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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

Onder ons … bewoog alles

Gebruik telkens de eerste letter 
van het te zoeken woord. Stuur 
de oplossing van de puzzel 
voor vrijdag 6 juni naar info@
eigenwijks,.nl onder vermelding 
van Westerpostpuzzel mei 
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.

•  ….. in mei, nutteloos getij.
•  Nieuwsgierigheid is de dochter 

van de …..

•  Broedt de ……vroeg in april, er 
is een schone meimaand op til

•  Zij is geen ….. boontje
•  Op …. lopen
•  …… aan de haak slaan
•  Ik ben tegen de …..gelopen
•  Hij heeft een hele nacht 

lopen…..
•  Op Sint Petronella heet of wak, 

het …..smelt in uw zak.
•  Ik ben aan het … van mijn 

Latijn
•  Achter het …. vissen

Wij hebben veel goede oplossingen ontvangen. Door de redactie is geloot en de gelukkige winnaar is:mevrouw E. RaapZij ontvangt een tegoedbon voor een taart van Bakkerij Schouten.

Puzzelen 
Maar!

Ik herinner me mijn eerste 
zoen, ik herinner mij de 
geboorte van mijn dochter, 
ik herinner mij… Zinnen uit 
de nieuwe theaterproductie 
van het Tuinstadtheater die 
11 mei jl. in de Meervaart 
haar première beleefde. Een 
productie in samenwerking met 

leerlingen van het het Gerrit 
van der Veen College. 
De spelers maakten een 
persoonlijke voorstelling 
gebaseerd op hun 
herinneringen en verhalen 
van zestig jaar Amsterdam 
Nieuw-West. De toeschouwers 
werden meegenomen in een 

muzikale reis naar plekken en 
gebeurtenissen  met prachtige 
muziek en liedjes van Paul van 
Spaendonck.
De zaal was na afloop onder 
de indruk dat tot uiting kwam in 
een daverend applaus!

Marianne van den Hoek
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 Onze 

feestdagen
De komende periode 
zijn we  twee dagen 
gesloten:

donderdag 29 mei  
(Hemelvaartsdag)
maandag 9 juni
(Tweede Pinksterdag)

Het gaat om de drie 
vestigingen van 
Eigenwijks:
- Stichting Eigenwijks 
 Jan Tooropstraat 6 
 1062 BM  Amsterdam 
- De Honingraat 
 Huis van de Wijk 

Slotermeer 
 Slotermeerlaan 103-H 

1063 JN  Amsterdam 
- Pluspunt
 Huis van de Wijk 

Geuzenveld
 Albardakade 7
 1067 DD  Amsterdam

Eind 2013 zag het er somber 
uit . De directie van de 
Alliantie wilde dat het plan 
voor de vernieuwing van 
de Anton Struikbuurt veel 
goedkoper moest: of een 
minder ingrijpende renovatie 
of sloop/ nieuwbouw van de 
duplexwoningen. Het plan 
voor de renovatie van de  
duplexwoningen van de hofjes  
en sloop van de woningen aan 
het Johan Brouwerpad  was in 
juni 2013 door meer dan 80% 
van de bewoners goedgekeurd. 
De bewonerscommissie 
Anton Struik was verbijsterd 
en kwaad. Nog geen half 
jaar nadat het plan aan de 
bewoners was voorgelegd en 
goedgekeurd kwam de Alliantie 
ineens met deze mededeling! 

Brandbrief 
bewonerscommissie
De bewonerscommissie besloot 
een brandbrief te sturen aan 
de directie van de Alliantie over 
deze gang van zaken. Bovendien 
werd het advies gegeven om de 
renovatie door te laten gaan, ook 
al zou die iets minder ingrijpend 
zijn. Belangrijkste argumenten: 
sloop/nieuwbouw zou uitstel 
betekenen van de plannen,  
voor de meeste bewoners 
hogere huren opleveren, 
bewoners zouden minder 
keuze hebben uit verschillende 
soorten woningen zoals bij 
renovatie wel  het geval zou zijn 
( keuze uit een gerenoveerde 
2- kamerbenedenwoning, een 
iets grotere gerenoveerde 

bovenwoning of een 
nieuwbouwwoning ), bewoners 
die naar elders zouden willen 
verhuizen zouden nog jaren 
moeten wachten...en last but 
not least… de plannen waren al 
door de bewoners goedgekeurd!. 
Alhoewel de directie zelf eigenlijk 
liever wilde slopen, besloot 
ze toch om in te gaan op de 
wensen van de bewoners en 
de bewonerscommissie, vooral 
gezien het feit dat afgelopen 
jaren een behoorlijk grote  groep 
bewoners mee had gedaan aan 
het gezamenlijk met de Alliantie 
en architecten maken van de 
plannen! 

Groen licht voor de plannen
De plannen voor de renovatie 
gaan dus door. De duplex 
woningen worden verbeterd 
door het comfort en 
uitrustingsniveau te verhogen. 
Onderhoud wordt uitgevoerd. 
Vocht- en tochtproblemen 
worden aangepakt, er wordt 
een zwevende dekvloer 
aangebracht om geluidsoverlast 
te verminderen en cv en 
mechanische ventilatie worden 
aangebracht. Een deel van 
de duplexwoningen wordt 
gerenoveerd en samengevoegd 
tot eengezinswoningen. In het 
deel dat duplexwoningen blijft 
wordt in de beneden woningen 
de plattegrond van de keuken 
en badkamer verbeterd en komt  
in de bovenwoningen een vaste 
trap naar zolder, de zolder wordt 
ingericht als slaapkamer en de 
badkamer gaat naar de zolder. 

De woningen aan het  Johan 
Brouwerpad worden volgens plan 
gesloopt, daar komt nieuwbouw 
van levensloopbestendige  
3-kamerwoningen in de sociale 
huur en eengezinswoningen in de 
vrije sector voor in de plaats. 

Huurverhoging 70 euro of 
minder plus 5 euro de m2 extra 
woonoppervlak
Het plan wordt in 2 fases 
uitgevoerd. De bewoners van 
de 1ste fase zijn sinds 1 april 
stadsvernieuwingsurgent. Alle 
bewoners die in de buurt willen 
blijven woning hebben recht 
van terugkeer. Alle bewoners 
moeten via een wisselwoning 
naar een gerenoveerde woning 
of naar een nieuwbouwwoning 
doorschuiven. De huurverhoging 
wordt 70 euro boven op de 
huidige  huur plus 5 euro per m2 
extra woonoppervlak. Omdat 
de renovatie minder ingrijpend 

Vernieuwingsplannen 
voor de Anton Struikbuurt 
gaan toch door!

wordt, wordt de huurverhoging 
daar minder, waarschijnlijk rond 
de 60 euro. 

Een lang en intensief 
participatieproces
De medewerkers van de Alliantie, 
de architecten  en leden van de 
bewonerscommissie Anton Struik 
hebben in de Anton Struikbuurt  
veel tijd en energie gestoken in 
het bereiken van bewoners om 
mee te werken aan een plan 
dat door de buurt gedragen 
wordt.  Dat heeft er uiteindelijk 
toe geleid dat de directie van de 
Alliantie daar niet om heen kon en 
besloten heeft het oorspronkelijke 
plan, maar dan minder ingrijpend, 
uit te voeren! 

Ietje de Wilde
Bewonersondersteuner 
Wijksteunpunt Wonen 
Nieuw-West
Opbouwwerker Eigenwijks

Woensdag 
11 juni 
14.00 tot 19.00 uur

Maak kennis met buurtbewoners, 
de Honingraat en leer alles over 
gezonde voeding!

Eat & Meet Festival



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

Ik ben sinds 25 februari directie 
assistent bij Eigenwijks. Het 
is fijn om te werken voor Dick 
Glastra van Loon, directeur 
van Eigenwijks. Elke dag is 
het anders.  Het komt voor dat 
ik de hele dag zit te plannen 
en de volgende dag een 
rondleiding organiseer bij de 
Bank van Lening of een rondrit 
krijg door Nieuw-West. Het is 
nooit saai en dat vind ik het 
fijne van mijn functie.
Als klein meisje had ik als doel 
om de wereld te verbeteren 
zodat iedereen gelukkig is. 
Ik vond het vanzelfsprekend 
elkaar te helpen en te 
ondersteunen zodat we samen 
bleven ontwikkelen  in een 
wereld van mogelijkheden.
Mijn leven begon in 1986 op 
de zesde verdieping van het 
Slotervaart ziekenhuis. Wij 
woonden toen in Slotermeer 
in de Bernard Loderstraat 

bij de bekende speeltuinen 
die nog altijd omringd zijn 
met gele hekken. Na de 
kleuterklas verhuisden we naar 
Slotervaart, Nieuw Sloten en 
Osdorp. Nieuw-West is voor 
mij een bekend stadsdeel waar 
ik als klein kind werd gedoopt 
bij de Opgang, mijn A-diploma 
haalde in het Sloterparkbad 
en schooltuinen kreeg in 
Slotervaart.
Op mijn 14e zijn we verhuisd 
en verlieten we Nieuw-West en 
verwelkomden Amsterdam Zuid 
en Amstelveen. 
Ik vind het leuk dat ik 14 
jaar later weer terugkeer 
naar Nieuw-West voor mijn 
werk bij Eigenwijks. In het 
verleden heb ik altijd bij 
commerciële winstgevende 
bedrijven gewerkt en sinds 
ik bij Eigenwijks werk gaat 
er een wereld voor mij open. 
Niet alleen haal ik oude 

herinneringen op maar mijn 
doel  om een bijdrage te 
leveren aan een gelukkiger 
wereld komt ook steeds 
dichterbij.
De wereld te veranderen is 
misschien te hoog gegrepen, 
maar om te werken aan sociaal 
sterke en leefbare buurten 
in Nieuw-West is haalbaar, 
zeker met een organisatie als 
Eigenwijks!

Sade Sulkers

Digiwijks is het project binnen 
Eigenwijks waarbij er aan de 
hand van het digitale medium 
verbindingen gemaakt worden 
in de wijk. U kunt daarbij denken 
aan online modules binnen de 
WMO, het project Grip op je Geld 
en een samenwerking met de 
OBA vanuit het project Leef en 
Leer.
Met digitaal medium bedoelen 
we computers, maar ook laptops, 
smartphones en Ipads. 
Voor bewoners betekent dat, 
dat ze bijvoorbeeld in de cursus 
‘Kijk op Geld’, leren omgaan 
met geld. In de OBA komt een 
inloopspreekuur om mensen 
beter door te kunnen verwijzen 
naar zowel het digitale als 
het taalaanbod. Bewoners 
die tuinieren in de moestuin 
met HvO-Querido kunnen een 
keertje binnen les krijgen op de 
computer als het regent.
Online materiaal zal hierbij altijd 
als middel ingezet worden om 
het doel te heiligen, namelijk het 
verder brengen van bewoners 
vanuit de behoefte die er leeft in 
een wijk.
Klik2Klik, de basis waarbij 

mensen om leren gaan met de 
computer, blijft het belangrijkste 
onderdeel van Digiwijks. Omdat 
we het belangrijk vinden dat 
iedereen een kans krijgt om 
mee te gaan met de digitale 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Digiwijks bouwt voort op deze 
basis.
Voor vragen of info kunt u bellen 
met Natasja Boons, op dinsdag, 
woensdag of donderdag op 020 – 
346 06 76 of 06 333 19 684.

Mijn naam is Nathan Ririhena 
en sinds begin mei ben ik 
werkzaam bij Eigenwijks als 
Coördinator Klik2Klik. Een 
interessante en uitdagende 
functie waarin ik een bijdrage 
kan leveren aan de digitalisering 
van de inwoners van Nieuw-
West. Steeds meer zaken 
moeten met behulp van 
een computer en internet 
geregeld worden en nog veel 
mensen zijn daar niet kundig 
in. Denk bijvoorbeeld aan 
internetbankieren of afspraken 
maken via het internet bij 
verschillende instanties. 
Een goede basiskennis van 
de computer is daarbij van 
essentieel belang. Ik ben blij 
dat ik in deze functie daar een 
bijdrage aan kan leveren en 
mensen vooruit kan helpen in 
onze maatschappij. 
Tijdens mijn studie Politicologie 
aan de Universiteit van 
Amsterdam ben ik in het 

welzijnswerk terecht gekomen 
en ik zie het als een grote stap 
vooruit om mijn carrière nu voort 
te zetten bij Eigenwijks. Via deze 
weg wil ik dan ook alle inwoners 
van Nieuw-West die het idee 
hebben nog niet veel te weten 
van de computer uitnodigen zich 
aan te melden voor één van de 
cursussen Klik2Klik. Op een 
groot aantal locaties in Nieuw-
West worden de cursussen 
gegeven, dus er is altijd een 
locatie bij u in de buurt waar 
enthousiaste buurtbewoners u 
wegwijs kunnen maken in de 
digitale wereld. 

Sinds kort hebben wij 
in ons pand aan de Jan 
Tooropstraat nog meer 
gezellige inspirerende 
huisgenoten. Naast de 
kwartiermakers van de 
Vrijwilligerscentrale 
Amsterdam zijn nu ook 
De Slinger Jongeren onze 
huisgenoten. Samen met 
hen gaan wij aan de slag in 
Slotervaart. Zij stellen zich 
graag aan u voor. 

Wij zijn De Slinger Jongeren!
Wij zijn een team van 
jongeren die zich inzet voor de 
maatschappelijke betrokkenheid 
van andere jongeren. Sinds 
half april zijn wij gevestigd in 
het gebouw van Eigenwijks 
in Slotervaart en daar zijn wij 
heel blij mee. Op dit moment 
geven wij diverse workshops 
die betrekking hebben op de 
maatschappij. Dit doen wij op 
verscheidene (v)mbo-scholen. 
Vanaf heden zijn wij ook actief 
in de wijk. Dus ben jij tussen 
de 16 en 25 jaar oud en zit je 

barstensvol met goede ideeën 
over de wijk? De Slinger 
Jongeren helpt je graag bij het 
uitvoeren van je idee! Je kunt 
ons bereiken via Facebook; De 

Slinger Jongeren. Via e-mail: 
info@deslingerjongeren.nl. Of 
kom gezellig bij ons langs, je 
bent van harte welkom op de Jan 
Tooropstraat 6! 

7 Juni vindt de jaarmarkt 
weer plaats op het Lambertus 
Zijlplein en het Kruisherenpad 
in Geuzenveld. Dit jaar nog 
groter dan andere jaren. Komt 
allen! We beginnen om 11.00 en 
eindigen om 16.00 uur.

Er zijn veel kramen die van alles 
en nog wat verkopen, er zijn 
kinderactiviteiten, workshops 
voor jongeren en een podium vol 
talent! De kramen zijn inmiddels 
uitverkocht. 
De jaarmarkt wordt mogelijk 

gemaakt door bewoners uit 
Geuzenveld, Eigenwijks, 
Stadsdeel Nieuw-West, 
Stadgenoot en Eigen Haard. 

Esther Lemsom
Opbouwwerker 

‘Terug’ in Nieuw-West

Jaarmarkt Geuzenveld groter dan ooit!

Nieuwe,  jeugdige huisgenoten

Natasja Boons 
projectleider Digiwijks

‘Digitale’ 
uitbreiding 
Eigenwijks


