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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

Rembrandtparkfestival 
in de herkansing

Wat een topprestatie is er 
geleverd door Alain van 
GroenGras en Karin van 
Eigenwijks. Ontelbare 
telefoontjes hebben ze 
moeten plegen om het o zo 
bekende festival een weekje 
te verplaatsen.

En het is ze gelukt!!
Op de geplande datum konden 
de tenten niet geplaatst 
worden. Er lagen gigantische 
plassen op het veld. Dus ja..  

dan maar een weekje later.
En toen werkte alles mee, de 
tenten stonden er, de talloze 
kraampjes waren er en de zon 
scheen.
Duizenden bezoekers 
wisten weer de weg naar het 
Rembrandtpark te vinden. Het 
was weer een zeer geslaagde 
dag!
Dank gaat er vooral uit naar 
al die bewoners die mee 
hebben betaald aan de grote 
tent en de vrijwilligers die 

achter de kraampjes plaats 
namen. Want zoals gezegd het 
Rembrandtfestival is er vóór de 
bewoners maar vooral dóór de 
bewoners een succes.
Tot slot chapeau voor Diana 
van Eigenwijks en Joke 
Atsma die achter de stand 
van Eigenwijks bezoekers 
kennis lieten maken met onze 
prachtige bewonersorganisatie 
EIGENWIJKS.

Lieke Mensink

Gebruik telkens de eerste letter 
van het te zoeken woord. Stuur 
de oplossing van de puzzel voor 
vrijdag 3 oktober naar info@
eigenwijks.nl onder vermelding 
van Westerpostpuzzel september 
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.

•  Het … van de kous willen 
weten.

•  De hete ….. doorschuiven.
•  Blijven de …. lang, wees voor 

de winter niet bang.
•  Hij kijkt of hij zijn laatste….

versnoept heeft.
•  Iemand blij maken met een 

dode …..
•  Het een …. uit de broek laten 

hangen.
•  Geen …. zonder doornen.
•  Vallen de ….. al voor St. 

Machiel (29 september), dan 
snijdt de winter door lijf en ziel.

•  Niet verder kijken dan zijn …. 
lang is.

Wij hebben veel goede oplossingen ontvangen voor onze puzzel van augustus. Door de redactie is geloot en de gelukkige winnaar is:G. LammertseDe winnaar ontvangt een tegoedbon voor een taart van Bakkerij Schouten.

Puzzelen 
Maar!

Gerrit de Schiffart nieuwe opbouwwerker in het Pluspunt
Vanaf 1 september werk ik als opbouwwerker in ‘het Pluspunt’ op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. En ik moet zeggen: dat voelt als een warm bad. Tot nu toe ontmoet ik eigenlijk alleen maar 
leuke, enthousiaste mensen. En dat geldt voor zowel collega’s, vrijwilligers als voor bezoekers van dit 
Huis van de Wijk. Ik ben daarom blij dat ik bij de stichting Eigenwijks weer aan de slag kan.

Tot vorig jaar was ik werkzaam 
als opbouwwerker en teamleider 
in Amstelveen, Uithoorn en 
Aalsmeer. Opbouwwerker ben 
ik eigenlijk sinds 1999. Daarvoor 
was ik in verschillende gemeentes 
(zoals Arnhem, Den Bosch, 
Apeldoorn en Dantumadeel) 
jongerenopbouwwerker. Al weer 
een jaar of twintig geleden zijn 
we (omdat ik ook daar een leuke 

baan vond)  in Weesp terecht 
gekomen. En dat is een erg leuk 
stadje om in te wonen. Sindsdien 
willen we eigenlijk niet meer 
verhuizen. 

Geuzenveld is gelukkig niet al te 
ver van Weesp! 

Gerrit de Schiffart
Opbouwwerker Eigenwijks

Voor Na

Bewoners Aireywoningen 
nemen heft in eigen handen
Al lange tijd bestaan er 
sloopplannen voor de 
Aireywoningen, achter de 
Burgemeester de Vlugtlaan in 
Slotermeer. Eigen Haard heeft nu 
besloten om het uitwerkingsplan 
voorlopig niet in te dienen bij 
de Bestuurscommissie van 
Stadsdeel Nieuw-West. Voor 
de bewonerscommissie, die 
wordt ondersteund door het 
Wijksteunpunt Wonen, is 
dit een flinke tegenslag. De 
woningen zijn gebouwd in 1953 
en momenteel in slechte staat 
met een laag energielabel F of 
lager. Verder zijn de woningen 
voorzien van stalen kozijnen 
met enkel glas en hebben de 
meeste bewoners uit fase 1 géén 
centrale verwarming.

Het onderhoud is, vanwege 
de vernieuwingsplannen 
door woningcorporatie Eigen 
Haard, tot een minimum terug 
gebracht. Dit heeft geleid tot veel 
procedures bij de Huurcommissie 
die vaak in het voordeel van de 
huurders hebben uitgepakt. Op 
dit moment heeft naar schatting 
90% van de bewoners uit fase 
1 een huurverlaging! Stedelijke 
vernieuwing mag natuurlijk geen 
vrijbrief voor een verhuurder zijn 
om zijn onderhoudsverplichting 
niet na te komen.

Bewoners willen niet meer aan 
hun lot worden overgelaten 
en nemen nu het heft in eigen 
handen. De bewonerscommissie 
heeft Eigen Haard voor het 
blok gezet door aan te geven 
dat zij de huurpenningen zullen 
opschorten indien Eigen Haard 
zijn verplichting als verhuurder 
niet blijft nakomen. Verder 
heeft de bewonerscommissie, 
in afwachting van antwoord, 
een aantal schildersbedrijven 
benaderd voor offertes. De 
bewonerscommissie was van 
plan de trappenhuizen, met 
de ingehouden huren, een 
opknapbeurt te geven. Gelukkig 
heeft Eigen Haard het niet zo 
ver laten komen en heeft hier 
uiteindelijk toch aan meegewerkt.   

Inmiddels is het eerste 
trappenhuis geschilderd. De 
bewoners zijn er tevreden mee. 
“Maar met een schilderbeurt 
zijn we er nog lang niet.” 
aldus de voorzitter van de 
bewonerscommissie Jamal 
Boukamir. De bewoners hopen 
dat Eigen Haard alsnog de 
noodzaak ziet dat er hoe dan ook 
snel wat moet gaan gebeuren.

Rachid Machtan
Bewonersondersteuner 
WSWonen Nieuw-West

Eigenwijks 
culinair
Het was alweer een prachtige, 
zonnige dag met honderden 
bezoekers en een nieuwe pizza 
oven. Ook de tuinders van 
het Eigenwijks project ‘Eten 
uit Eigen Tuin’ waren weer 
paraat met een kraam waar de 
bekende groentesoep, aardap-
pel/courgette koekjes, kom-
kommersla met knoflook/munt 
yoghurt en pesto van groente 
en kruiden uit de Blijdestijn 
moestuin, werden bereid.

De vrijwilligers/tuinbezitters 
werkten zich in het zweet om een 
berg groenten schoon te maken, 
een halve kist aardappelen te 
schillen, te raspen, te bakken en 
te koken.
De schooltuinmedewerkers 
maakten met hulp van school-
tuinkinderen en vrijwilligers de 
heerlijkste pizza’s, de imker 
demonstreerde het slingeren van 
de honing, de kok van het Rama-
dahotel kwam weer met amuses 
en je kon ook nog het gewicht 
raden van de grootste pompoen.

Dit alles werd opgeluisterd met 
Amsterdamse deuntjes van het 
accordeonduo Cor en Gees van 
A.A.V. Musica.
Toch is de oogst ieder jaar weer 
anders.  Door de stortregens die 
vooraf gingen aan de Open Dag 
waren er te weinig courgettebloe-
men om te bakken. Dit gemis is 
goed gemaakt met een boeket 
van andere eetbare bloemen 
waar voorzichtig van werd 
geproefd.

Voor de medewerkers van de 
Open Dag had de Hotelschool, 
net als vorig jaar, een lasagne 
gemaakt, die werd opgediend 
aan een lange gedekte tafel met 
wijn en limonade. 

Kortom, het was weer een 
geslaagde Open Dag!
 
Harriët Haakma-Wagenaar



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

Op vrijdag 29 augustus 
kwamen de deelnemers aan 
het project Gezond Sloter-
meer bij elkaar voor de ‘Aan 
de slag’ bijeenkomst bij Hotel 
Buiten. Het doel van het project 
‘Gezond Slotermeer’ is om de 
inwoners van Slotermeer zelf 
te laten onderzoeken hoe de 
wijk gezonder kan worden. De 
25 deelnemers aan het project 
zijn voor de zomer opgeleid tot 
zogenaamde gezondheidsam-
bassadeurs. Ze hebben kennis 
opgedaan over gezondheid en 
het voeren van gesprekken.

Na de laatste uitleg en een 
heerlijk diner bij Hotel Buiten 
gaan de ambassadeurs in het 
najaar gesprekken voeren 
met hun buren, kennissen en 
vrienden over gezondheid. Wat 
betekent gezondheid en wat kun 
je zelf doen om je gezondheid 
en die van je wijk te verbeteren? 
De meest aansprekende en uit-
voerbare ideeën om gezonder 
te leven in Slotermeer worden 
door de deelnemers aan de 
bijeenkomsten zelf gerealiseerd. 

Uiteraard kunnen de initiatief-
nemers bij de ontwikkeling en 
uitvoering van hun idee rekenen 
op de ondersteuning van de 
opbouwwerkers van Eigenwijks. 

Voel je goed in Slotermeer! 
Gezondheidsfestival op 
25 oktober
Op zaterdag 25 oktober orga-
niseren de ambassadeurs het 
festival ‘Voel je goed in Sloter-
meer!’ in De Honingraat. Alle 
bewoners van Slotermeer zijn 
van harte welkom in het Huis 
van de Wijk Slotermeer, Sloter-
meerlaan 103-H.

Op deze dag staat alles in het 
teken van gezondheid met 
aandacht voor eten, bewegen, 
wonen, woonomgeving en 
geestelijke gezondheid. Ieder-
een wil graag gezond zijn. Maar 
wat kun je zelf doen om je eigen 
gezondheid en misschien zelfs 
die van de wijk te verbeteren? 
Ontdek het op de informatie-
markt, tijdens diverse work-

shops en demonstraties. Doe 
mee aan de gezondheidsquiz, 
leer waarom lachen gelukkig 
maakt, geniet van gezonde 
hapjes, ontspan met yoga of 
kom naar een voorlichting of 
theatervoorstelling. 

Op zaterdag 25 oktober tussen 
11.00 en 16.00 uur is iedereen 
van harte welkom in De Honing-
raat. Het programma is nog in 
ontwikkeling, kijk voor meer 
informatie op www.eigenwijks.nl/
slotermeer. 

Het project Gezond Sloter-
meer is een samenwerking 
tussen De Zoete Appel, BOOT, 
RIVM en Eigenwijks en wordt 
gefinancierd door Stadsdeel 
Nieuw-West. Voor meer infor-
matie over het project kunt u 
contact opnemen met Eva de 
Boer via eva@eigenwijks.nl of 
020 - 820 87 41.

Karin Kauw
Opbouwwerker Eigenwijks

Gezondheidsambassadeurs aan de slag!

Open Club Slotervaart
Onderstaand het programma voor de maand oktober:

6 oktober filmmiddag
13 oktober De heer Hans Kaljee, medewerker  
 DRO ‘Bomen in Amsterdam’ (digitaal)
20 oktober Mevrouw Ans Quirijnen, ‘Magisch Madagaskar’   
  (digitaal)
27 oktober De heer Ton Smit, ‘Centraal Station en de Noord/  
 Zuidlijn’ (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)

Foto: Rufus de Vries

Op zaterdag 27 september is het 
Burendag. Kom langs, ontmoet 
je buren en geniet van een gezel-
lige middag! Burendag wordt op 
heel veel plekken gevierd. 

U bent onder meer van harte 
welkom in het Huis van de Wijk 
De Honingraat en Buurthuiskamer 
Het Honk. 

Kom langs voor informatie over ons 
activiteitenaanbod in De Honing-
raat, ontmoet de buurtbewoners 
en geniet van een kopje koffie met 
een lekkere verrassing. Ook voor 
kinderen is er een leuke activiteit!

Waar: Huis van de Wijk 
‘De Honingraat

Slotermeerlaan 103-H
Wanneer: zaterdag 27 september
Tijd: 12.00 – 15.00 uur
Het NIVON en de ANBO nodigen 
u van harte uit in buurthuiskamer 
Het Honk. Onder het genot van 
een hapje en een drankje kunt u 
kennis maken met de besturen 
van beide organisaties en het 
activiteitenaanbod.
Waar: Buurthuiskamer Het Honk
Jan de Louterpad 8
Wanneer: zaterdag 27 september
Tijd: 12.00 – 16.30 uur

Wilt u weten wat er nog meer te 
doen is in uw wijk op Burendag?
Kijk dan op www.burendag.nl en 
zoek op uw postcode naar activi-
teiten bij u in de buurt.

Gisteren startte de digitale 
module ‘Kijk op Gezondheid’ met 
een groep vrouwen uit Sloter-
meer die gezonder willen leven. 
Dat is natuurlijk al heel bewon-
derenswaardig.  En dat deze 
vrouwen de moeite nemen om 
zich van allerlei (gezonde) infor-
matie te voorzien al helemaal!

In de OBA was een vrijwilliger-
docent van Digiwijks die de 
vrouwen mee nam op de compu-
ter. Hier deden ze oefeningen op 
de computer over gezond leven. 
Ook namen medewerkers van 
de OBA ze mee ‘op stap’ in de 
bibliotheek om ze ook op boeken 
te wijzen die gaan over gezond-
heid. De vrouwen konden op die 
manier ook kennis maken met 
het uitlenen van boeken.

Wilt u ook gezonder leven? De 
module ‘Kijk op gezondheid’ is 
ook voor u beschikbaar. U hoeft 
geen kennis en ervaring met 
de computer te hebben. U leert 
vanzelf klikken met de muis en 
typen op het toetsenbord. En er 
is altijd een vrijwilliger-docent 
aanwezig om u te begeleiden. De 
lessen bestaan uit leuke en mak-
kelijke filmpjes en oefeningen. 
Ook de Nederlands Taal hoeft 
geen drempel  te zijn.
Wilt u echter liever eerst nog aan 
uw Nederlandse Taal werken dan 
kan dat ook. Hiervoor hebben 

Digitale module ‘Kijk op Gezondheid’
wij de module Digi Taal Vaardig 
en Bewust, taal- en computerles 
in één.  Hetzelfde concept geldt 
hier, leuke en makkelijke oefenin-
gen op de computer waarbij u de 
Nederlandse Taal leert.

Wilt u tenslotte het liefst gewoon 
leren omgaan met de computer? 
De Basis aanleren? Neem dan 
contact op met Nathan Ririhena, 
projectcoördinator Klik2Klik, tel. 
020-346 06 70 op maandag, 
dinsdag of woensdag. Wij bieden 

lessen aan op 16 verschillende 
locaties in Nieuw-West.
Neem voor meer informatie 
contact op met Natasja Boons, 
projectleider Digiwijks, tel. 020- 
346 06 70 op dinsdag, woensdag 
of donderdag.

Natasja Boons
Projectleider Digiwijks

Burendag in Slotermeer


