
In informele sfeer kennis 
maken met elkaar en 
uitwisselen over leuke 
plekken, initiatieven en 
mensen, dat is het idee van 
het Buurtcafé. De eerste editie 
op 6 november werd door 
ongeveer 35 bewoners bezocht. 
De ontmoetingsruimte in 
het PlusPunt was voor de 
gelegenheid omgetoverd tot 
café met sfeerverlichting, 
hapjes en drankjes.

Buurtcafé #1
De avond begon met een 
rondje voorstellen, wie ben 
je, wat doe je in de wijk en 
wat weten we nog niet van 
jou? Op de laatste vraag werd 
gereageerd met verrassende 
antwoorden. Zo waren er 
bezoekers met verrassende 
hobby’s: boogschieten, key 
cords verzamelen, of uitslapen. 
Anderen vertelden over 
grappige eigenschappen of 
eigenaardigheden: dromen in 
kleur, slaapwandelen en televisie 
soaps kijken.

Het Geuzenveld Examen
Na de kennismaking waagden 
de cafébezoekers zich aan een 
heus examen over Geuzenveld. 
Hoeveel mensen wonen er in 
de wijk? Zijn er meer koop- of 
huurwoningen? Hoe is het 

gesteld met de veiligheid? 
En wie zitten er eigenlijk in 
de regiegroep Geuzenveld? 
Aan het eind van het examen 
waren er 3 mensen die 8 van 
de 10 vragen goed hadden. Ze 
speelden de beslissende vraag: 
hoeveel geld is er nog over van 
het wijkbudget 2013? Ria van 
Bergen zat het dichtst bij het 
goede antwoord: 13.571 euro 
(het totaalbudget was 55.537 
euro). De drie mensen met de 
laagste score kregen de kans om 
hun eer te redden door te raden 
hoeveel bewonersinitiatieven 
dit jaar zijn ingediend. Ivanka 
Jokic zat het dichtst bij het 
goede antwoord: 74 initiatieven. 
Beide winnaressen gingen met 
een mooie bos bloemen en 
drie zoenen van opbouwwerker 
Ahmed naar huis! Wil je ook het 

examen doen? Je vindt de vragen 
terug op de Eigenwijks website.

Het vervolg
Na het examen werd er 
nagepraat over de vragen en 
nader kennisgemaakt. Na de 
eerste editie in het PlusPunt 
gaat het Buurtcafé ‘on tour’ 
in de wijk. Het volgende 
Buurtcafé kun je bezoeken 
tijdens het Winterspektakel 
op het Lambertus Zijlplein op 
zaterdagmiddag 21 december. 
Alle buurtbewoners zijn van 
harte welkom bij ‘Buurtcafé 
#2: Wintertafelgesprekken’. 
Schuif aan voor een kop warme 
chocolademelk en praat mee 
over je wijk!

Karin Kauw, 
opbouwwerker Eigenwijks
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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

Buurtcafé Geuzenveld 
groot succes!

In Geuzenveld zijn er binnen het 
Huis van de Wijk in het Pluspunt 
twee nieuwe gezichten te vinden. 
Nieuwe gezichten is niet helemaal 
waar omdat de één al een paar 
maanden bezig is en de ander 
absoluut geen onbekende is in 
Geuzenveld. Aan de hand van een 
aantal vragen maakt u kennis met 
deze twee personen.

Wie ben jij en wat is jouw 
functie bij Eigenwijks?
Mijn naam is Fatma Yildiz en 
mijn functie bij Eigenwijks is 
assistent-accommodatiemanager. 
Dat betekent dat ik samen met 
mijn collega’s verantwoordelijk 
ben voor het beheer van het 
Huis van de Wijk in het 
Pluspunt.

Hoelang werk jij nu bij 
Eigenwijks?
Vanaf 2006 werk ik bij 
Eigenwijks. Ik heb in deze periode 
verschillende functies bekleed in 
diverse wijken in Nieuw-West.

Waarom doe jij dit werk?
Ik beteken graag iets voor 
bewoners en ben blij dat ik dit 
via het werken bij Eigenwijks kan 
doen.

Wat is het leukste wat je op het 
werk hebt meegemaakt?
Ik heb zelf met veel  plezier 7 jaar 
in Geuzenveld gewoond en vond 
het erg leuk om hier in het Huis 
van de Wijk oude buurtgenoten 
weer tegen te komen die zich 
actief inzetten voor de wijk. 

Hoe ziet in jouw ogen het Huis 
van de Wijk Geuzenveld er over 
een jaar uit?
Dat het Huis van de Wijk nóg 
bekender is bij bewoners uit 
Geuzenveld en er steeds meer 
verschillende activiteiten worden 
opgezet door bewoners. 

Naast jouw werk heb je ook vast 
andere leuke bezigheden, wil je 
daar wat over vertellen?
Ik heb naast mijn werk een gezin 
en daar breng ik graag mijn tijd 
samen mee door.

Wie ben jij en wat is jouw 
functie bij Eigenwijks?
Ik ben Saida Djebari en werk als 
beheerder in het Huis van de Wijk 
in het Pluspunt.

Hoe lang werk jij nu bij 
Eigenwijks?
Bij Eigenwijks werk ik nu één jaar.

Waarom doe jij dit werk?
Ik vind het werken met mensen 
heel erg leuk. In de functie als 
beheerder ontmoet ik veel mensen 
en heb veel contact met de 
gebruikers van het pand. Ik vind 
het fijn dat ik daar een rol in kan 
spelen. 

Wat is het leukste wat je op het 
werk hebt meegemaakt?
Het geeft mij elke keer weer 
een fijn gevoel dat ik bij de 
maandelijkse rommelmarkt een 
bijdrage kan leveren. Marianne 
Kerkman organiseert deze 
rommelmarkt, als bewoner, en 
ik ben er vanuit Eigenwijks bij 
betrokken. Ik vind het mooi 
om te zien dat er verschillende 
mensen komen en het altijd 
gezellig druk is.

Hoe ziet in jouw ogen het Huis 
van de Wijk Geuzenveld er over 
een jaar uit?
Ik vergelijk het met het groeien 
en bloeien van een bloem. Als 
de wijkbewoners samen met de 
medewerkers van Eigenwijks het 
Huis van de Wijk goed verzorgen, 
dan blijft dit huis mooie bloemen 
geven.

Naast jouw werk heb je ook vast 
andere leuke bezigheden, wil je 
daar wat over vertellen?
Ik woon zelf zestien jaar met mijn 
gezin in Geuzenveld. Naast mijn 
werk ben ik ook veel met mijn 
gezin bezig. Daar geniet ik van. 
Koken is ook iets wat ik graag 
doe. Ik leer graag iets uit andere 
keukens en laat ook graag zien wat 
ik kan maken.

Ahmed Afkerin, 
opbouwwerker Eigenwijks

Daar zijn ze het allemaal over 
eens. Ouders, leerkrachten van 
basisscholen en ook wethouder 
van onderwijs Pieter Hilhorst. 
Maar hoe krijg je dat voor elkaar? 
Hoe kunnen ouders, scholen en 
politiek samenwerken om het 
onderwijs vooruit te brengen? 
Daarover ging een interessante 
discussie op woensdagavond 13 
november in De Honingraat. 
De interculturele werkgroep 'Laat 
het van twee kanten komen' had 
ongeveer 45 mensen bij elkaar 
gebracht. Er waren vragen. Een 

moeder zei: 'wij spreken nu goed 
Nederlands. Ik begrijp niet dat 
het niveau van de taal bij onze 
kinderen lager staat dan toen wij 
samen met allochtonen op school 
zaten'. Een vader: 'in één leergroep 
zitten kinderen met wel drie 
verschillende niveau's. Kan een 
leerkracht dan elk kind voldoende 
aandacht geven?' 
Opgemerkt werd door andere 
ouders dat er stappen vooruit zijn 
gezet. De leerkrachten, de scholen 
zijn gaan luisteren naar de ouders. 
Er worden koffieochtenden 
gehouden met gesprekken voor 
moeders. Er ontstaan groepen van 
betrokken ouders die inhoudelijk 

overleg krijgen met de school. 
'Wij houden ouderavonden samen 
met Inkr8.'
Wethouder Hilhorst zet het beleid 
van Lodewijk Asscher voort. De 
verbeteraanpak van Amsterdam 
helpt de leerkracht. In deze stad 
zijn er vaak grote sociale en 
culturele verschillen in de klassen. 
Dat leidt tot gedragsproblemen. 
De leerkracht krijgt nieuwe 
methodes aangereikt zodat hij 
of zij onderwijs kan geven en 
geen politieagent hoeft te zijn in 
de klas. Een schooldirecteur zei: 
'Ouders komen op voor hun kind. 
Dat is voor ons uitgangspunt om 
de ouders meer te betrekken bij 
onze school. Onderwijs is meer 
dan 'leren'. Het is vooral het 
ontwikkelen van de talenten van 
een kind.'
Samen met de scholen willen 
de aanwezige ouders zich 
daarvoor inzetten. Er valt 
nog veel te discussiëren. En 
ook veel te doen. Dus gaat de 
werkgroep ondersteund door 
Eigenwijks nadenken over een 
vervolgactiviteit.

Luuk Wieringa

'Omdat goed onderwijs moet'

Even voorstellen

Saida Djebari

Fatma Yildiz



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

2 december Martin Ribbens: 
  “O, Kersnacht, schooner dan de daegen” (digitaal) 
9 december Nabespreking 

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)

In de week van 7 of 14 januari 
2014 zullen we weer verder 
gaan met de opstart van nieuwe 
cursussen op 14 locaties in 
Nieuw-West. Locaties dicht 
bij uw huis. We staan bekend 
om onze gezelligheid door het 
samen zijn met medebewoners 
en een kop koffie of thee in 
de pauze. Samen leren is veel 
leuker dan alleen! De lessen 
duren 2 uur gedurende een 
periode van 6 weken en kosten 
15 à 20 euro.  U krijgt na 
afloop een certificaat.

Er wordt ca. 35 keer per week 
door 40 actieve vrijwilliger-
bewoners voor u klaar om u de 
beginselen van de computer aan 
te leren met Dubbelklik.
Bent u al iets meer gevorderd, 
en wilt u bijvoorbeeld leren 
e-mailen, dan kunt u door naar 
Dubbelklik Plus. Daarna is er 
nog de cursus Dubbelklik XL 
die u meeneemt het internet op 
aan de hand van interessante 
onderwerpen die voor u als 
bewoner van belang zijn. En u 
leert tekst opmaken, verfraaien 
en bewaren. 
Ook kunt u zich aanmelden voor 
de cursus Digitale Overheid, 
waar u alles leert over het digitaal 
regelen van overheidszaken, of 
voor Digitaal Vaardig en Bewust 
waar u leert oefenen met de 

Nederlandse Taal.
Voor een cursus in 2014 
kunt u contact opnemen 
met de volgende vrijwilliger-
coördinatoren van de diverse 
locaties:

Nieuw Sloten
Huis van de Wijk België, 
Hageland 117 – 119, 
020 3460670

Osdorp
Vrouw en Vaart, 
Pr. Allendelaan 733, 
020 4100452
Daadkr8, Meer en Vaart 290, 
06 3649480
De Aker, Noorderakerweg 2, 
020 6104060
De Kikker, 
Eversweertplantsoen 3, 
06 55517600

Slotervaart
Eigenwijks, Jan Tooropstraat 6, 
020 3460670

Slotermeer
De Kandelaar, 
Burg. Vening Meineszlaan 64, 
020 6131752
De Dobbe, 
Hugo Floris Ruysstraat 1 

(krijgt een nieuwe locatie), 
020 6130027 / 0628967985
De Hippe Heks, 
Jan de Louterstraat 13, 
020 6112268
Ons Pand, 
Immanuel Kanthof 5, 
020 6112333 / 06 53188165
HvO Querido, Hof van Socrates, 
Leibnizstraat 121, 020 4476260
De Honingraat, 
Slotermeerlaan 103-H, 
020 8208741

Geuzenveld
Cordaan, C. Outshoornstr. 126, 
020 6112333 / 0653188165
Het Pluspunt, Alberdakade 7, 
020 6132500

Mocht u nog op de wachtlijst 
staan en om wat voor reden dan 
ook nog niet gebeld of geplaatst 
zijn, neemt u dan contact op 
met Mavis Asruf op 020 – 346 
06 70, of een coördinator bij 
u in de buurt. U wordt dan bij 
voorrang geplaatst.

Tot ziens op 1 van de locaties waar 
Klik2Klik gegeven wordt!

Natasja Boons, 
projectleider 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 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

Computercursussen Klik2Klik 2014
U kunt zich nu al opgeven!

Vrijwilliger – docentenoverleg bij Eigenwijks in Slotervaart

Gebruik telkens de eerste letter 
van het te zoeken woord.
Zet de letters achter elkaar en 
stuur de hele puzzel inclusief het 
gevonden woord  voor 5 december 
naar info@eigenwijks.nl onder 
vermelding van Westerpostpuzzel 
november 2013 of stuur je 
antwoord per post naar Stichting 
Eigenwijks, Jan Tooropstraat 6, 
1062 BM Amsterdam. Vermeld 
je naam, telefoonnummer en/of 
emailadres. 
Onder de prijswinnaars verloten 

we een taart van Bakkerij 
Schouten.
•  Er vandoor gaan als een …
•  Een … in de porseleinenkast 
•  Een…  gooit haar kap over 
 de haag
•  Als de… vragen of ze binnen 

mogen staan, dan komt er vast 
koude aan

•  Wie een noot kraakt voor een 
ander is een …

•  Vooruit met de …
• De …. verlaten het zinkende 

schip
•  See you later ….
•  Kijken als een… in een roestige 

horloge 
• Sla nooit een vlieg dood op 
 het hoofd van een …

Kom je schoentje zetten, bak 
hele lekkere pepernoten, 
luister naar een mooi 
sinterklaasverhaal, doe 
mee met Pietengym, laat je 
schminken of knutsel een 
sinterklaas of stoomboot. Op 
woensdagmiddag 4 december 
zijn alle kinderen met hun 
ouders van harte welkom in 
Geuzenveld en Slotermeer. Er 
zijn namelijk heel veel leuke en 

gratis activiteiten die middag. 
Sinterklaas komt samen met zijn 
Pieten ook een kijkje nemen in 
het PlusPunt en De Honingraat

De Honingraat
Om 14.15 uur wordt Sinterklaas 
verwacht bij De Honingraat aan 
de Slotermeerlaan 103. Hij leest 
daar om 14.30 uur een mooi 
verhaal voor in de Openbare 
Bibliotheek. Daarna kunnen 
alle kinderen en hun ouders zich 
vermaken met verschillende leuke 
activiteiten in het pand: zoals 
knutselen, Pietengym, pepernoten 
maken in de Pietenbakkerij en je 
schoentje zetten.

Het PlusPunt
Sint reist ondertussen verder naar 
het Pluspunt aan de Albardakade 
5-7, waar hij wordt verwacht om 
15.45 uur. Om 16.00 uur leest 
hij voor uit het grote boek in de 
Openbare Bibliotheek. Voor de 
aankomst van Sinterklaas is daar 
ook al van alles te doen.
Vanaf 13.30 uur kun in het 
PlusPunt je een heuse stoomboot 
maken, knutselen en warme 
chocomel drinken. De dag 
wordt afgesloten met Pietengym 
in hiphopstijl: om 16.30 voor 
kinderen 5 tot 8 jaar en om  
17.00 uur voor kinderen van 9 tot 
12 jaar.

 
Sinterklaas komt naar het 
PlusPunt en De Honingraat

Na jaren lang plannen maken, 
vergaderen en wachten was het 
dan zo ver. De Honingraat, het 
multifunctionele gebouw, de 
nieuwe hotspot van Slotermeer 
opende zaterdag 9 november 
officieel haar deuren voor de 
buurtbewoners.  

Het gebouw bruiste van 
activiteiten waarmee de 
verschillende partijen die in het 

pand zitten zich presenteerden. 
Honderden bewoners, jong en 
oud, kwamen nieuwsgierig naar 
alles wat het Huis van de Wijk hen 
te bieden heeft. 
De Honingraat biedt onderdak 
aan de Openbare Bibliotheek, 
het Huis van de Wijk van 
Stichting Eigenwijks, Dock 
Jongerenwerk, Coffeemania, 
Verloskundig Centrum Groei en 
het Ouder Kind Centrum. De 

verschillende 
organisaties 
werken samen aan een 
uitgebreide programmering 
voor alle bewoners. Boven het 
multifunctioneel centrum zijn 
41 sociale huurappartementen 
gebouwd voor senioren, waarvan 
zes rolstoelwoningen. 

Serfanim Uysal, 
opbouwwerker Eigenwijks

De Honingraat is geopend!

Puzzelen 
maar!


