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Dit is een uitgave van Stichting Eigenwijks. 
Verschijningsvorm: elf 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

Fotopuzzel
Wij hebben weer een hoop 
reacties ontvangen op de 
foto die wij op onze pagina 
in december geplaatst 
hebben! Op een enkeling 
na wist iedereen de juiste 
locatie.  Het plein op de foto 
is het Lambertus Zijlplein in 
Geuzenveld. 

De winnaar van de taart van 
Banketbakkerij Schouten is:

Timothy Bohte

Ook in 2014 was  er 
weer budget voor 
bewonersinitiatieven en 
daar is rijkelijk gebruik 
van gemaakt. Stichting 
Eigenwijks beheert samen 
met de regiegroep Slotermeer 
dit budget.

De regiegroep Slotermeer 
vergadert eens in de maand 
op een dinsdagavond 
om aanvragen voor 
bewonersinitiatieven te 
behandelen. Eén week voor de 
vergadering kunnen bewoners 
hun aanvragen inleveren, zodat 
de regiegroep zich in kan lezen. 
De laatste vergadering in 
2014 was op donderdag 18 
december. Deze vergadering 
was dus een keer verschoven 
naar een donderdag vanwege 
het personeelsuitje van 
Eigenwijks.  Tijdens deze 
vergadering hebben we 
afscheid genomen van vijf 
oude regiegroep leden (Tilly 
Hendrik, Rob Spithorst, 
Irene Kopp, Khadija Amzdar 
en Bram Niesen en vijf 
nieuwe regiegroep leden 
verwelkomd (Erik Blokland, 
Mip van Suchtelen, Mohamed 
Bouyaddou, Asli Bedirhanoglu 
en Daisy Shori). 

Op dit moment bestaat de 
regiegroep uit zeven leden in 

totaal. Charlotte Lehman en 
Fatima Zohra Aidani hebben 
zich in augustus al aangesloten 
bij de regiegroep, zodat de 
ervaring van de oude leden 
niet verloren zou gaan. De 
regiegroepleden zijn allemaal 
actieve vrijwilligers die zich 
betrokken voelen bij de 
ontwikkeling van onze buurt 
en iets voor Slotermeer willen 
betekenen. Zij hebben allemaal 
hun eigen kennis en ervaringen 
die van pas komen tijdens de 
vergadering. 

Een aantal leuke initiatieven 
die hebben plaatsgevonden in 
2014 zijn:
• Sportinstuif (voetbal, 

volleybal, tennis, kickboksen, 
etc.) voor mannen, jong en 
oud;

• Buurtmoestuinproject 
waarbij bewoners een eigen 
moestuintje bijhouden;

• Knutselclub voor kinderen 
in de Buurtslager, 
georganiseerd door 
studenten van Vooruit;

• Yoga voor verschillende 
doelgroepen in Huis van de 
Wijk De Honingraat; 

• Computercursussen voor 
beginners en gevorderden in 
de West Side; 

• Buurtcamping waar bewoners 
samen genieten van muziek 
en spelletjes;

• Eten bij Loyd op 
woensdagavond in Huis van 
de Wijk De Honingraat waar 
bewoners samen eten voor 
weinig geld;

• Naailes voor vrouwen waar 
zij leren om patronen en 
traditionele kleding te maken;

• Chi Kung, een gemengde 
beweegles voor zowel het 
lichaam als de geest. 

• Voetbaltoernooi, indoor voor 
mannen, jong en oud. 

Ook in 2015 is er weer 
budget toegekend vanuit 
het Stadsdeel Nieuw-West 
voor bewonersinitiatieven in 
Slotermeer. Als je een goed 
idee hebt voor Slotermeer, kan 
je hiervoor dus een aanvraag 
indienen. 
Als uw aanvraag voldoet aan 
de criteria voor toekenning, 
wordt deze (geheel of 
gedeeltelijk) gehonoreerd en 
kunt u aan de slag met het 
realiseren van uw idee.

Dus… heeft u een goed idee 
en wilt u dit graag realiseren 
voor uw medebewoners uit 
Slotermeer? Dien dan een 
aanvraag in bij Stichting 
Eigenwijks, t.a.v. Mare van der 
Velden en wie weet kunt u dit 
jaar nog aan de slag! 

Mare van der Velden
Opbouwwerker Eigenwijks

Bewonersinitiatieven Slotermeer

DigiWijks zoekt twee 
vrijwilligers werving, intake 
en planning in Osdorp/
Nieuw-Sloten en Geuzenveld-
Slotermeer

DigiWijks is het project van 
Eigenwijks dat zorgt draagt 
voor digitale participatie van 
bewoners in Amsterdam 
Nieuw-West, waarbij digitale 
communicatiemiddelen als 
middel tot verbinding worden 
ingezet. Simpel gezegd 
willen we door middel van 
computercursussen en 
workshops de bewoners 
van Nieuw-West digitale 
vaardigheden bijbrengen 
en met elkaar in contact 
brengen. De Klik2Klik 
computercursussen zijn daar 
een goed en bekend voorbeeld 
van. 

Elk jaar volgen honderden 
bewoners van Amsterdam 
Nieuw-West een cursus 
of workshop op vijftien 
locaties verspreid door het 
hele stadsdeel. De wereld 
digitaliseert, steeds meer zaken 
moeten geregeld worden op 
de computer, tablet  of met een 
smartphone. Het is daarom zeer 
belangrijk dat alle bewoners 
van Nieuw-West hiermee weten 
om te gaan. Ruim veertig 
enthousiaste vrijwilligers  staan 
daarom elke week klaar om 
deze bewoners les te geven 
en te ondersteunen. Om dit 
hele proces in goede banen 
te leiden is DigiWijks nu op 
zoek naar twee enthousiaste 
en gestructureerde vrijwilligers 
die de docenten kunnen 
ondersteunen door de werving, 
intake en planning van de 
cursisten in goede banen te 
leiden. We zijn opzoek naar één 
vrijwilliger die dit kan doen voor 
Osdorp en Nieuw-Sloten en één 
vrijwilliger voor Geuzenveld-
Slotermeer.  

Wat zijn de precieze taken 
van deze vrijwilligers?
- De vrijwilliger werft actief 

cursisten voor de verschillende 

locaties in de wijk, door 
bijvoorbeeld het eigen netwerk 
aan te spreken, bijeenkomsten 
te bezoeken en folders 
te verspreiden. Een groot 
netwerk in de buurt en goede 
communicatieve vaardigheden 
zijn dus zeer welkom. 

- De vrijwilliger houdt 
intake gesprekken met de 
aangemelde cursisten,  
bepaalt het niveau van de 
cursist en regelt de betaling 
van de cursusgelden. De 
vrijwilliger heeft hierin een 
ondersteunende taak op 
locaties waar dit door de 
docenten zelf wordt gedaan. 

- De vrijwilliger verzorgt de 
planning van de cursussen  op 
de verschillende locaties in 
de wijk of ondersteunt bij de 
planning op locaties waar dat 
door de docenten zelf gedaan 
wordt. 

De taken zullen op de 
verschillende locaties in de wijk 
worden uitgevoerd alsmede 
op het hoofdkantoor van 
Eigenwijks in Slotervaart. We 
gaan op dit moment uit van een 
tijdsinvestering van ongeveer 
4 uur per week. 
Vind jij het leuk om het grote 
DigiWijks Team te versterken 
meld je dan nu aan! Dat kan bij 
Nathan Ririhena via nathan@
eigenwijks.nl. Vertel daarbij ook 
wat over jezelf en waarom we 
juist jou zoeken. 
Wil je eerst meer informatie? 
Bel dan Nathan Ririhena op 
06-33342881 of 020-3460677. 

Kijk voor meer informatie over 
DigiWijks op de website van 
Eigenwijks, www.eigenwijks.nl.

Digiwijks zoekt 
'intakers en planners'

Buurtcamping Slotermeer.

Vanaf 10 februari kunnen alle 
mannen uit Slotermeer elkaar 
elke dinsdagochtend ontmoeten 
tijdens een gratis ontbijt in De 

Honingraat. Tijdens het ontbijt 
gaan we met elkaar in gesprek, 
leren we elkaar en de buurt 
beter kennen en krijgen we 
voorlichting over verschillende 
interessante zaken. Om 12.00 
uur zal het ontbijt gezamenlijk 
worden afgesloten. Vindt u het 
leuk om andere mannen in 
Slotermeer te leren kennen? 
Gezamenlijk te eten? En 
daarnaast informatie te krijgen 
over allerlei zaken en activiteiten 

die spelen in Slotermeer en in 
uw leven? Dan moet u zeker 
eens langskomen. Het ontbijt 
vindt elke dinsdagochtend 
plaats van 10.00 uur tot 12.00 
uur in het Huis van de Wijk 
Slotermeer, De Honingraat. 
Het ontbijt wordt georganiseerd 
door Stichting Eigenwijks en 
Prezens. Wilt u meer informatie 
neem dan contact op met Nathan 
Ririhena (nathan@eigenwijks.nl / 
06-33342881). 

Gratis ontbijt voor mannen 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

Dat zijn motto’s van Patrizia 
Semperboni en Simon de 
Jong, die reeds sinds de 
zomer jl. in het Huis van de 
Wijk Pluspunt in Geuzenveld 
een campagne zijn gestart: 
Bewust in West! Semperboni 
verzorgt een cursus  yoga 
op woensdagochtend, De 
Jong geeft Mindfulness- 
en Meditatieles op 
maandagavond.

“In de binnenstad wemelt 
het van dit soort activiteiten, 
hoe verder westwaarts 
hoe dunner het aanbod”, 
aldus Semperboni. “Er is 
weinig goed yoga-aanbod 
in Nieuw-West: “Ja” vult De 
Jong aan, “Ik ben werkzaam 
in Bewustzijnscentrum De 
Roos aan het Vondelpark, 
met een breed aanbod op 
dit gebied. Vorig jaar kwam 
ik in Geuzenveld wonen en 
merkte hoe dun gezaaid het 
bewustzijnsaanbod is. In 
het Huis van de Wijk waren 
de opbouwwerkers meteen 
enthousiast. Uiteraard hebben 
ook de bewoners van Nieuw-
West de behoefte zich te 
ontspannen, om te zien dat je 

niet bent wat je vaak denkt, een 
gehaast stress-lichaam. Het is 
fijn de mogelijkheid te hebben 
om naar een plek te gaan 
waar je je dagelijks gejaag 
kan relativeren, je lichaam 
in balans kan brengen, een 
opmerkzaamheid oefent, die je 
meeneemt je week in”. 

Semperboni: “Letterlijk 
betekent Yoga: eenheid. We 
oefenen de eenheid van het 
bestaan. Harmonie tussen 
lichaam, geest, gevoel. Door 
het uitvoeren van houdingen 
en ademcontrole worden 
kracht, mobiliteit en stabiliteit 
getraind. Iyengar Yoga is één 
van de meest beoefende en 
toegankelijke vormen van yoga. 
We houden rekening met de 
beperkingen van je lichaam en 
gebruiken hulpmiddelen. Elke 
houding wordt uitgevoerd op je 
eigen niveau”.

De Jong: “In de meditatie 
bijeenkomsten gaat het erom 
verder te ontdekken wat en 
wie je eigenlijk al bent. Door 
mindfulnessoefeningen, 
meditaties en gesprekken 
ontdek je de rol die het ego 
speelt in je dagelijkse leven. 
We denken dat we dat ego 
zijn maar door simpele 
meditatietechnieken kun 
je leren zien dat je dat ego 
helemaal niet aanstuurt, 
dat het zijn eigen leven lijdt. 

Het is heerlijk om waarlijk te 
observeren. En te zien dit ben 
ik, bewustzijn. De observatie 
van je eigen gedachten en 
gevoelens maakt je leeg en 
brengt je in het hier en nu. Het 
laat je verbondenheid met de 
wereld zien. Het brengt rust”. 
Er is al een vaste groep die op 
maandagavonden bijeenkomt. 
Iedereen is welkom. Het is 
heel laagdrempelig, want er 
is geen vaste cursusduur. Het 
is wel raadzaam regelmatig te 
komen. Want de discipline van 
de oefening brengt je ergens”, 
aldus de Jong. “Mindful leven 
doe je 24 uur per dag”.

Iyengar Yoga.  Vanaf 7 januari 
2015. Wekelijks op woensdag 
van 10.30 – 11.45 in De Grote 
Zaal Pluspunt. Albardakade 
5-7, Geuzenveld. Doorlopende 
lessen. Je kunt elke week 
beginnen! De eerste keer is 
een GRATIS proefles. Daarna 
betaal je per 10 lessen 70 euro 
(12 weken geldig). Materialen 
zijn aanwezig.
Meditatie en Mindfulness . Op 
maandagen vanaf 12 januari 
2015. Van 20.15 uur tot 21.30 
uur in De Grote Zaal Pluspunt: 
Albardakade 5-7, Geuzenveld. 
Toegang gratis. Matjes en 
meditatiekussens aanwezig.

Bewust in West             
Laat de stress voor wat ie is! 
Kom uit je hoofd! Klim in je lichaam! 
Word wat je al bent!

Open Club Slotervaart
Onderstaand het programma voor de maand februari:

2 februari filmmiddag
9 februari Martin Ribbens met ‘Olympisch Amsterdam’ (digitaal) 
16 februari Greet Bosch-Nienhuis, 
 solotoneel ‘De buitenkant van meneer Jules’ 
23 februari De heer drs. J.J. Brakenhoff 
 met ‘Oud-Egyptische Beschaving’ (dia’s) 

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)

Op 8 januari werd er 
geproost op het nieuwe 
jaar tijdens de jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst van 
Eigenwijks in de Meervaart. 
Een goed moment om weer 
eens samen te komen met 
al die bewoners, partners 
en professionals die zich 
zo fantastisch inzetten voor 
sociaal sterke en leefbare 
buurten in Nieuw-West. Onder 
het genot van hapje en een 
drankje werd teruggekeken op 
2014 en geproost op 2015. 

Het afgelopen jaar stond vooral 
in het teken van samenwerken, 
van succesvolle bestaande 
samenwerkingsverbanden 
tot uitdagende nieuwe 

samenwerkingen. Alles met het 
doel om nog beter in te kunnen 
spelen op de behoeften van de 
bewoners in de diverse wijken. 
Want daar draait het allemaal 
om: de bewoners. Met heel veel 
dank aan de honderden actieve 
bewoners kunnen we 2014 
afsluiten als een fantastisch jaar. 
Wij hopen weer op dezelfde fijne 
samenwerking en wensen u het 
allerbeste voor 2015!

Wilt u de toespraak van voorzitter 
Lieke Mensink terugzien en de 
foto’s van de nieuwjaarsreceptie 
bekijken? Dat kan op de website: 
www.eigenwijks.nl 

Eva de Boer
Opbouwwerker Eigenwijks

Nieuwjaarsreceptie 
De Meervaart

Steeds vaker ontdek ik in 
mijn werk een merkwaardige 
combinatie van schoenen: 
links een sandaal en rechts 
een laars. De sandaal draagt 
een zachte, aardige en 
begripvolle boodschap uit. 
Een echte Welzijnssandaal. 
De laars verkondigt duidelijke, 
strenge en rechtvaardige taal. 
Een typische Legerlaars. 

De sandaal houdt ons voor 
dat werk tot persoonlijke groei, 
zelfstandigheid en economische 
onafhankelijkheid leidt. Een 
lonkend perspectief.
De legerlaars waarschuwt: niet 
of onvoldoende meewerken aan 
arbeidsintegratie kan leiden tot 
stopzetting van uw uitkering.
Aan de keukentafel vertelt de 
sandaal over de zorg op maat 
en de persoonlijke benadering. 
De sandaal vertelt ons hoe mooi 
het is om iets voor een ander 
te betekenen. Zorgen voor een 
ziek of oud familielid, buurman of 
buurvrouw levert dankbaarheid, 
waardering en voldoening op. 

De legerlaars waarschuwt 
opnieuw: uw familie, buren en 
vrienden moeten die zorg wel 
gaan leveren, want de overheid 
kan het allemaal niet meer 
betalen.
Voor kwetsbare bewoners heeft 

de sandaal de verwachtingsvolle 
boodschap van de Dragende 
Samenleving: bewoners met een 
lichamelijke of verstandelijke 
beperking krijgen voortaan geen 
dagbesteding meer bij een 
gespecialiseerde zorginstelling, 
maar kunnen gewoon meedoen 
aan reguliere activiteiten met 
allerlei andere buurtgenoten. 
Dat is veel fijner en het voorkomt 
stigmatisering. 

De legerlaars voegt daar streng 
aan toe: de sterke bewoners 
moeten dit wel gaan regelen, 
want vanuit het zorgbudget wordt 
dit niet meer vergoed.
Een mooi stel die sandaal en 
legerlaars. Maar ze veroorzaken 
wel heel veel verwarring, 
boosheid, frustratie, wantrouwen 
en andere negatieve energie in 
de samenleving.  Terwijl voor elk 
van hun opvattingen best wel iets 
te zeggen is. Die zijn zo raar nog 
niet. Maar het is de combinatie 
van sandaal en legerlaars die niet 
gelukkig uitpakt. Het ziet er niet 
uit en het loopt voor geen meter!
Langzaam maar zeker komen 
nieuwe schoenen in beeld. 
Schoenen die passen bij een 
tijdperk waarin de invloed 
op de samenleving tot stand 
komt door netwerkvorming, 
partnerschap, gedeelde passie, 
gelijkgestemdheid, creativiteit en 

niet meer door machtsposities en 
sturing van bovenaf.
Deze tijd vereist dat links en 
rechts dezelfde soort schoen aan 
hebben. Een schoen die geschikt 
is voor elk type ondergrond, 
hobbelig of glad, zacht of hard. 
Die ook bij ongebaande paden 
lekker loopt. Een schoen die 
geschikt is voor elk weertype, 
wind, regen, sneeuw en 
zonneschijn. Een schoen 
die in alle maten en kleuren 
verkrijgbaar is, zodat iedereen 
hem kan dragen en die iedereen 
staat; ongeacht sekse, geloofs- 
of levensovertuiging, culturele 
achtergrond, leeftijd, seksuele 
geaardheid, kortom: iedereen!

Deze tijd van snelle 
veranderingen en grote 
onzekerheden vereist een 
schoen waarmee je wendbaar 
bent. Die het je gemakkelijk 
maakt om van koers te wijzigen 
als dat beter blijkt te zijn. 
Van die schoenen waar je 
honderden kilometers op kunt 
lopen zonder blaren. Die zowel 
bij hoge snelheid als bij de 
soms noodzakelijke stilstand 
comfortabel aanvoelen.
Ik zie gelukkig steeds vaker 
gympies!

Dick Glastra van Loon
directeur Eigenwijks

Sandalen, laarzen en gympies


