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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

Eten uit eigen Tuin
'We willen zo lang mogelijk doorgaan', aldus Frans Koot

Gebruik telkens de eerste 
letter van het te zoeken 
woord. Stuur de oplossing 
van de puzzel voor vrijdag 
4 juli naar info@eigenwijks.
nl onder vermelding van 
Westerpostpuzzel juni 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 ….. en as zitten
•  Wachten tot je een ….. weegt
•  Met een kanon op een ….. 

schieten
•  Beter een half ….., dan een 

lege dop
•  Komt tijd komt …..
•  Kleine ….. hebben grote oren
•  Het ….. omgooien
•  De Hebreeërs bouwden het, 

maar de ….. hebben het
•  Hij is te vies om met een ….. 

aan te pakken

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

Puzzelen 
Maar!

Al 9 jaar bestaat het project 
“Eten uit eigen Tuin” van 
Eigenwijks, voortgekomen 
uit de samenwerking tussen 
het toenmalige stadsdeel  
Slotervaart en de werkgroep 
Wonen en Milieu van 
Eigenwijks. De schooltuin Jan 
Toorop aan de overkant van 
Eigenwijks had grond over en 
vroeg of er vanuit bewoners 
belangstelling zou zijn voor een 
tuintje. Eigenwijks omarmde het 
idee: samen tuinieren is een 
goede manier om mensen met 
een verschillende achtergrond 
bij elkaar te brengen. Al snel 
was er een groep van 40 
bewoners die ging tuinieren 
op tuintjes van 4 bij 2 meter 
tijdens de openingsuren van de 
schooltuin.

Aan de slag
Na de instructie over de gang  
van zaken op de schooltuinen 
kregen de tuinders tekst en 
uitleg over een goed zaaiplan 
voor het tuintje. De tuinders 
betalen € 12,50 voor het 
gebruik van hun tuin. De 
tuintjes worden kant en klaar 
opgeleverd en het geld wordt 
besteed aan de open dag waar 
de tuinders met veel plezier 
aan meedoen. De tuingroep 
ging enthousiast aan de slag. 
Van alles en nog wat kwam 
aan het eind van het seizoen 
dat in april begon van de tuin: 

boontjes, sla, courgettes, 
pompoenen, worteltjes, 
aardappelen, sjalotjes, mint, 
maar ook zonnebloemen en 
goudsbloemen. De echte 
tuinders konden de hele zomer 
van hun tuin eten! Na 4 jaar 
tuinieren in de schooltuin 
Jan Toorop is het project 
verdergegaan in de schooltuin 
Blijdenstein.

Frans Koot
Aan Frans Koot van Eigenwijks 
vraag ik wat zijn rol is bij het 
project. Hij doet de coördinatie 
en begeleiding samen met 
Lieke Mensink van Eigenwijks, 
maakt de plattegrondjes, int 
de bijdrage en als er klachten 
zijn kunnen de tuinders bij 
hem terecht. Hij heeft contact 

met Piet Nanninga van de 
schooltuin. Op mijn vraag wat 
er zoal goed gaat en wat niet 
zegt hij: “er zijn mensen die 
heel enthousiast beginnen 
maar dan toch geen tijd hebben 
voor hun tuintje, dat betekent 
onkruid waar andere tuinders, 
eigenlijk de hele schooltuin, last 
van heeft. Er zijn ook mensen 
die zich niet aan de regels 
houden, er stiekem wat grond 
bijnemen.…  maar het gaat 
elk jaar weer goed. Er is een 
vaste groep mensen die elk jaar 
tuiniert en erg veel plezier heeft 
van de tuin. Elk jaar komen er 
nieuwe mensen bij en vallen er 
mensen weer af. 

Zo lang mogelijk door
“Ik kom zo met allerlei mensen 
in aanraking, dat vind ik leuk. 
Ouders die op de open dag 
van de schooltuin het tuintje 
zien van hun kind en dan 
ook graag een tuintje willen. 
Niet zozeer voor de groenten 
maar meer voor de creativiteit 
en gezelligheid. De tuinders 
komen zowel uit Nieuw-West 
als de Baarsjes. Dat laatste 
komt mede door de ligging van 
de tuin in het Rembrandtpark. 
Ik vind het een heel leuk 
project, het kost niet veel tijd 
en ik hoop dat we er zo lang 
mogelijk mee door kunnen 
gaan”. 

Ietje de Wilde 

7 Juni 2014, het zonnetje scheen 
en de vogeltjes floten ons toe. 
Een goed begin en de perfecte 
formule voor de Jaarmarkt. Het 
jaarlijks terugkerend evenement 
van Geuzenveld was ook dit 
jaar weer een groot succes. 
Zowel de organisatie als de 
bewoners hadden er veel zin 
in. Bezoekers van de jaarmarkt 
konden ook dit jaar weer hun 
hart ophalen aan alle leuke 
spulletjes en snuisterijen die 
door medebewoners werden 
aangeboden. Kleding, boeken, 
speelgoed, leuke dingetjes voor 
in huis en nog veel meer, er was 
voor ieder wat wils. 
Ook kinderen konden hun hart 
ophalen, workshops volgen, 
zich laten schminken, een lekker 
potje voetballen en lopen over 
het water van de Alberdagracht, 
een act presenteren op het 
podium van DOCK of lekker 

poffertjes eten. Het open 
podiumprogramma was goed 
ingevuld door actieve bewoners, 
van zang tot dans van groot 
tot klein. De winkeliers van het 
Lambertus Zijlplein deden ook dit 
jaar vol enthousiasme mee. Kort 
gezegd kunnen we met een goed 
gevoel terug kijken op een zeer 
geslaagde dag met mooi weer 
en enthousiaste mensen en heel 
veel gezelligheid.

Namens de organiserende 
partijen, onze groep enthousiaste 
bewoners, Stadsdeel Nieuw-
West, Huis van de Wijk/
Eigenwijks, Stadgenoot en 
Eigen Haard willen we iedereen 
bedanken voor een mooie 
dag en zeggen we graag TOT 
VOLGEND JAAR!    

Esther Lemsom
Opbouwwerker Eigenwijks

Wat een feest!!!

We zijn even weg… 
maar we komen terug!
In de periode van 21 juli tot en 
met 1 augustus is de vestiging 
van Eigenwijks aan de Jan 
Tooropstraat 6 gesloten. 
In deze periode zijn er geen 
spreekuren van de advocaat, 
de architect en is ook de 

Burenhulp niet bereikbaar. 
Uiteraard blijven wij 
telefonisch gewoon bereikbaar 
op 020 34 60 670 via het Huis 
van de Wijk De Honingraat.
Wij wensen u allemaal een 
fijne vakantie!



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

Buurtkrant GaSet is er 
voor en door de wijken 
Geuzenveld en Slotermeer. 
De krant wordt gemaakt door 
een enthousiaste redactie die 
bestaat uit buurtbewoners. Zij 
worden vanuit de Huizen van 
de Wijk ondersteund door 
Eigenwijks. Na een oproep 
voor nieuwe leden hebben 
zich een aantal enthousiaste 
mensen gemeld. 

De redactie heeft een plan 
gemaakt om de GaSet voor de 
lezers zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken. Vanaf nu zal de 
krant vier, in plaats van vijf 
keer, per jaar verschijnen. Het 
wordt dus een kwartaalkrant. 
Dit gemis wordt ruimschoots 
goed gemaakt doordat de krant 
standaard uit acht (voorheen 
vier) pagina’s zal bestaan. 
Ook wordt de krant op ruim 50 
openbare plekken in de buurt 
verspreid.
De vaste redactie van de 

GaSet bestaat uit: Christiana 
Baetchke, Rose van Dongen, 
Ivanka Jokic, Simone van 
Stek, Thea Schaafsma, 
Remko de Maar en Stefania 
Maginzali. Massoud Memar 
is correspondent en Warner 
Hemmes columnist. Edwin 
Werkman schrijft regelmatig 
bijdragen voor de krant en ook 
bewoners kunnen stukken of 

foto’s over de buurt insturen. 
Daar is de redactie altijd erg 
blij mee! Bijdragen kunnen 
worden gestuurd naar karin@
eigenwijks.nl.
De volgende GaSet, met een 
zomers tintje, wordt eind juni 
verspreid. Voor vragen over de 
GaSet kunt u contact opnemen 
met Karin Kauw, karin@
eigenwijks.nl of 06-33319686.

GaSet redactie op volle sterkte!

Een sociale huurwoning 
zoeken via de site van 
WoningNet is niet makkelijk. 
Mensen moeten goed 
Nederlands kunnen spreken 
en lezen en ze moeten goed 
met een computer overweg 
kunnen. 

Als het mensen om de een of 
andere reden niet lukt dan is 
het WoningNetspreekuur een 
uitkomst. Ervaren en deskundige 
vrijwilligers uit de buurt helpen 
bij het zoeken en reageren via 
WoningNet. Om in aanmerking 
te komen voor een sociale 
huurwoning moet je lid zijn van 
WoningNet. Vervolgens is het 
belangrijk dat je zoekprofiel 
volledig en goed is ingevuld. Dit 
maakt de kans op het vinden van 
een passende woning groter. 
De kans op een woning is 
afhankelijk van je inschrijf- of 
woonduur, de grootte van 
je gezin, de hoogte van 
de gevraagde huur en je 

‘Slim zoeken naar een woning’
Tijdens de WoningNetspreekuren van het 
Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West, wordt u geholpen 
bij het zelf leren zoeken en reageren via WoningNet 

Tussen 21 juli en 15 augustus 
is er een zomerprogramma 
in het Pluspunt (Huis van 
de Wijk Geuzenveld) en De 
Honingraat (Huis van de 
Wijk Slotermeer). Er worden 
activiteiten georganiseerd voor 
verschillende doelgroepen. 
 

Waarom een 
zomerprogramma?
Omdat niet iedereen (de hele 
zomer) op vakantie gaat en 
het aanbod van sportclubs en 
verenigingen in de zomer vaak 
even stilstaat, bieden de Huizen 
van de Wijk een zo’n gevarieerd 
mogelijk programma met voor elk 
wat wils. Alle activiteiten worden 
bedacht en gerealiseerd door 
bewoners, actieve vrijwilligers en 
de medewerkers van Eigenwijks.
 
Huis van de Wijk, wat is dat?
De Honingraat is gevestigd aan 
de Slotermeerlaan 103-H en het 
Pluspunt is gevestigd aan de 
Albardakade 5-7. Het Pluspunt 
en de Honingraat worden 
beheerd door Eigenwijks en 
zijn een plek waar bewoners en 
professionals elkaar ontmoeten 
en van alles organiseren. Er is 

ruimte voor leuke, spannende, 
nuttige en informatieve 
activiteiten of een gezamenlijk 
kopje koffie en iedereen is 
welkom!

Als u ook een leuk idee heeft 
voor ons zomerprogramma, 
dan horen we dat graag! U kunt 
een e-mail sturen naar esther@
eigenwijks.nl. 

Houd voor de meest recente 
versie van ons zomerprogramma 
www.eigenwijks.nl in de gaten 
of volg de Huizen van de Wijk 
op Facebook: facebook.com/
HuisvandeWijkGeuzenveld 
en facebook.com/
HuisvandeWijkSlotermeer. 

Karin Kauw
Opbouwwerker Eigenwijks

Onze Huizen van de Wijk 
gaan ook niet op vakantie!

 

www.oba.nl 

 
Inloopspreek
uur Digiwijks 
Iedere vrijdag 
 
 
tijd 14.00 – 17.00 uur 
vestiging Bibliotheek Slotermeer 
toegang gratis 
 
 
Wilt u uw digitale vaardigheden verbeteren? 
Wilt u leren hoe u een vliegticket uitprint, e-
mailen of internetten? Kom naar het gratis 
spreekuur in de bibliotheek. De vrijwilliger van 
Digiwijks helpt u bij het vinden van een 
passende cursus. 
 
 
 

  Digiwijks  
 
 
 
 

o.a. vrijwilliger docent Jos Schuurmans staat u te woord
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Jaja, alweer de 9e editie 
van het gezelligste 
parkfestival komt eraan. 
Zet de datum alvast 
in uw agenda: 
zondag 31 augustus!

gezinsinkomen. Als je verkeerd 
zoekt en je inschrijfgegevens 
kloppen niet of zijn onvolledig 
dan kan het  langer duren voor 
je in aanmerking komt voor een 
woning. 
Goed kunnen omgaan met 
WoningNet is best complex. 
Wanneer vink je wat wel of 
niet aan. Zo moet een groot 
gezin met minimaal 3 kinderen 
onder de 18 jaar aanvinken dat 
zij voorrang willen voor grote 
gezinnen. Ook de mogelijkheid 
om te reageren op woningen 
die verloot worden kennen veel 
mensen niet. 
Op basis van de situatie van 
de woningzoekende maken wij 
een koppeling met de beste 

mogelijkheden om tot een perfect 
zoekprofiel te komen. 
Het is goed dat er 
inloopspreekuren gehouden 
worden, daardoor hebben meer 
mensen een kans om een goede 
woning te krijgen. 
  
WoningNetspreekuren
Dinsdag: 15.30-17.30 uur, 
Slotermeerlaan 103 E 
(Bibliotheek Slotermeer)
Donderdag: 10.00-12.00 uur, 
Jan Tooropstraat 6 (Eigenwijks)
Donderdag: 14.00-16.00 uur, 
Albardakade 5 (Pluspunt)
Vrijdag: 10.00-12.00 uur, 
Osdorpplein 16 (Bibliotheek)

Siegfried Heijnen


