’s Middags startten 
de voorbereidingen. Eerst samen 
boodschappen doen en daarna 
samen koken in het PlusPunt 
met Magda, Lieke, Ria, meneer 
El Onsri en meneer Akka, 
Fatma, Ayse, Naime, Semra 
en Karin. Op het menu stond 
als voorgerecht pindasoep en 
linzensoep, als hoofdgerecht 
een groene salade en als toetje 
een trifle en fruitsalade. Het 
hoofdgerecht werd verzorgd 

door The Kitchen. Tussen het 
diner door verzorgde Saskia van 
The Kitchen een rondleiding 
door het hotel. De reacties waren 
erg enthousiast, de deelnemers 
vonden het erg leuk om alle 
faciliteiten – van het washok tot 
de bibliotheek – en de kamers te 
zien. Tenslotte zorgde Gökhan 
Aksoy voor het duurzame tintje 

aan de avond. In het kader van 
de Dag van de Duurzaamheid 
(ook op 10 oktober) droeg hij 
het gedicht 'Moederkoe' voor. 
Kortom: een gezellige avond op 
een prachtige locatie. Volgend 
jaar zijn we weer van de partij!

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

Geslaagd 
Eigenwijks integratiediner 
bij The Student Hotel

Duizenden bezoekers bezochten 
ook dit jaar weer de 8e editie van 
het Rembrandtfestival. 
Ja…. het weer was geweldig voor 
de tijd van het jaar. 
Medewerkers van Eigenwijks 
en vrijwilligers hebben er een 
prachtig feest van gemaakt. 

Adri Tognetti en Joke Atsma 
waren weer de vaste krachten 
achter de kraam van Eigenwijks.
Diana Muller, haar dochter 
Manon en Natasja Boons waren 
zo sportief de organisatie uit de 
brand te helpen door op te treden 
bij de modeshow. 

Kortom, een heel memorabel 
festival dat dit jaar opnieuw 
georganiseerd was door Alain 

Klein van Groen Gras, die  met 
weinig middelen een heel mooi 
festival heeft gerealiseerd. 

Dit jaarlijkse evenement  is 
niet meer weg te denken in ons 
Rembrandtpark!!

De Dag van de Dialoog vindt dit 
jaar plaats op vrijdag 8 november 
op diverse locaties en tijden in 
Slotermeer en Geuzenveld.
De Dag van de Dialoog staat 
dit jaar in het teken van het 
thema ‘Hier ben ik op mijn 
plek’. Stichting Eigenwijks 
organiseert in samenwerking met 
de Buurthuiskamers meerdere 
Dialoogtafels. Met 6 Dialoogtafels 
is er altijd eentje bij u in de buurt. 
Iedereen is van harte welkom 
om aan te schuiven en mee 
te praten over dit thema. Het 
gesprek is laagdrempelig en iedere 
buurtbewoner is welkom!
U vindt de dialoogtafels op de 
volgende locaties: 
• Ons Pand: 
 Immanuel Kanthof 3-9
 Tijd: 10.00 tot 12.00. 
 Gespreksleider: Constance van 

Terheijden

• De Dobbekamer: 
 Lex Althoffstraat 5
 Tijd: 10.00 tot 12.00 uur. 
 Gespreksleider: Pieter van Dijk
• De Hippe Heks: 
 Jan de Louterstraat 13
 Tijd: 13.00 tot 15.00 uur. 
 Gespreksleider: Martje Postma
• De Buurtslager: 
 Bernhard Loderstraat 45
 Tijd: 10.30 tot 12.00 uur. 
 Gespreksleider: Sandy Rappa
• Tante Ali: Burgemeester Vening 

Meineszlaan 185
 Tijd: 16.30-18.30
 Gesprekleider: Tales of the Nine
• Het Pluspunt: Albardakade 5-7
 Tijd: 11.00 tot 13.00
 Gespreksleider: Karin Kauw

Rembrandtfestival 2013 groot succes

Hier ben ik 
op mijn plek

Donderdag 7 november is het de 
eerste donderdag van de maand en 
dus weer tijd voor de Pink Nieuw-
West Borrel! Coco’s Keuken aan 
de Ottho Heldringstraat 13D gaat 
speciaal voor dit initiatief open. 

Iedereen is van harte welkom. Het 
is ook mogelijk om van tevoren 
een hapje te eten bij Coco’s 
Keuken. Meer info over Pink 
Nieuw-West en de borrel vind je 
op: www.pinknieuwwest.nl.

Pink Nieuw-West borrel 
bij Coco’s



Programma Open Club 
november 2013
Onderstaand het programma voor de maand november:

4 november De Open Club gaat Klassiek 
11 november Ton Smit: “19de eeuws Amsterdam, 
 van stad in verval naar nieuw élan” (digitaal) 
18 november Komt nu met Verhalen!
25 november Dick Keijzer: 
 “Leven en werken van Architect Cuypers” (dia’s)

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)

Vorige week hebben weer 2 
vrouwen een certificaat gekregen 
voor Digi Taal Vaardig en 
Bewust bij Huis van de Wijk 
de Aker. We vroegen ze welk 
woord ze het meest bijgebleven 
was en dat was 'aanmelden'. 
Nu overwegen de vrouwen zich 
aan te melden voor 'thee en 
taal', 'naailes' of 'zumba'. En zo 
kunnen ze weer een stap verder 
participeren in de activiteiten 
van Nieuw West.
Wilt u ook uw Nederlandse Taal 
oefenen op de computer?
Dat kan bij de cursus Digi 
Taal Vaardig en Bewust van 
Klik2Klik.
Er wordt gebruik gemaakt van 
een programma waarmee je 
Nederlands oefent op internet. Je 
leert vooral heel veel woorden. Je 
bekijkt leuke filmpjes en vrolijke 
liedjes met de woorden. Daarna 
oefen je met die woorden. Je 
leert de woorden uitspreken en 
lezen en schrijven. En je leert 
typen op het toetsenbord en 
klikken en slepen met de muis. 
De woorden gaan over het huis, 

het lichaam, het weer, vrienden 
en familie, eten, op school, het 
verkeer, de winkel en vrije tijd.
Enkele leuke reacties van 
cursisten: 
• 'Ik word zo blij. Ik leer iets. 

Dit is goed voor mij!' 
• 'Ik ben nooit naar school 

geweest maar met deze 
computer kun je leren lezen'. 

• ‘Ik vind dit zo leuk, het is net 
een spelletje’

• ‘Ik bel tijdens de les mijn 

buurvrouw, want ik vind 
dat ze ook moet komen. Dit 
zouden we allemaal moeten 
leren’

U kunt zich aanmelden voor 
deze cursus bij Mavis Asruf op 
maandag t/m donderdag van 
9 – 12 uur op telefoonnummer 
0203460670. Ook kunt u langs 
gaan bij één van de locaties waar 
Klik2Klik gegeven wordt.

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 14.00 -16.00 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

Nederlandse Taal oefenen 
op de computer

Kom genieten van theater en muziek, 
bezoek de poppendokter, laat een 
gedicht op maat maken, onderneem 
een speurtocht door het gloednieuwe 
gebouw, of volg workshops keramiek 
en handmassage. Op zaterdag 9 
november is er open huis in De 
Honingraat. De medewerkers van 
het Huis van de Wijk van Eigenwijks 
verwelkomen u graag!

Tussen 12.00 en 16.00 uur is iedereen 
van harte welkom om binnen te lopen 
en mee te doen aan een van de vele 
workshops, het pand te bekijken en te 
genieten van lekkere hapjes in de nieuwe 
horeca. Kijk voor het hele programma op 
www.honingraat.nl.
 
De Honingraat
In De Honingraat aan de Slotermeerlaan 
103 kan je voortaan heerlijke cappuccino’s 
drinken, een krantje lezen of een sportles 
volgen. Het een is een plek voor vermaak, 
steun en ontwikkeling op allerlei 
gebieden. De bibliotheek en het Huis van 
de Wijk zijn al geopend, in november 
trekken de andere gebruikers ook in het 

pand en gaat Coffeemania open. 
In De Honingraat vindt u de Openbare 
Bibliotheek, het Huis van de Wijk 
van Eigenwijks, Dock Jongerenwerk, 
Coffeemania, Verloskundig centrum 
Groei en een Ouder Kind Centrum. De 
verschillende organisaties werken samen 
aan een uitgebreide programmering, 
zodat het een plek wordt waar heel 
Slotermeer zich kan vermaken.

Huis van de Wijk
Eigenwijks zorgt met haar Huis van 
de Wijk in De Honingraat voor een 
warm welkom voor alle buurtbewoners. 
Met de prachtige activiteitenruimtes, 
een gezellige ontvangstruimte, mooie 
spreekkamers en natuurlijk onze 
vertrouwde medewerkers bieden wij 
voor iedereen de mogelijkheid om iets te 
betekenen voor elkaar en voor de buurten 
in Slotermeer. Onze baliemedewerkers 
op de begane grond informeren u graag 
over de mogelijkheden binnen het Huis 
van de Wijk en alle andere organisaties 
in De Honingraat. Onze beheer- en 
ontvangstmedewerkers en vrijwilligers 
maken graag een praatje met u, zodat 

u zich snel op uw gemak en welkom 
zult voelen. En de opbouwwerkers 
van Eigenwijks bieden u graag  
ondersteuning, kennis en hun netwerk 
om snel aan de slag te kunnen met 
datgene waar u uw eigen tijd en energie 
in wilt steken.

Horeca en ontmoeting
De speciale samenwerking tussen 
Coffeemania en Eigenwijks zorgt 
ervoor dat De Honingraat niet alleen 
maar leuk en nuttig is voor bewoners 
die gebruik maken van een van de 
organisaties in het pand, maar ook 
voor al die buurtbewoners die gesteld 
zijn op een goeie latte macchiato, een 
gezonde lunch en gewoon lekker tussen 
de mensen willen zijn. En wie weet leidt 
dat tot leuke en interessante activiteiten. 
Kortom: Eigenwijks en Coffeemania 
staan voor het faciliteren van de spontane 
ontmoeting via goede horeca en een 
vertrouwde bewonersorganisatie.

Graag tot ziens op zaterdag 
9 november in De Honingraat aan 
de Slotermeerlaan 103!

Osdorp
• Maandagochtend van 9.30 tot 

12.00 uur op het Groenpad 4 
(Wijksteunpunt Wonen N-W)

• Dinsdagmiddag van 13.00 tot 
15.00 uur op het Groenpad 4 
(Wijksteunpunt Wonen N-W)

Slotervaart
• Maandagmiddag van 14.00 

tot 16.00 uur op de Jan 
Tooropstraat 6 (Eigenwijks)

Geuzenveld-Slotermeer
• Woensdagavond van 18.00 tot 

20.00 uur op de Slotermeerlaan 
103 (MFC De Honingraat)

• Donderdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur op de Albardakade 
5-7 (Pluspunt)

De spreekuren ‘slim zoeken naar 
een woning’ 
• Dinsdagmiddag van 15.30 tot 

17.30 uur, Slotermeerplein 
103E (Bibliotheek Slotermeer)

• Donderdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur, Jan Tooropstraat 
6 (Eigenwijks)

• Donderdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur, Albardakade 5 
(Pluspunt)

• Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, 
Osdorpplein 16 (Bibliotheek)

Ook avondspreekuur bij 
Op woensdag 6 november 
organiseert Eigenwijks het 
allereerste Buurtcafé in 
het PlusPunt! Leer andere 
bewoners kennen, hoor wat er 
allemaal speelt in de wijk en 
deel je zorgen en ideeën.

Het buurtcafé is een informele 
bijeenkomst voor iedereen die 
zich betrokken voelt bij de wijk. 
Alle bewoners zijn van harte 
uitgenodigd om zelf een bijdrage 
te leveren aan de avond. Dat kan 
bijvoorbeeld door te vertellen 
waar je mee bezig bent in je 
buurt. Heb je een idee, neem 
dan contact op met Karin Kauw, 
via karin@eigenwijks.nl. 
De regiegroep, die besluit over 

de bewonersinitiatieven, is ook 
aanwezig. Ze zijn de aangewezen 
personen om je meer te vertellen 
over alle mooie initiatieven 
in de wijk die worden 
ondersteund vanuit het budget 
bewonersinitiatieven.

Omdat dit het eerste buurtcafé 
is, staat er een activiteit op het 
programma om het gesprek op 
gang te brengen: het PlusPunt 
Geuzenveld Examen. Middels 
multiple choice vragen test dit 
examen de kennis van jou en 
je buren over de wijk en alle 
activiteiten die er georganiseerd 
worden. Aan het eind van de 
avond ken je de wijk op je 
duimpje en weet je precies welke 

initiatieven en projecten er zijn 
in de wijk. 
Graag tot ziens op woensdag 
6 november vanaf 19.30 
uur in het Huis van de Wijk 
Geuzenveld, het PlusPunt, 
Albardakade 5-7. Wil je op de 
hoogte blijven van deze avond? 
Klik dan op ‘deelnemen’ bij 
het evenement Buurtcafé #1 
op de Facebook pagina Huis 
van de Wijk Geuzenveld. In dit 
evenement worden regelmatig 
updates geplaatst en kun je zien 
wie er allemaal komen.

Borrelen met de buren 
Kom ook naar het Buurtcafé #1 in Geuzenveld op 6 november


