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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

Het door Saskia van Vliet 
samengestelde programma 
zag er veelbelovend uit. 
Soufian Moussouli beet het 
spits af met een voorproefje 
van zijn nieuwste voorstelling 
“Marokkanen Huilen Niet”. 
Geboren in Lelystad voelt hij zich 
het meest thuis in Tanger. Op het 
podium van het tot Petit Theater 
omgetoverde Coffeemania nam 
hij  de toegestroomde bezoekers 
met zijn rake teksten meteen 
voor zich in. Singer-songwriter 
Tyra Jutai uit Toronto loste hem 
af met een eerste serie songs, 
deels van eigen hand, maar 
ook een aantal covers die zij op 
intieme wijze over het voetlicht 
bracht. Je verlangde naar de 
tweede serie, maar eerst kwam 
poëzie aan bod. 
Florence Tonk en Erik Jan 
Harmens droegen uit eigen 
werk afwisselend en soms 
samen hun toegankelijke 
gedichten voor. Zij betraden 
deze avond nog tweemaal het 
podium. Marijn Visser vulde het 
onderdeel “story telling” in met 
een aantal verhalen. Een mooie 
aanloop naar het “International 
Storytelling Festival” dat dit 
weekend plaatsvond. Na een 

pauze werd Coffeemania gevuld 
met de opzwepende klanken 
van “Babboo”. Twee heren die 
met hun snaarinstrumenten 
Afrikaanse ritmes en Latijns 
Amerikaanse muziek de 
café ruimte in slingerde. Als 
intermezzo traden de twee 
dichters nog een keer op 
en werd de avond muzikaal 
afgesloten door Babboo. 
Een waardig begin van de 
viering van 1 jaar Honingraat. 
Mijn collega Nathan Ririhena 
en ik hebben met plezier de 
programmaonderdelen aan 
elkaar gepraat en tussendoor 
genoten van de lekkere hapjes 
uit de keuken van Coffeemania. 
Zonde om een jaar te moeten 
wachten voor een herhaling van 
deze actie.  Er leven gelukkig 
ideeën om er een maandelijkse 
happening van te maken. En 
als de aanwezigen op deze 
vrijdagavond 7 november dan 
hun buren meenemen, zullen nog 
meer bewoners genieten van dit 
culturele aanbod in de buurt. 

Elbert van Duijkeren
Opbouwwerker Eigenwijks
Bewonersondersteuner 
WSWonen Nieuw-West

Podium Honingraat 
Vrijdagavond 7 november 
19:00 – 23:30 uur in Coffeemania

Een hele bijzondere ervaring. 
Zo spraken zowel cursisten 
als beleidsmakers van het 
stadsdeel over het DigiD lab 
dat bij Eigenwijks aan de Jan 
Tooropstraat gehouden werd op 
woensdag 12 november. In het 
kader van hun studie aan de 
HvA en i.s.m. Amsterdam Smart 
City, was Digiwijks benaderd 
voor het DigiD lab. Digiwijks 
geeft met Klik2Klik al 12 jaar 
computerles aan bewoners en 
weet hoe bewoners graag leren. 
Beleidsmedewerkers hebben 
dit in de praktijk ondervonden 
bij locaties als het Pluspunt en 
De Dobbe.  Men kwam met 
enthousiaste verhalen terug. 
Want: Digiwijks staat dicht bij de 

bewoners, met laagdrempelige 
locaties, het persoonlijke contact 
met de docent en het befaamde 
‘koffiemoment’.
Nu wilden Maarten Vincent en 
Yadranka Galjer graag weten hoe 
bewoners het liefste leren om het 
gebruik van de DigiD te kunnen 
aanleren. Daartoe werden 5 
bewoners uitgenodigd in het ‘lab’. 
Samen werd een storyboard 
gemaakt. Want: waar gaat het 
hier eigenlijk over? Vervolgens 
werd de bewoners vragen 
gesteld over hun internetgebruik. 
Zo kwamen we stap voor stap 
tot de juiste uitkomst, die als 
input gebruikt wordt voor een 
gamebouwer die lesmateriaal 
voor de DigiD code maakt. Want 

ja, op speelse manier leren is 
voor iedereen weggelegd.
En wat vinden bewoners eigenlijk 
van de computer? ‘Makkelijk 
voor e-mail en om berichten 
te ontvangen van andere 
mensen’, ‘een leuk ding met veel 
mogelijkheden’, waren onder 
meer gehoorde antwoorden.
De ‘studenten’ zijn nu e.e.a. 
aan het uitwerken ten behoeve 
van hun onderzoek. Woensdag 
19 november kwam hier nog 
een vervolg op met opnieuw 
3 cursisten. Alle deelnemers 
aan het lab krijgen een gratis 
computerles van Klik2Klik 
aangeboden. En waar de 
gamebouwer uiteindelijk mee 
komt laten we u natuurlijk weten. 
Als het een mooi aanbod is, 
zullen wij het in de toekomst 
zeker aanbieden in onze lessen! 
Wordt vervolgd…

Natasja Boons,
Projectleider Digiwijks

DigiD lab bij Eigenwijks

Scootmobiel 
bestuurders 
opgelet!
Op donderdag 4 december vindt 
er een behendigheidsparcours 
voor bestuurders van een 
scootmobiel plaats.

Wanneer? 4 december,13.30 uur
Waar? Verzamelen bij het 
Huis van de Wijk het Pluspunt, 
Albardakade 5, Geuzenveld

Kleedt u lekker warm aan voor 
de middag. Koffie, thee en wat 
lekkers zal voor u klaar staan.
U kunt zich aanmelden vóór 1 
december bij dhr. Van Maanen. 
Tel.: 0206113785, of per e-mail: 
evert.van.maanen@xs4all.nl

De foto op onze pagina 
in oktober heeft een hoop 
bijzondere reacties opgeleverd 
van mensen die al heel lang 
in deze buurt wonen. Deze 
bouw is heel kenmerkend 
voor Nieuw-West. Een aantal 
mensen wist de juiste locatie 
te raden, het is de hoek 
Jan Tooropstraat, Thorn 
Prikkerstraat waar Kalshoven 
Zelfbediening gezeten heeft.
De winnaar van de taart van 
Banketbakkerij Schouten is:

L. v.d. Voort

Ongeveer 1.000 bezoekers 
genoten vrijdag 7 en 
zaterdag 8 november van 
Podium Honingraat. Het 
multifunctionele gebouw aan 
de Slotermeerlaan bestond 
één jaar en vierde dat met 
een gratis toegankelijk 
cultureel weekend voor jong 
en oud.

Er werd genoten en gelachen 
door heel wat bezoekers. 
Vrijdagavond was er in 
Coffeemania een sfeervolle 
loungenight met singer-
songwriters, storytelling en 
poëzie. Zaterdag deden velen 
mee met workshops van 
Express Your Best, Zid-theater, 
Muziekschool Amsterdam, Grey 
Vibes, Aslan, Tuinstadtheater 
en Circus Elleboog of 
keken naar optredens van 
Teatro Munganga, Roos 
Dansverhalen, Meneer B en 
Music Generations. Master 
of Ceremony Sebo Bakker 
maakte bezoekers, tussen de 
workshoprondes door, vanaf 
een kleurrijke keukentrap 
wegwijs en vertelde over alle 

mogelijkheden. Er werd volop 
genoten. 
De Honingraat wordt gevormd 
door de Openbare Bibliotheek, 
het Huis van de Wijk met 
Stichting Eigenwijks, Dock 
Jongerenwerk en Coffeemania, 
Verloskundig centrum Groei en 

een Ouder- en Kindcentrum. 
De verschillende organisaties 
werken met ondersteuning 
van Stadsdeel NIeuw-West en 
Ymere aan een uitgebreide 
programmering, zodat het een 
plek is waar heel Slotermeer 
zich kan vermaken.

Wat een feest in De Honingraat!



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

De door het Wijksteunpunt 
Wonen Nieuw-West 
georganiseerde bijeenkomsten 
in De Honingraat voor 
bewonerscommissies 
in Nieuw-West over de 
Overlegwet en over invloed van 
bewonerscommissies op de 
servicekosten zijn een succes 
gebleken. Beide keren was 
de zaal vol. De eerste avond 

was het vooral luisteren, de 
tweede avond moesten de 
aanwezigen zelf aan het werk 
en vragen beantwoorden over 
de servicekosten. 
De derde bijeenkomst zal 
plaatsvinden op maandag 
1 december en begint om 
18.00 met een buffet. Er 
wordt aandacht besteed aan 
energiebesparing en er wordt 

aan alle bewonerscommissies 
een energiepakket uitgedeeld.  
De avond wordt besloten met 
de WSWonen Nieuw-West 
quiz, met een pluim voor de 
winnende bewonerscommissie. 

Ietje de Wilde
Opbouwwerker Eigenwijks
Bewonersondersteuner 
WSWonen Nieuw-West

Bijeenkomsten voor 
bewonerscommissies goed bezocht

Open Club Slotervaart
Het seizoen 2014 zit er weer bijna op. In december 
zijn er nog twee bijeenkomsten van de Open Club:

1 december De heer H. Butink: “Sinterklaasfeest door de eeuwen 
  heen en Apulië, Italië” (audio/visueel) 
8 december Nabespreking 

In januari zal de Open Club weer beginnen met een gevarieerd 
programma. 

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)

     

Kerstmarkt Slotermeer 
 

Kom genieten van een sfeervolle kerstrommelmarkt (100 kramen) 
 

Met leuke activiteiten voor jong en oud! 
 

Muziek, warme chocolademelk, poffertjes, oliebollen en nog veel meer! 
 

 
    Waar en wanneer? 
    Donderdag 18 december 2014 van 14:00 tot 18:00 
    Op het terrein van de Noordmansschool, in het Altra College en De Ontmoeting 
    Navigatieadres: Louis Couperusstraat 129 
 
    Wilt u ook op te markt staan? 
     De kosten per kraam zijn € 2,-  
    Bewoners kunnen zich tot 9 december aanmelden voor een kraam. 
    Aanmelden kan van ma. t/m vrij. van 10:00 tot 20:00 uur  
    Bij Nicole van den Berg: 06 - 19 53 17 80 of n.berg97@upcmail.nl 
 
 
 
      
       
     De Kerstmarkt wordt mede mogelijk gemaakt door:      
 

Als u weet waar deze foto  
eind jaren ’50 gemaakt is kunt u 
de oplossing voor vrijdag 
5 december 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.

Puzzelen maar!

Herkent u dit nog?

De Kerstmarkt wordt mede 
mogelijk gemaakt door:
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Met een 
lach en 
een traan
De Dag van de Dialoog op 
7 november 2014 in Slotermeer 
was wéér een succes! 
Er zijn in totaal 8 dialoogtafels 
georganiseerd waarbij 
buurtbewoners met elkaar in 
gesprek zijn gegaan over het 
thema: Waar sta jij voor op? 
De dialogen vonden plaats 
in De Hippe Heks, Tante Ali, 
Social Garden, Westside en de 
Honingraat. 

Een aantal reacties: 

‘Ik heb nieuwe inzichten 
gekregen door aan tafel te gaan 
met andere buurtbewoners die 
ik nog niet kende. Ik vond het 
best eng maar ik heb er echt van 
genoten! Volgend jaar doe ik 
weer mee!’

‘Een goed, inhoudelijk gesprek, 
met tranen, maar ook met een 
glimlach. 
Want dat gebeurt als je aan de 
ene kant dit hoort: 
als je 70 bent, vanuit Syrië 
naar hier bent 'gevlucht', 
en je kinderen wonen in 5 
verschillende landen en je droom 
is ooit met je familie weer in 1 
land te wonen.....  ,
EN aan de andere kant:
als je nog piep jong bent, vertelt 
over de prins op het witte paard 
waarmee je getrouwd bent en 
je grootste droom is samen met 
hem een baby te krijgen...
Mooie middag dus :-)’

Samen met Stadsdeel Nieuw-
West gaat Stichting Eigenwijks 
een vervolg geven aan de Dag 
van de Dialoog. De komende 
periode worden er nieuwe 
dialoogtafels gepland in 
verschillende Buurthuiskamer 
in Slotermeer om met elkaar te 
praten over actuele thema’s. 
Zorg dus dat je op de hoogte 
blijft door onze website en de 
Huis van de Wijk Slotermeer 
facebook pagina in de gaten te 
houden! 

Mare van der Velden
Opbouwwerker Eigenwijks


