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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

15de Klik2Klik locatie 
opent zijn deuren in Osdorp

Al ruim tien jaar verzorgt 
Eigenwijks – Klik2Klik 
computercursussen in 
Amsterdam Nieuw-West. 
Duizenden buurtbewoners 
weten inmiddels met de 
computer om te gaan doordat 
ze een laagdrempelige 
computercursus in de buurt 
hebben gevolgd. Het project 
is niet onopgemerkt gebleven, 
zelfs (toen nog) Prinses 
Maxima en de voormalige 
hoogste baas van Microsoft, 
Steve Ballmer hebben het 
project bezocht. Na al die 
jaren blijkt dat nog steeds 
veel inwoner van Nieuw-
West moeite hebben met het 
gebruik van de computer 
en de digitale wereld waarin 
we leven. Daarom worden 
er nog steeds op veertien 
locaties in Amsterdam Nieuw-
West computercursussen 
aangeboden door tientallen 
enthousiaste vrijwilligers. 
Eind oktober komt daar een 
vijftiende locatie bij, namelijk 
de Prof. Dr. H. Kraemerschool 
in Osdorp.

De Prof. Dr. H. Kraemerschool 
gelegen aan de Nieuwe Laan 
in Osdorp is een school waar 
kinderen in de leeftijd van 2,5 
tot 12 jaar onderwijs krijgen. 
Initiatiefnemer van Klik2Klik op 
de prof. Dr. H. Kraemerschool is 
leerkracht Patricia Maatsen. Ze 
legt uit hoe het is gekomen dat 
de Prof. Dr. H. Kraemerschool 
start met Klik2Klik: “Ongeveer 
tien jaar geleden heb ik zelf als 

ouder, zittende in de ouderraad, 
samen met een andere ouder 
een Klik2Klik-docententraining 
mogen volgen bij Eigenwijks. 
Na deze training ben ik zelf 
computerlessen gaan geven 
op school aan ouders. Dit is 
toen gestopt en zelf ben ik 
nu al weer een aantal jaren 
werkzaam op de school. Mij 
werd onlangs de vraag gesteld 
waarom er geen computerles 
meer aan ouders werd gegeven 
op onze school. Ik ben naar 
de directie gestapt en heb 
gevraagd of dit weer mogelijk 
zou kunnen zijn. De directie 
reageerde erg enthousiast en 
gaf hier toestemming voor.” 

Twee leden van de ouderraad, 
oma Sjaan Bleker – van 
der Wal en moeder Rahma 
Belayachi hebben inmiddels 
de Klik2Klik-docententraining 
gevolgd en zullen eind oktober 
starten met het lesgeven. De 
beide docenten hebben er veel 
zin in, Sjaan vertelt: “Ik ben 
docent geworden omdat ik het 
zelf leuk vind om met mensen 

om te gaan en 
ik steek er zelf 
ook veel van 
op. Daarnaast 
is bij Klik2Klik 
het onderlinge 
contact tussen 
cursisten en 
docenten zeer 
belangrijk. 
Buurtbewoners 
leren elkaar 
kennen door 
de cursussen. 
De cursisten 

komen hierdoor het huis uit 
en onder de mensen.” Patricia 
beaamt dit: “Kli2Klik biedt een 
mooie kans om ouders, naast 
de ouderochtenden, meer met 
elkaar in contact te brengen en 
dat ze van elkaar kunnen leren. 
Door ouders.. voor ouders..”

Volgens Patricia is er op 
school veel vraag van ouders 
naar de computercursussen. 

Het is voor de school zelf ook 
steeds belangrijker dat ouders 
van hun leerlingen weten om 
te gaan met de computer. 
Patricia: “Wij willen als school 
steeds meer brieven, zoals de 
nieuwsbrief, gaan digitaliseren. 
We moeten er dan wel zeker 
van zijn dat deze brieven dan 
voor alle ouders te lezen zullen 
zijn. “ Sjaan: “Het belang van 
deze cursussen vind ik dat 
men zich kan redden op de 
computer, maar ook dat ouders 
eventueel hun kinderen kunnen 
helpen op de computer.” 
Maar zijn de Klik2Klik 
computercursussen op de 
Prof. Dr. H. Kraemerschool dan 
alleen voor ouders? Volgens 
Patricia niet: “De Klik2Klik 
computercursussen zullen bij 
ons op school op maandag 
worden gegeven en ouders 
van onze school hebben 
daarbij voorrang, echter andere 
buurtbewoners zijn ook van 
harte welkom. Mocht er geen 
plek zijn dan zal Eigenwijks ze 
doorverwijzen naar een andere 
locatie in de buurt.”

Is het werken met een 
computer voor u ook nog 
lastig? En wilt u samen met 
buurtbewoners werken aan 
betere computervaardigheden? 
Dan is een Klik2Klik 
computercursus echt wat voor 
u. Op een laagdrempelige 
manier krijgt u bij Klik2Klik 
computervaardigheden 
aangeleerd. De kosten 
zijn slechts 15 of 20 euro, 
afhankelijk van het niveau, voor 
een cursus van zes weken. 

Wilt u meer informatie, of wilt u 
zich aanmelden bij bijvoorbeeld 
de Prof. Dr. H. Kraemerschool 
of bij een andere locatie in 
Amsterdam Nieuw-West? 
Neem dan contact op met 
Eigenwijks  - Klik2klik, tel. 020 – 
346 06 70. 

Nathan Ririhena
Project Coördinator Klik2Klik  

Dit jaar is Eigenwijks in 
samenwerking met Combiwel 
en Impuls gestart met het 
project: ‘WMO in de Wijk’ in 
Nieuw-West. In het project 
wordt uitvoering gegeven 
aan activiteiten in het kader 
van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Deze 
wet beoogt dat burgers meer 
eigen verantwoordelijkheid 
voor hun leven nemen en 
elkaar ondersteunen om de 
regie over hun leven zo lang 
mogelijk te behouden.

In het project ‘WMO in de wijk’ 
worden activiteiten ontwikkeld 
vóór en dóór bewoners uit 
specifieke doelgroepen, via 
de Huizen van de Wijk. Deze 
activiteiten zijn bedoeld voor 
bewoners die steeds meer op 
zichzelf zijn aangewezen voor 
vrijetijdsbesteding, zelfontplooiing 
en ontmoeting. Denk bijvoorbeeld 
aan: ouderen met een beperkt 
sociaal netwerk, ouderen met 
beginnende dementie of mensen 
die voor maatschappelijke 
opvang zijn afgewezen. 

Een goed voorbeeld is het 
project ‘Huiskamer van de buurt’. 
Hier werkt Eigenwijks samen 
met NIVON en ANBO met als 
vaste basis: Het Honk, Jan 
de Louterstraat 8. Huiskamer 
het Honk is bestemd voor 

50-plussers uit Amsterdam 
Nieuw-West. Dagelijks 
organiseren vrijwilligers van 
NIVON en ANBO hier diverse 
activiteiten. Bewoners kunnen 
op een laagdrempelige manier 
kennis maken met verschillende 
activiteiten. 
Zin om even de deur 
uit te komen?
Behoefte aan een praatje 
met anderen?
Even lachen en uitwaaien 
met een kop koffie in de hand?
Nieuwtjes horen en uitwisselen 
van informatie uit de wijk?

Open koffieochtend voor 
50-plussers
Elke dinsdagochtend van 10.00-
12.00 uur en elke 4e zondag van 
de maand van 10.00-14.00 uur is 
er een open koffieochtend voor 
50-plussers.  U bent van harte 
welkom  in buurtkamer Het Honk. 
Wilt u meer? Door vrijwilligers 
van ANBO en NIVON 
worden diverse activiteiten 
georganiseerd zoals 
klaverjassen, bingo, zingen, 
filmmiddag, eetcafé, yoga, 
spelletjes en nog veel meer.

Voor meer informatie kunt 
u bellen met Alke Wiertz 
020-8464843, Elisabeth 
Riemenschnitter 020-6146844 of 
Henny de Kat 020-6140353 na 
19.00uur.

Eigenwijks: WMO in de wijk

Als u weet waar deze foto  eind 
jaren ’50 gemaakt is kunt u 
de oplossing voor vrijdag 7 
november mailen aan info@
eigenwijks.nl of sturen naar 

Stichting Eigenwijks, Jan 
Tooropstraat 6, 1062 BM  
Amsterdam.  Onder de goede 
inzendingen wordt een taart van 
Banketbakkerij Schouten verloot.

Wij hebben veel goede oplossingen ontvangen voor onze puzzel van september. Door de redactie is geloot en de gelukkige winnaar is::Mevr. T. JonkmanZij ontvangt een tegoedbon voor een taart van Bakkerij Schouten.

Puzzelen maar!

Herkent u 
dit nog?



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

Het Wijksteunpunt Wonen 
Nieuw-West organiseert voor 
alle bewonerscommissies 
in Nieuw-West 2 trainingen 
en een leuke informele 
bijeenkomst in De Honingraat 
aan de Slotermeerlaan 
103-H. De eerste training 
op maandag 3 november 
gaat over de Overlegwet, de 
tweede training op maandag 
17 november gaat over invloed 
van bewonerscommissies 
op de servicekosten. De 
trainingen beginnen om 19.00 
uur en eindigen om 21.30 uur. 
De derde bijeenkomst op 
maandag 1 december begint 
om 18.00 met een buffet, 

wordt er aandacht besteed aan 
energiebesparing en wordt 
aan alle bewonerscommissies 
een energiepakket uitgedeeld.  
De avond wordt besloten met 
de WSWonen Nieuw-West 
quiz, met een pluim voor de 
winnende bewonerscommissie. 
In verband met de catering 
en de te verwachten grote 
belangstelling moet u zich van 
tevoren aanmelden via 
nieuw-west@wswonen.nl

of telefonisch 020-619 0974. 
U kunt zich voor alle drie 
bijeenkomsten aanmelden of 
een keuze maken voor één 
van de bijeenkomsten. U kunt 
met maximaal 3 leden van uw 
bewonerscommissie komen. 

Ietje de Wilde
Bewonersondersteuner 
Wijksteunpunt Wonen 
Nieuw-West
Opbouwwerker Eigenwijks

Interessante bijeenkomsten voor 
bewonerscommissies in de Honingraat

Het WSWonen Nieuw-West heeft 
een nieuwe informatiefolder. 
In de folder kunt u lezen met 
welke vragen u bij het WSWonen 
terecht kan, zoals:  wat te doen 
bij achterstallig onderhoud, betaal 
ik teveel huur, welke rechten heb 
ik bij renovatie of sloop, hoe kan 
ik een andere woning vinden, 
hoe kan ik energie besparen. In 
de folder staan de spreekuren en 
de locaties waar de spreekuren 
worden gehouden vermeld. U 
kunt daar ook de folder ophalen. 
Voor informatie kunt u bellen 
naar 020-6190974 of kijken op 
wswonen.nl.

Mantelzorg lunchbijeenbijeenkomsten

Nieuwe folder WSWonen Nieuw-West

Op zaterdag 8 november 
is er weer een mantelzorg 
lunchbijeenkomst. 
Bent u mantelzorger voor een 
oudere en bent u woonachtig 
in Slotermeer, Geuzenveld 
of Osdorp? Zorgt u voor een 
ziek familielid, vriend of buur? 
Dan bent u van harte welkom 
op de gratis maandelijkse 
mantelzorglunches in het Honk. 
In een ontspannen sfeer 
krijgt u informatie en gaan we 
met elkaar in gesprek over 
thema’s rondom mantelzorg. 
Elke maand behandelen we 
een nieuw onderwerp. U kunt 
vragen stellen, u ontmoet 
andere mantelzorgers en kunt 
genieten van een heerlijke lunch. 
Deelname is gratis.

Zaterdag 8 november: 
Het thema is ondersteuning.
Welke ondersteuning heeft u 
nodig? Welke ondersteuning 
is er in Amsterdam voor 
mantelzorgers, op welke 
manier kunnen vrijwilligers 
ingezet worden om uw taken 
te verlichten. Wat hebben 
zorgvrijwilligers te bieden en 
welke organisaties zijn er waar u 
ondersteuning kunt aanvragen?
We kijken naar de website van 
Markant en Mezzo, we draaien 
een klein stukje film over 

mantelzorgers en we bespreken 
het nieuwste boek van Evelien 
Tonkens over vrijwilligers in de 
zorg.

De lunchbijeenkomsten 
vinden plaats op zaterdag van 
11.00 tot 14.00 uur. Locatie: 
Huiskamer van de buurt: Het 
Honk, Jan de Louterpad 8, 
Slotermeer. Deelname is gratis.

Aanmelding
In verband met de lunch stellen 
wij het zeer op prijs indien u 
zich tot twee dagen van tevoren 
aanmeldt bij Joke Veldkamp 
of Elisabeth Riemenschnitter, 
tel. (020) 6146844 of e-mail: 
anboslotermeer@gmail.com. U 
bent van harte welkom!

Open Club Slotervaart
Onderstaand het programma voor november:

3 november Open Club gaat Klassiek
10 november Mevrouw Jeanette Loeb, 
  ‘Joden in Amsterdam’ (digitaal) 
17 november Henk en Jenny Breij, 
  ‘Op de fiets door De Alpen’ (digitaal) 
24 november De heer Dik van Dijk, ‘Van cacao tot chocolade, 
  4000 jaar geschiedenis’ (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)

De tweede editie van dit 
jaar is geheel gewijd aan 
de Jan Tooropstraat 6, nog 
altijd het kloppend hart van 
onze organisatie! U kunt de 
Eigenzinnig lezen via onze 
website www.eigenwijks.nl 
of een exemplaar ophalen 
bij een van onderstaande 
adressen:

n	Stichting Eigenwijks 
 Jan Tooropstraat 6 
 1062 BM  Amsterdam 

n	De Honingraat 
 Huis van de Wijk 
 Slotermeer 
 Slotermeerlaan 103-H 
 1063 JN  Amsterdam

n	Pluspunt
 Huis van de Wijk
 Geuzenveld
 Albardakade 7
 1067 DD  Amsterdam

wat bewoners beweegt
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Samen werken in de 
Jan Tooropstraat 6
September 2011: krantenkoppen en andere verontrustende media 
berichten. ‘Eigenwijks vertrekt uit Slotervaart, vanwege stopzetting 
subsidie!’ Niets is minder waar gebleken. Nu, 3 jaar later, is ons 
hoofdkantoor in Slotervaart nog altijd het kloppend hart van onze 
organisatie en een broedplaats voor nieuwe ideeën. 

Wie op een doordeweekse dag binnenwandelt in het van buiten wat grauwe, maar van 
binnen zo kleurrijke pand aan de Jan Tooropstraat 6, ervaart een prachtige mix van trouwe 
jarenlange samenwerkingspartners zoals sociaal advocaat Yves van der Poel en de nieuwe 
frisse wind van de jongeren van Cool Society. Daar waar wij voor onze Huizen van de Wijk 
gebonden zijn aan een subsidieopdracht, zo hebben wij voor onze locatie in Slotervaart de 
vrije hand om vorm te geven aan onze samenwerking met bewonersgroepen, organisaties 
en personen die iets voor bewoners en buurten willen betekenen. Er wordt gewerkt, 
vergaderd, spreekuren gedraaid, geluncht, geborreld en computerles gegeven. 

Het is een broedplaats voor mooie initiatieven, die bij gebleken succes worden ingezet 
op onze andere locaties. Zo ontwikkelden wij op de Jan Tooropstraat 6 samen met 
de gemeente Amsterdam, de Waag Society en andere partners een digitaal platform 
voor ontwikkeling en uitvoering van bewonersinitiatieven dat de komende tijd als pilot 
in Nieuw-West zal worden gelanceerd, om te beginnen in Geuzenveld en Slotermeer. 
Met onze jeugdige huisgenoten Cool Society experimenteren wij met het verbinden van 
burgerschapslessen op middelbare scholen aan de praktijk van de buurt. Het reeds 20 jaar 
goedlopende advocatenspreekuur is inmiddels uitgebreid naar onze locaties in Geuzenveld 
en Slotermeer. Het architectenspreekuur heeft de verbinding gevonden met het 
Wijksteunpunt Wonen en met onze gewaardeerde huisgenoten van de Vrijwilligerscentrale 
Amsterdam krijgt de samenwerking in de diverse locaties in Nieuw-West steeds meer vorm 
en inhoud.

Er ontstaan de mooiste verbanden die ons als bewonersorganisatie in Nieuw-West 
versterken. En het is de vertrouwde plek voor de vele bewonersgroepen die gebruik maken 
van onze faciliteiten en gastvrijheid.

Wij wensen u veel leesplezier met deze uitgave van Eigenzinnig. Geheel gewijd aan  
de Jan Tooropstraat 6. 

Lieke Mensink  Dick Glastra van Loon
voorzitter  directeur

Op donderdag 23 oktober 
vond de tweede Tour Nieuw-
West plaats. Op uitnodiging 
van Eigenwijks heeft een 
groep woningbouwcorporatie 
medewerkers een tochtje door 
Nieuw-West gemaakt langs 
de locaties van Eigenwijks. De 
tour begon met een presentatie 
van de organisatie op de Jan 
Tooropstraat 6. Daarna werd het 
Wijksteunpunt Wonen Nieuw-
West bezocht en het Huis van de 

Wijk Geuzenveld in het Pluspunt. 
De tocht werd afgesloten met 
een quiz in Coffeemania aan de 
Slotermeerlaan. 

De verwachting is dat na deze 
tocht de corporatiemedewerkers 
nog beter bewoners 
naar Eigenwijks kunnen 
doorverwijzen. 

Sadé Sulkers
Elbert van Duijkeren

Kennismaken met 
Eigenwijks, 
wie wil dat niet?

Er is weer een Eigenzinnig!


