
… “zoals de viering van ons 
55 jarig bestaan… en 2014 
zal zich kenmerken door 
grote veranderingen.” Onder 
meer dit zei de voorzitter van 
het Dagelijks Bestuur van 
Eigenwijks, Lieke Mensink, 
in haar bezielende speech 
op de Nieuwjaarsreceptie op 
donderdag 9 januari in theater 
De Meervaart. Zo'n 400 
genodigden uit alle hoeken 
van stadsdeel Nieuw-West, en 
dan vooral uit Slotervaart en 
Geuzenveld/ Slotermeer, wisten 
de weg naar de foyer van het 
theatergebouw ook dit jaar te 
vinden. 

De eerste gasten dienden zich al 
ruim voor de aanvangstijd van 
17 uur aan. Ze werden aan de 
ingang  van de foyer persoonlijk 
verwelkomd door de directeur 
van Eigenwijks, Dick Glastra van 
Loon en door Lieke Mensink. 
Naast de 25 medewerkers 
van Eigenwijks en leden van 
het Dagelijks bestuur, waren 
vele  wijkraadsleden aanwezig, 
bewoners uit heel Nieuw-West  
en vertegenwoordigers van de 
organisaties waar Eigenwijks 
regelmatig mee samenwerkt. 
Ook de vele vrijwilligers waarop 

Eigenwijks dagelijks kan bouwen 
waren in grote getale aanwezig; 
vrijwilligers van de Huizen 
van de Wijk het Pluspunt 
en De Honingraat,  van de 
buurthuiskamers, van de sociale 
helpdesks, van de Burenhulp, 
van de regiegroepen, vrijwillige 
docenten van Klik2Klik, …
“In 2014 staan we voor een 
grote uitdaging”, zei Lieke nog 
in haar speech, “… met het 
vertrek van de Stadsdeelraad 
is het belang van sterke, grote, 
diverse en goed georganiseerd 
bewonersnetwerken in Nieuw-

West groter dan ooit.”
Te oordelen naar de opkomst 
bij de receptie kan Eigenwijks 
nu al bogen op een groot 
bewonersnetwerk maar ook in 
2014 zal Eigenwijks daarin een 
trekkende en faciliterende rol 
blijven spelen!  

Marleen Bressinck
Vrijwilligerscoördinator

Wilt u de speech van Lieke 
Mensink nog een keer nalezen 
en meer foto’s bekijken? Gaat u 
dan naar www.eigenwijks.nl.

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

“Het was een bijzonder jaar 
met bijzondere activiteiten,”…

Gebruik telkens de eerste letter 
van het te zoeken woord. Stuur 
de oplossing van de puzzel voor 
vrijdag 7 februari  naar info@
eigenwijks,.nl onder vermelding 
van Westerpostpuzzel januari 
2014 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 wordt een 
taart van Banketbakkerij Schouten 
verloot.

•	 Als de …….. speelt in berk 
en wis, komt de dooi zeker en 
gewis.

•	 Niet beslagen ten ..... komen.
•	 Nevels in januari opgestaan, 

brengt een …. lente aan.

•	 Schijnt morgen rood je ……., 
dan dreigt februari met regen.

•	 De wind ….. hebben.
•	 Is er op St. Paulus (25 januari) 

sneeuw of …., dan komt een 
mager jaar ons tegen.

•	 Hij rijdt een scheve ……....
•	 Als de dagen…….., begint de 

winter te strengen.
•	 Als in januari de vorst niet 

komen wil, dan is zij er zeker in 
…...

•	 De wind waait uit een ….. 
hoek.

•	 Heeft januari koude en droge 
dagen, dan zal in februari de 
sneeuw u ……

Meer dan 70% van de bewoners 
van de flats langs de Plesmanlaan 
hebben in december 2013 
voor het renovatieplan gestemd 
dat de Alliantie aan hen heeft 
voorgelegd. Maar dat zag er in 
het begin helemaal niet naar 
uit! Er waren grote bezwaren 
van bewoners tegen het plan. 
Jan Buiter, voorzitter van de 
bewonerscommissie Plesman 
vertelt er het volgende over. “De 
Alliantie kwam oorspronkelijk 
met het plan om onderhoud 
te verrichten aan de flats, 
met verbeteringen van het 
uiterlijk van de flats, maar geen 
werkzaamheden binnen in de 
flats. Het woonwensenonderzoek 
onder de bewoners leverde op 
dat verschillende bewoners graag 
een nieuwe keuken of een nieuwe 
badkamer wilden. En verder bleek 
dat bewoners last hadden van 
luchtjes en sommigen ook van 
tocht en kou. De Alliantie kwam 
vervolgens met een plan voor 
lichte renovatie, maar wel tegen 
een huurverhoging van 40 euro en 
2 weken werkzaamheden in huis. “

Wat vonden bewoners van 
dit plan? Jan Buiter: ”als 
bewonerscommissie hadden 
we grote moeite met het plan, 
vanwege de huurverhoging en 

de te verwachten overlast voor 
bewoners. Maar de Alliantie 
wilde het plan absoluut 
voorleggen aan de bewoners. De 
huurverhoging werd verlaagd 
naar 32,50 euro, 1 huurverhoging 
zou worden overgeslagen, 
bewoners zouden gratis een 
nieuwe keuken of badkamer 
krijgen en een vergoeding voor 
de overlast van 528 euro. Op de 
bewonersvergadering in mei 2013 
bleek de helft van de bewoners 
voor het plan te zijn, maar ook de 
helft tegen.”

Waarom waren zoveel bewoners 
tegen? Jan Buiter: “Veel bewoners 
zagen op tegen de overlast van de 
werkzaamheden zoals vervangen 
van de kozijnen, aanbrengen 
isolatie, verplaatsen cv ketel 
van douche naar keuken of 
kast, aanbrengen mechanische 
ventilatie. Er wordt dus 2 weken 
in huis gewerkt. En ook de 
huurverhoging speelde een rol. We 
hebben als bewonerscommissie 
ook nog het ASW ingeschakeld 

om alles na te rekenen en te 
bekijken welke bezuinigingen op 
energiegebruik de maatregelen 
opleveren. Maar dat valt eigenlijk 
niet te zeggen.  Maar de nieuwe 
hoogrendementsketel levert in 
ieder geval besparingen op”. 

Wat hebben jullie als 
bewonerscommissie  verder 
gedaan? Jan Buiter: “we hebben er 
bij de Alliantie op aangedrongen 
om de modelwoning klaar te 
hebben voordat de bewoners 
echt moesten gaan stemmen. 
Want dan konden bewoners een 
weloverwogen keuze maken. Dat 
heeft de Alliantie ook gedaan. 
Bijna alle bewoners zijn wezen 
kijken. De aannemer was ook in 
de modelwoning om vragen van 

Wij hebben veel goede oplossingen ontvangen. Door de redactie is geloot en de gelukkige winnaar is:
Mevrouw C. Pullen
Zij ontvangt een tegoedbon voor een taart van Bakkerij Schouten.

Renovatie Plesmanflats gaat door…

Eén van de Plesmanflats op de 
achtergrond van de nieuwbouw 

Huizingablokken.

Foto: Rufus de Vries

Knoop je elke maand de eindjes 
aan elkaar en ben je op zoek naar 
tips en ervaringen van anderen 
in Geuzenveld? In februari 2014 
start een cursus van 10 weken 
over besparen en administratie. 
De cursus wordt gegeven door 
ervaringsdeskundige Bertina. 
Ben je geïnteresseerd? Meld je 
dan aan voor deze werkgroep. 
Onderwerpen die tijdens de 
10 bijeenkomsten aan bod 
komen zijn:
- besparen op dagelijkse 

boodschappen, vaste lasten en 

incidentele uitgaves
- schuldhulpverlening, wat 

verstaan we daaronder en hoe 
gaan we er mee om?

- administratie
De bijeenkomsten vinden plaats 
in het Huis van de Wijk, het 
PlusPunt, (Albardakade 7,1067 
DD Amsterdam – eindhalte 
tram 13). De cursus start in 
februari, dag en tijd worden in 
overleg met de geïnteresseerden 
bepaald. Aanmelden kan bij de 
balie van het PlusPunt of via 
karin@eigenwijks.nl.

Puzzelen 
Maar!

de bewoners te beantwoorden. De 
bewonerscommissie is betrokken 
geweest bij de keuze van de 
aannemer en onze keuze is op hem 
gevallen omdat hij een goed plan 
had om de overlast voor bewoners 
zoveel mogelijk te beperken.”. 

Modelwoning belangrijk: Jan 
Buiter: “een modelwoning is 
heel belangrijk, want dan kun 
je zien hoe  je woning er na 
renovatie uit komt te zien. De 
modelwoning heeft veel mensen 

over de streep getrokken. Ook 
leden van de bewonerscommissie 
die in het begin heel erg tegen 
waren.  Het was voor ons als 
bewonerscommissie heel lastig 
werken omdat de meningen onder 
de bewoners verdeeld waren. We 
hebben er steeds bij de Alliantie 
op aangedrongen dat bewoners 
zo goed mogelijk geïnformeerd 
moesten  worden zodat ze echt 
wisten waar ze ja of nee tegen 
zouden zeggen. De Alliantie heeft 
altijd antwoord gegeven op onze 
vragen. 

Rol WSWonen Nieuw-West: Jan 
Buiter: ondersteuning bij je werk 
als bewonerscommissie is heel 
belangrijk, voor ons is dit allemaal 
nieuw, wij hebben dit niet eerder 
meegemaakt. We zijn heel erg blij 
met de ondersteuning van het 
WSWonen Nieuw-West bij dit 
hele proces.

Ietje de Wilde, 
bewonersondersteuner WSWonen 
Nieuw-West

Met een klein budget 
een leuk leven!



Bijgaande foto’s geven een 
indruk van de computerlessen 
van Klik2Klik zoals die op 14 
locaties in Nieuw West verzorgd 
worden door een team van 
40 enthousiaste vrijwilliger-
docenten.
Klik2Klik is ruim 10 jaar geleden 
ontstaan en de belangrijkste 
missie van ons project is 
Het digitaliseren van 
buurtbewoners

Dat is natuurlijk een breed 
begrip. Het allerbelangrijkste 
vinden wij het dat iedereen met 
de computer moet kunnen 
leren omgaan. Dus dat men 
weet hoe deze aan en uit moet, 
hoe men een muis gebruikt, een 
tekst kan typen, een mailtje kan 
sturen en iets op kan zoeken op 
internet. Dat men bij kan blijven 
met alles waar het door middel 
van de computer over gaat.
De basis leert men in de cursus 
Dubbelklik. In de cursus 
Dubbelklik Plus gaan we hier 
nog een beetje verder op door, 
ook met e-mailen. In de cursus 
Dubbelklik XL leert men 

meer over tekstverwerken en 
over belangrijke zaken op het 
internet. In de cursus Digitale 
Overheid behandelen we vooral 
onderwerpen op het internet 
die met de overheid te maken 
hebben, zoals het aanvragen 
van huur- en zorgtoeslag. In 
de cursus Digitaal Vaardig en 
Bewust leert u uw Nederlandse 
Taal te oefenen.
Voor ieder wat wils: van de 
absolute beginner tot de iets 
meer gevorderden
Het is onze visie om de lessen op 
een laagdrempelige manier aan 
te bieden, op een locatie bij u in 
de buurt. U komt 6 weken op 
les, de les duurt 2 uur. U krijgt 
les van een medebuurtbewoner. 
De kosten zijn laag: 15 tot 20 
euro voor een cursus, inclusief 
lesmateriaal. En tijdens de les 
houden we altijd een pauze 
met koffie/thee. Zo leert u uw 
medebuurtbewoners ook beter 
kennen. Na afloop ontvangt u 
een certificaat en kunt u verder 

gaan met de volgende cursus, als 
u dat wilt.
Uit ervaring blijkt dat mensen 
graag alle cursussen bij ons 
volgen als ze eenmaal begonnen 
zijn en dat de gezelligheid onder 
buurtbewoners voorop staat.
De lessen van Klik2Klik dragen 
bij aan
• kennis over de computer
• zelfredzaamheid met de 

computer
• zelfvertrouwen
• persoonlijke ontwikkeling, 

grotere kansen op het 
krijgen van een baan of 
vrijwilligerswerk

• toegang tot allerlei kanalen via 
het internet, verruiming van 
uw wereld

• sociale contacten, in de les en 
via bijvoorbeeld e-mail

Heeft u de stap nog niet 
genomen maar staat u al heel 
lang op het punt dit te doen?
Dan is dit uw kans!
U kunt bellen naar 020-346 
06 70 op maandag tot en 
met donderdag van 9.00 tot 
13.00 uur met Mavis Asruf 
of langskomen op de Jan 
Tooropstraat 6. Mavis verwijst 
u graag door naar 1 van de 14 
locaties bij u in de buurt.

Graag tot ziens bij Klik2Klik, 
klikken om de computer en elkaar 
te leren kennen

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 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 dinsdag 
van 17.00 – 18.00 uur

Bent u al gedigitaliseerd?

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 van 16.30 tot 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 niet genoeg 
wachtruimte in het kleine halletje 
en regelmatig 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, 
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.
Verder heb ik ook een spreekuur 
samen met collega Mark Schmidt 
in het PlusPunt (Geuzeveld) en in 
De Honingraat (Slotermeer).

Voor nadere informatie verwijs 
ik u naar mijn site: www.
advocatenkantoorvanderpoel.nl. 
U kunt mij ook bellen. 
Mijn telnr. is 020-689 64 54.

Ons architectenspreekuur bestaat 
al 1 jaar!  Dat willen wij vieren 
met een nieuwe website en nog 
meer nieuwe, leuke activiteiten 
voor de buurtbewoners! 
De nieuwe homepage is 
actief vanaf februari: www.
architectenspreekuurnieuwwest.nl
Wij konden in het afgelopen jaar 
veel bewoners op weg helpen met 
hun ruimtelijke problemen.
Gezinnen blijven vaker in de stad 
wonen maar vierkante meters 
zijn schaars en de economische 
crisis werkt niet mee. Sommige 
gezinnen wonen al dan niet 
vrijwillig in krappe woningen. 
Bovendien wordt het vanwege 
de economische crisis moeilijker 
om te vertrekken naar een grotere 
woning. Het is belangrijk dat 
bewoners zich prettig voelen in 
hun eigen buurt. Als bewoners 
met hun woon- en werksituatie 
tevreden zijn, is een goede basis 
aanwezig voor een goede relatie 
met hun buren en om zelf actief te 
worden in hun wijk.
Wij willen buurtbewoners 

inspireren door hun aan ideeën te 
helpen om ruimtelijke problemen, 
op alle schaalniveaus (woning, 
buurt & stad) op te lossen. In ons 
wekelijkse architectenspreekuur 
kunnen buurtbewoners met 
allerhande ruimtelijke problemen 
terecht en krijgen zij vrijblijvend 
professioneel advies van ervaren 
architecten die zelf de buurt, de 
instanties en procedures goed 
kennen.
Het architectenspreekuur wordt 
elke dinsdag tussen 17.00 en 
18.00 uur gehouden. U kunt 
zonder afspraak binnen lopen! Het 
spreekuur is gratis en vrijblijvend.

Locatie: Stichting Eigenwijks 
 Jan Tooropstraat 6
 1062 BM Amsterdam
U kunt ook contact opnemen via 
e-mail: info@aarch.nl

Vrijwilligers vrijaf, dat was 
de titel van de high tea op 
donderdag 19 december in het 
PlusPunt. Eigenwijks nodigde 
alle actieve bewoners uit om 
gezamenlijk het jaar af te sluiten. 
De vrijwilligers hoefden nu 
eens helemaal niets te doen! 
Het team van Eigenwijks in 
Geuzenveld, de regiegroep en 
wijkcoördinator Jeroen zorgden 
voor de boodschappen, hapjes 
en versieringen. Het werd een 
gezellige middag waar volop werd 
kennisgemaakt en bijgekletst. 
De middag werd afgesloten met 
een speech van opbouwwerkers 

Ahmed en Karin. In deze speech 
keken ze terug op het afgelopen 
jaar, maar bovenal bedankten ze 
de vrijwilligers voor hun inzet. 
De vrijwilligers die er dag in dag 
uit voor zorgen dat alle bezoekers 
kunnen rekenen op een kopje 
koffie of thee werden extra in 
het zonnetje gezet met een mooi 

Vrijwilligers Vrijaf!

Advocatenspreekuur

Architectenspreekuur

kerststukje. Alle bezoekers kregen 
een cadeautje mee naar huis: een 
legpuzzel met een toepasselijke 
foto. Een ontspannend klusje voor 
in de kerstvakantie én een mooi 

symbool voor de wijk zo’n puzzel: 
allemaal verschillende stukjes, 
maar samen een mooi geheel! 

Team Eigenwijks Geuzenveld

Programma Open Club februari 2014
3 februari Dick Keijzer: Pontje op, Pontje af. Het verhaal van Amsterdam Noord (dia’s) 
10 februari De heer F. v.d. Loo: Jan Steen en Frans Hals (dia’s)
17 februari Harry en Gea Zuiderent: “Kris Kras door Nederland” (digitaal)
24 februari Dik van Dijk: De Tuinen van het Rijksmuseum als Buitenmuseum” (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)


