
Storm en regen konden 
huurders er zaterdag 15 
februari niet van weerhouden 
om naar het congres Huurders 
aan het Woord te gaan, dat 
deze keer werd gehouden 
in Nieuw-West, in het 
Mundus College aan de Burg. 
Hogguertstraat. 

Huurders uit de hele stad 
gingen met elkaar in gesprek 
om ervaringen uit te wisselen 
over de (on)betaalbaarheid van 
de huren, de wel of niet juiste 
afrekening van de servicekosten, 
betalen voor kijktuinen, 
energiebesparing, voor- en 
nadelen van verkamering, 
invloed van huurders op 
renovatie en de huren erna, 
de inkomensafhankelijke 
huurverhoging enz. Er waren 
ook vertegenwoordigers van 
corporaties, ambtenaren en 
politici aanwezig, maar zij 
waren vooral uitgenodigd om 
te luisteren wat de huurders te 
zeggen hadden.
Ingrid Houtepen sprak namens 
de Wijksteunpunten Wonen in 
de stad het congres toe,  Freek 
Ossel,  “wonen”wethouder van 

Amsterdam stak de huurders 
in de stad een hart onder de 
riem met de mededeling dat 
de gemeente Amsterdam er 
alles aan doet om de hele stad, 
dus ook de stad binnen de 
ring, betaalbaar en bereikbaar 
te houden voor huurders die 
aangewezen zijn op een sociale 
huurwoning. Hij maakte 
de congresgangers verder 
blij door te zeggen dat uit 
evaluatie is gebleken dat de 

Wijksteunpunten Wonen een 
belangrijke rol vervullen in de 
stad en goed werk leveren en dat 
ze wat hem betreft doorgaan met 
hun werk. Een opsteker voor 
huurders en hun ondersteuners. 
Het congres werd afgesloten met 
een gezellige informele borrel.

Ietje de Wilde
Bewonersondersteuner 
WSWonen Nieuw-West
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

Huurders aan het woord

2e editie congres weer succes
Gebruik telkens de eerste letter 
van het te zoeken woord. Stuur 
de oplossing van de puzzel voor 
7 maart naar info@eigenwijks,.
nl onder vermelding van 
Westerpostpuzzel februari 2014 of 
stuur je antwoord 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.

Carnavalsoptocht 
•	 Er is geen mooiere val, dan .....
•	 Is het bos met St. Valentijn in 

het wit gehuld, dan zijn weiden 
en ..... van vreugde vervuld.

•	 In de korte maand ..... , is vette 
mest en zegen

•	 Als de ..... in kortemaand niet 
blazen wil, zo blaast hij zeker in 
april.

•	 Voor de oogst is het altijd goed, 
als ..... waaien doet.

•	 Gaan de mieren aan het garen, 
wacht u ..... en koude nachten

•	 Als de kat in februari in de zon 
ligt, moet zij in maart weder ..... 
het vuur.

•	 Een veel te vroege .....,  geeft 
brood geen krenten

•	 Komt in  de ..... de winter niet, 
hij is voor Pasen in 't verschiet.

•	 Een warme ....., een koude 
februari.

•	 Februari met vorst en wind, 
maakt weldra de ..... blind

•	 Zingen de katten in koor, de 
winter gaat .....

•	 Bij ..... mag je pas klagen, als het 
geen drie uur duurt, maar drie 
dagen.

•	 Krimpende wind en uitgaande 
vrouwen zijn voor geen halve 
..... te vertrouwen

•	 Zont de das zich op Lichtmis 
dol, hij kruipt vier weken weer 
in z'n .....

•	 Een kring om de zon brengt 
water in de ..... 

Wij hebben veel goede oplossingen ontvangen. Door de redactie is geloot en de gelukkige winnaar is:
Mevrouw J. Bouquet-van Os

Zij ontvangt een tegoedbon voor een taart van Bakkerij Schouten.

Bewoners melden zich bij de ingang

Puzzelen 
Maar!

In de ontvangstruimte van 
Huis van de Wijk Slotermeer 
hangt tot en met 11 april een 
bijzondere tentoonstelling: Het 
Andere Verhaal, over moslims 
die joden hebben gered tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 
Dit is een onbekend deel van 
de geschiedenis. Wist u dat 
moslims zich in het verleden 
hebben ingezet voor hun joodse 
medeburgers? 

In landen als Turkije, Kroatië 
en Marokko leefden moslims 
en joden lange tijd in goede 
harmonie samen. De banden 
tussen mensen uit de islamitische 
en joodse gemeenschappen 
waren zo sterk dat moslims 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
joden hebben geholpen en zo 
konden voorkomen dat zij naar 
vernietigingskampen werden 
gestuurd. Deze indrukwekkende 

verhalen over moedige 
moslims zijn te lezen op de 
tentoonstellingspanelen met foto’s 
die in de Honingraat hangen. 
Stadsdeel Nieuw-West en 
Eigenwijks nodigen iedereen van 
harte uit om expositie Het Andere 
Verhaal te komen bezoeken in 
Huis van de Wijk Slotermeer, 
Slotermeerlaan 103-H. Ook 
groepen zijn welkom (neem 
daarover contact op met Inte 

van der Tuin, i.van.der.tuin@
nieuwwest.amsterdam.nl of 06 - 
2240 6389). De tentoonstelling 
is open van maandag tot en met 
vrijdag van 9:00 tot 20:00 en op 
zaterdag van 9:00 tot 17:00. 

Kijk voor informatie over de 
tentoonstelling en activiteiten 
die worden georganiseerd op 
www.nieuwwest.amsterdam.nl/
hetandereverhaal

ANBO en NIVON organiseren 
iedere 2e donderdagavond van 
de maand een ontmoetingsavond 
voor mensen die mantelzorgers 
zijn voor ouderen. Op deze 
avonden wordt kennisgemaakt 
met elkaar en er worden 
groepsgesprekken gevoerd aan 

de hand van onderwerpen die de 
mensen zelf aandragen. Indien er 
behoefte is zullen we gastsprekers 
of externe deskundigen uitnodigen 
voor specifieke informatie.
De data zien er als volgt uit: 
13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni 
van 19.30 tot 21.30 uur. 

Plaats: Het HONK, Jan de 
Louterpad 8, Amsterdam.
Kent u mantelzorgers in uw 
omgeving, geef dit bericht dan aan 
hen door.
Contactpersoon is 
Joke Veldkamp, tel. 020-6146844 
of j.veldkamp45@upcmail.nl.

Uitbreiding 
Team 
Eigenwijks
Mijn naam is Mare van der 
Velden. Ik ben sinds midden 
december werkzaam bij 
Eigenwijks als opbouwwerker bij 
Huis van de Wijk Honingraat en 
Pluspunt. Ik kom oorspronkelijk 
uit Vught, een dorpje vlakbij Den 
Bosch maar woon sinds anderhalf 
jaar in Amsterdam. Ik heb 
vrijetijdsmanagement gestudeerd 
met als specialisatie sociaal 
maatschappelijk management 
in Breda. Vanaf mijn tweede 
studiejaar het ik gekozen voor een 
alternatieve vorm van onderwijs. 
Dit houdt in dat ik kennis en 
ervaring heb opgedaan binnen 
het werkveld voor verschillende 
soorten opdrachtgevers. 
Ik heb altijd al geweten dat mijn 
passie en kracht ligt in mensen 
helpen, mensen met elkaar 

verbinden en iets betekenen 
voor de maatschappij. Werken 
op wijkniveau spreekt mij aan 
omdat je direct contact hebt met 
bewoners en op kleine schaal iets 
kunt betekenen. Ik geloof in de 
visie van Eigenwijks om sociaal 
sterke buurten te creëren door 
bewoners zelf het stuur in handen 
te geven. 
Binnen Eigenwijks zal ik mij 
bezig gaan houden me de 
bewonersinitiatieven. Ik kijk 
ernaar uit om samen met jullie 
sociaal sterke en participerende 
buurten te realiseren.

Mijn naam is Eva de Boer 
en sinds januari van dit jaar 
werk ik als baliemedewerkster 
bij Eigenwijks. Met culturele 
antropologie als studieachtergrond 
voel ik mij hier erg op mijn plaats 
en vooral het contact met de 
grote diversiteit aan bezoekers en 
buurtbewoners vind ik erg leuk. Ik 
hoop nog lang deel uit te mogen 
maken van het enthousiaste team 
van Eigenwijks.
Tot ziens in De Honingraat!

Ontmoetingsbijeenkomsten Mantelzorgers ouderen

‘Het Andere 
Verhaal’

Expositie in het Huis van de Wijk 
Slotermeer De Honingraat



Programma Open Club 
maart 2014
3 maart  Open Club gaat Klassiek 
10 maart Gré Bosch-Nienhuis: “Filip’s Sonatine” 
 Novelle van W.F. Hermans (solotoneel) 
17 maart Henk Verhoef: “Orgels in Amsterdam”
24 maart “De Winkel van Sinkel”, voor U en door U
31 maart Henk Butink: “Veneto-Italië”, (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)

 

Vind warmte en plezier 
door deel te nemen aan de 
cursus Tango in de prachtige 
accommodatie van het Huis 
van de Wijk in Geuzenveld: 
Pluspunt. Op donderdag 6 
maart begint een nieuwe cursus 
van 12 lessen. Een prettige 
manier om uit te kijken naar 
het komend voorjaar.

Toegewijd hebben de ervaren 
dansers Chantal Bögels en Simon 
de Jong het afgelopen jaar een 
groep Nieuw-West bewoners 
de beginselen van de Tango 
bijgebracht. Dit brengt nu al 
sommige van de dansers naar 
hun eerste ‘Milonga’s’ in de stad. 
Dit zijn zogenaamde salons, waar 
dansers hun passie voor deze dans 
met elkaar delen, en de taal der 
Tango uitwisselen, op een reis in 
de muziek. Op diverse locaties in 
Amsterdam en Nederland kun je 
elke avond wel ergens terecht.
‘Wij willen de cursisten zo 
snel mogelijk laten dansen’, 
stelt Chantal. ‘Door vanaf het 
eerste moment veel aandacht 
te besteden aan de houding, 
techniek, de ‘abrazo’ (omhelzing) 
en de muzikaliteit’.
Simon: ‘Het samenzijn is voor 
ons heel belangrijk. We zijn 
geen passen-machines die 
domweg oefeningen herhalen in 
een dansje. Wat we willen is je 
verbonden voelen met de ander, 
samen ademen, samen iets unieks 
creëren, keer op keer’.

Dansen is dus goed voor lichaam 
én geest. Chantal is afgestudeerd 
Querido danstherapeute en 
professioneel danseres. Simon 
woont in Geuzenveld. Hij heeft 
met diverse partners regelmatig 
opgetreden en geeft nu sinds 
een jaar les met Chantal. Hij 
houdt zich bezig met meditatie 
en mindfullness.  Onze lessen 
vinden in een informele, 
participerende sfeer plaats. Dit 
doen we door vragen te stellen 
aan de cursisten, door veel te 
herhalen, en vooral ook door veel 
lol met elkaar te hebben.
De structuur van de les is als 
volgt. In het eerste uur wordt 
aandacht besteed aan de basis, het 
lopen, de eerste beginnerspassen. 
Hieraan nemen zowel beginners 
als half-gevorderden deel. In het 
extra half uur hier opvolgend, 
bieden wij de gevorderde dansers 
meer uitdagend materiaal aan. 
‘Iedereen uit Nieuw-West is 

welkom. Het is fantastisch dat 
we gebruik kunnen maken van 
de gezellige ontmoetingsruimte 
met bar van Pluspunt. Daarom 
kunnen we het tarief laag 
houden. Toegankelijkheid staat 
voorop. We hopen dat er op 
den duur een echte salon gaat 
ontstaan. Een Milonga, een 
dansfeestje hier in Geuzenveld. 
Zo dragen we met elkaar 
bij aan de connectie van 
buurtbewoners…’

Start cursus 6 maart
- 20.00 tot 21.00 uur  
 Beginners 6 euro
- 20.00 tot 21.30 uur
 Half-gevorderden 9 euro

In Huis van de Wijk Pluspunt, 
Albardakade 5-7
Aanmelden: 
simonidus@gmail.com   
Tel. Simon: 06-51382482 
Chantal: 06-28393949

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

Argentijnse Tango met Simon en Chantal

Verbondenheid in Geuzenveld

Op 19 maart vinden de 
verkiezingen van de gemeenteraad 
en de bestuurscommissies van de 
stadsdelen plaats. Om de opkomst 
onder bewoners in Nieuw-West te 
vergroten organiseert Eigenwijks 
in samenwerking met Public 
Cinema vier verkiezingsdebatten 
voor bewoners die niet zo 
vanzelfsprekend naar de stembus 
gaan. 
Onderstaand een overzicht van de 
debatten waar de kandidaat politici 
in gesprek gaan met bewoners:

maandag 3 maart
Verkiezingsdebat voor specifieke 
doelgroep Mannen
Locatie: Huis van de Wijk de Aker 
– Noorderakerweg 2
Tijd: 19:00-21:00 uur

woensdag 5 maart
Verkiezingsdebat Werkeloosheid
Werkgroep Laat het van Twee 
Kanten Komen
Tijd 19:00-22:00 uur
Locatie: Pluspunt – Albardakade 7

dinsdag 11 maart
Jongeren Verkiezingsdebat
Locatie: Huis van de Wijk 
Slotervaart noord - Chris 
Lebeaustraat 4
Tijd: 19:00-21:00 uur

woensdag 12 maart
Verkiezingsdebat voor specifieke 
doelgroep Ouderen
Locatie: raadszaal stadsdeelkantoor 
Pieter Calandlaan 1
Tijd: 12:00-14:00 uur (inclusief 
lunch)

donderdag 13 maart
Politiek café Pink Nieuw-West
Locatie: nog niet bekend
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

zaterdag 15 maart
Politieke markt met aansluitend 
lijsttrekkersdebat
organisatie: Argan, MOS, 
STOC en Eigenwijks
Locatie: Van Eesterenzaal – 
Jan Tooropstraat 6A
Tijd: 16.00 – 19.00 uur  

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Eigenwijks, 
Dick Glastra van Loon, 
dick@eigenwijks.nl.

De locatie van Eigenwijks op de 
Jan Tooropstraat 6 beschikt over 
een drietal ruimtes waar u kunt 
vergaderen, een training geven, 
een spreekuur houden, noem 
maar op.

De Joop Beijerzaal (foto links) 
is geschikt voor groepen tot 
maximaal 35 personen. Hij 
beschikt over een flipover, laptop 
en beamer. Koffie en thee staat 
altijd klaar.
Onze Hoytemazaal is overdag 
in gebruik voor de Eigenwijks-
Klik2Klik computerlessen maar is  
’s avonds een aangename plek om 
met een groepje tot maximaal 15 
personen bv. te vergaderen of om 
een training te geven. 
Onze nieuwste aanwinst, de Jan 
Vethzaal (foto rechts), is een plek 
waar u overdag per dagdeel gebruik 

van kunt maken om bv. even rustig 
te werken of om een gesprek te 
voeren. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Diana 
Muller, office manager Eigenwijks 
op nummer 020 – 346 06 75.

Bij Eigenwijks op de Jan 
Tooropstraat is er iedere 
maandagmiddaq van 13.30 
– 14.30 uur open inloop met 

vrijwilliger docent 
Ria Williams. U kunt 
van de open inloop gebruik maken 
indien u één van de cursussen 
van Klik2Klik volgt en graag 
tussendoor wilt oefenen. De kosten 
voor de inloop zijn 2 euro per keer. 
Ook een aantal andere locaties 
maken inmiddels gebruik van de 
open inloop. Zo heeft het Leger 
des Heils de ‘computerclub’ naast 
haar reguliere lessen in Slotermeer.

Natasja Boons
Projectleider Klik2Klik

Slotermeerlaan 103-H, 1063 JN Amsterdam

Open inloop
Computerlessen Klik2Klik

Aangenaam toeven op Jan Tooropstraat 6

VERKIEZINGEN OP KOMST!


