ORGANISATIE VAN SAMENWERKENDE WIJKBEWONERS
Dit is een uitgave van Stichting Eigenwijks.
Verschijningsvorm: elf keer per jaar in de Westerpost edities Nieuw-West.
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Het Buurtpanel: dialoog tussen Talenten gezocht!
bewoner en professional
Dialoog tussen overheid
en burgers is belangrijk,
zo ook op lokaal niveau in
Geuzenveld-Slotermeer.
Daarom organiseert
Eigenwijks in opdracht van
het stadsdeel Buurtpanels.
Een Buurtpanel is een
overlegmoment tussen
bewoners en professionals
die in het gebied werkzaam
zijn. In GeuzenveldSlotermeer zijn er drie
Buurtpanels: één in
Geuzenveld en twee in
Slotermeer. In Slotermeer
is er een Buurtpanel voor
Slotermeer-West, het
gebied ten westen van de
Slotermeerlaan en een
Buurtpanel voor SlotermeerOost, het gebied ten oosten
van de Slotermeerlaan.
Het Buurtpanel vindt zes
keer per jaar plaats. In elk
Buurtpanel wordt er een
thema behandeld. Denk
daarbij aan bijvoorbeeld
verkeersveiligheid, criminaliteit
of afval. De thema’s worden
bepaald door de bewoners
die deelnemen aan het
Buurtpanel. Ter voorbereiding
van het Buurtpanel wordt een
vooroverleg georganiseerd.
Tijdens dit vooroverleg,
waarbij buurtbewoners en een
opbouwwerker van Eigenwijks
aanwezig zijn, wordt besproken
welke onderwerpen er op
de agenda komen. Aan de
hand van de agenda nodigt

Vrijwilliger
gezocht
Iedere 2e dinsdag van de maand
van 13.30 tot 16.30 maken
wij met de bewoners die een
scootmobiel hebben een leuke
tocht door Nieuw-West. Het
is een gezellige club mensen
die genieten van de tocht en
onderweg een lekker kopje koffie
drinken. De tochten starten bij
het PlusPunt in Geuzenveld.
Voor het begeleiden van deze
tochten zoeken wij nog een
vrijwilliger die het leuk vindt om
elke maand mee te fietsen met
de groep. Heeft u zin om lekker
een paar uurtjes in de buitenlucht
te zijn meldt u zich dan aan bij
Loes Bartelings van het Huis
van de Wijk het PlusPunt in
Geuzenveld tel.nr. 020 611 20 83
of 06 401 90 221.
Foto: Rufus de Vries

Het thema van dit Buurtpanel
is verkeersveiligheid. Het
Buurtpanel start om 19:30
uur in het Huis van de Wijk
Geuzenveld. Contactpersoon
is Nathan Ririhena (nathan@
eigenwijks.nl).
Eigenwijks professionals uit die
zich met dit onderwerp bezig
houden. Denk bijvoorbeeld aan
ambtenaren van het stadsdeel,
maar ook professionals van de
politie, woningbouwcorporaties
of medewerkers van welzijnsen/of zorginstellingen. Zo
zorgen we er samen voor dat
het Buurtpanel gestructureerd
verloopt en er een constructief
gesprek kan plaatsvinden. De
vooroverleggen en Buurtpanels
zijn openbare vergaderingen
waar iedereen welkom is. Wilt
u echter invloed hebben op de
agenda van het Buurtpanel,
zorg dan dat u ook aanwezig
bent bij het vooroverleg. Hier
wordt immers de agenda voor
het Buurtpanel bepaald. De
data voor de Buurtpanels
en de voorbereidende
bewonersoverleggen worden
bekend gemaakt via de
Facebookpagina’s van de
Huizen van de Wijk Geuzenveld
en Slotermeer. Heeft u geen
Facebook? Bel dan naar uw
Huis van de Wijk.
Data en aanmelden
In Geuzenveld is op 6 juni het
eerstvolgende Buurtpanel.

In Slotermeer-Oost staat het
eerst volgende buurtpanel
gepland op dinsdag 27 juni
om 19.30 uur. Wilt u daarbij
aanwezig zijn? Meld u zich dan
aan voor het voorbereidende
bewonersoverleg op maandag
19 juni om 19.30 uur. Beide
avonden vinden plaats in De
Honingraat, Slotermeerlaan
103-H. Aanmelden kan bij
Stefania Maginzali (stefania@
eigenwijks.nl).
Woont u in Slotermeer-West en
wilt u daar bij het Buurtpanel
aanwezig zijn, dan kunt u zich
aanmelden bij Karin Kauw
(karin@eigenwijks.nl). Het
vooroverleg voor SlotermeerWest is op donderdag 15
juni en het Buurtpanel is op
donderdag 29 juni. Ook deze
bijeenkomsten vinden plaats in
De Honingraat en starten om
19:30 uur.
Wilt u in het vervolg
meegenomen worden in de
e-maillijst van een van de
drie buurtpanels? Meld u
zich dan bij een van de drie
bovenstaande contactpersonen.
Nathan Ririhena
Opbouwwerker

In Nieuw Sloten is een groep
van vijftien bewoners bezig
met de voorbereidingen van
de tweede editie van het Nieuw
Sloten Festival. Zij vormen het
festivalcomité van NSF2017
en maken van het Belgiëplein
en het Kasterleepark wederom
een bruisend festivalterrein.
Het comité is op zoek naar
lokaal talent. Kan jij goed zingen,
muziek maken, dansen of heb
jij een ander talent dat je op
het podium wilt laten zien? Dan
zoekt het comité jou! Schrijf een
mail naar nieuwslotenfestival@
gmail.com en vertel hoe lang
je wilt optreden, wat je gaat
doen en wat je nodig hebt.
Ook is het comité op zoek naar
lokale makers, organisaties en
bewoners die met een kraampje

op de markt willen staan. Heb je
hierin interesse? Stuur dat naar
nieuwslotenfestival@gmail.com
NSF2017 staat gepland op
zaterdag 15 juli van 11.00 20.00 uur op het Belgiëplein
en in het Kasterleepark. Het
festivalcomité wordt ondersteund
door medewerkers van het Huis
van de Wijk België. Ook werkt
zij samen met stadsdeel NieuwWest en diverse organisaties
uit de wijk. De kosten voor het
festival worden gedekt door
bijdragen van de Regiegroep
Bewonersinitiatieven Sloten/
Nieuw Sloten en andere
sponsoren.
Stefania Maginzali
Opbouwwerker

Jaarvergadering Algemeen
Bestuur Eigenwijks
Op 22 juni vindt de
jaarvergadering plaats van het
Algemeen Bestuur van Stichting
Eigenwijks .Op deze vergadering
komen onder andere de (her)
benoemingen van het Dagelijks
Bestuur aan de orde.
Hilde van Dijk (secretaris) en
Ouassima Abousellam (lid)
stellen zich opnieuw beschikbaar
voor het Dagelijks Bestuur.

Henk van Zandwijk
(penningmeester) stelt zich niet
beschikbaar voor een volgende
termijn.

Slotervaart nu aan de beurt
Na Geuzenveld-Slotermeer
en Osdorp zoeken we nu
Gezondheidsambassadeurs
voor Slotervaart. Wil jij
meer leren over gezondheid
en je inzetten voor een
gezondere wijk? Meld je dan
aan en doe mee aan een
leuk en leerzaam traject om
gezondheidsambassadeur
te worden. Je leert meer
over een gezonde leefstijl en
onderzoekt de gezondheid van
jouw Slotervaart. Daarnaast
ontwikkel je samen met
anderen een eigen plan voor
een gezondere wijk.
Je wordt getraind in
vaardigheden om als
Gezondheidsambassadeur
anderen te inspireren voor een

gezonde leefstijl! Er is plek
voor maximaal 30 deelnemers
uit Slotervaart. Samen met de
gezondheidsambassadeurs
uit Geuzenveld-Slotermeer
en Osdorp worden jullie de
koplopers van een beweging
naar een gezonder NieuwWest.
Het traject wordt verzorgd door
Dream Support en Eigenwijks,
organisaties die ervaring hebben
met het thema ‘Gezondheid in
de wijk’. Het traject start met
een kick-off op donderdagavond
6 juli. Na de zomervakantie
gaan we echt van start. Het
project eindigt een half jaar
later. Het traject bestaat uit 10
bijeenkomsten die plaatsvinden
op donderdagavonden.
Daarnaast is het de bedoeling

Kort
Zomeractiviteiten

Sportieve activiteiten in Slotervaart
dat je uitvoering geeft aan jouw
gezonde actie.
Ben je geïnteresseerd? Neem
dan contact op voor het maken
van een afspraak met Hanne van
der Kolk, info@dreamsupport.nl
of Karin Kauw via

karin@eigenwijks.nl.
Voor meer informatie zie:
www.dreamsupport.nl en
www.eigenwijks.nl.
Karin Kauw
Opbouwwerker

In Slotermeer organiseren
studenten van VoorUit een
afvalfestival in het Gerbrandypark.
Afval op straat is niet goed voor

Even
voorstellen!
Op 1 mei ben ik begonnen bij
Eigenwijks als opbouwwerker en
ik heb het enorm naar mijn zin.
Mijn naam is Gina van der
Linden, ik ben 25 jaar en gek op
koken, reizen en fotograferen.
Ik kom vanuit de bijleswereld,
waar ik veel plezier heb gehad.
Toch miste ik de connectie met
mijn studie Sociale Psychologie
en wilde ik graag iets doen om
mensen bij elkaar te brengen.
Daarom ben ik erg blij dat ik bij
Eigenwijks ben begonnen.
Je kunt mij vinden in het Huis
van de Wijk Geuzenveld, het
PlusPunt. Mocht je iets te maken
krijgen met de telefooncirkel of de
buitenspeeldag dan zal je me vast
en zeker tegenkomen. Ook voor
andere vragen wil ik je uitnodigen
gewoon contact met mij op te
nemen. Dat kan via de mail,
gina@eigenwijks.nl of telefonisch
op 06 333 42 880. Ik bijt niet!

mens en natuur en door middel
van spelletjes leren kinderen
wat zij met afval kunnen doen.
Zo kun je afval recyclen en
kunst maken! Daarnaast komt
er een springkussen en zijn
er verschillende sporten en
spelletjes. Voor de ouders staat
er koffie en thee klaar.
Ook in Geuzenveld werken
op woensdagmiddag 14 juni
verschillende partijen samen
om er een mooie, gezonde
dag van te maken. Eigenwijks,
DOCK, VoorUit, het ROC en een
aantal betrokken buurtbewoners
organiseren allerlei activiteiten
voor kinderen t/m 12 jaar. Er
zijn een heleboel spellen, er is
schmink, muziek, er zijn gezonde
snacks, een springkussen en
ga zo maar door. De activiteiten
vinden plaats voor het PlusPunt.
Verderop in Nieuw-West is
er ook van alles te doen. Bij
het Huis van de Wijk De Aker
kunnen kinderen tussen 14.00

Gymmen in
Het PlusPunt

De buitenspeeldag in het Kasterleepark in 2016
- 17.00 uur diverse spelletjes
doen. Van een gatenkaasspel
tot aan eendjes vangen, sjoelen,
vier-op-een-rij, voetbal.. van
alles komt er langs. En in Nieuw
Sloten organiseren vrijwilligers
van de Groep Culturele
Activiteiten (GCA) samen met
andere buurtbewoners een leuke
middag in het Kasterleepark.
Er is schmink, henna, muziek
en nog veel meer, zoals een
ballonnenclown. In Osdorp
kunnen kinderen bij Huis van

de Wijk ‘t Blommetje eierlopen,
midgetgolfen en meedoen aan
een bootcamp.
De buitenspeeldag wordt
mogelijk gemaakt door bijdragen
van de regiegroepen uit het
wijkbudget. Ook draagt het
stadsdeel Nieuw-West een
steentje bij, als ook enkele
winkeliers.
Stefania Maginzali
Opbouwwerker

Nieuw en
bijzonder
initiatief
In een hetero-georiënteerde
samenleving is het voor niethetero’s niet altijd eenvoudig.
Zo merkt Roze Stadsdorp
Amsterdam dat LHBT
ouderen (lesbiennes, homo’s,
bisexuelen en transgenders)
eerder in een sociaal
isolement raken omdat zij
doorgaans andere leefstijlen
hebben. Ouderen kunnen
hierdoor sneller vereenzamen
of leiden aan depressies.
Om deze reden is Roze
Stadsdorp sinds kort actief in
Slotermeer om door middel van
activiteiten een eigen netwerk en
een sociale ontmoetingsplaats te
creëren voor ouderen, waarin de
LHBT cultuur het uitgaanspunt is.
In Het Honk, Jan de Louterpad
8, organiseert Roze Stadsdorp
in samenwerking met leden van
ESAN en NIVON iedere eerste

Wil je Spaanse les?

Dat kan in het Huis van
de Wijk Geuzenveld
het PlusPunt op
woensdagochtend. Wil je
meer informatie bel: 06 – 346
86 614.

Lekker buitenspelen in Nieuw-West!
Op woensdag 14 juni
organiseren bewoners overal
in het land de Nationale
Buitenspeeldag. Ook in NieuwWest kunnen kinderen, net
als voorgaande jaren, op
deze middag genieten van
verschillende spelletjes.

Lijkt het je leuk om in de
zomer een activiteit voor
jouw buurt te organiseren?
Hierbij kan je denken aan
creatieve activiteiten, sport
en bewegen, iets met
muziek of misschien wil
je een ontmoeting tussen
buurtbewoners creëren.
Vraag dan budget aan bij
het Huis van de Wijk in jouw
buurt! Kijk voor informatie op
www.eigenwijks.nl of loop
gewoon even binnen bij de
Huizen van de Wijk.

Na een kopje koffie en
een kletspraatje gaat
een groep ouderen elke
donderdagochtend van
11.00 tot 12.00 uur met
elkaar bewegen. Het is
leuk, gezellig en ook nog
gezond! Er is nog ruimte voor
mensen die willen aansluiten.
Geïnteresseerd? Neem dan
even contact op met het Huis
van de Wijk Geuzenveld op
nummer 020 - 611 20 83.

Computercursussen
in Slotervaart
Wilt u leren werken met
de computer en woont u in
Slotervaart? Dan kunt u in uw
buurt op drie plekken terecht
voor computercursussen.
Dat kan in het Huis van de
Wijk het Anker, Het Calvijn
College en bij Eigenwijks in
de Jan Tooropstraat. Wilt u
zich aanmelden? Bel dan
naar 020 – 346 06 70.

Jaarmarkt Geuzenveld

De wandeling rond de Sloterplas in mei
dinsdagmiddag van de maand
bijeenkomsten van 16.00 - 18.00
uur. Tijdens deze bijeenkomsten
vinden er activiteiten plaats zodat
mensen elkaar beter leren kennen.
Op dinsdag 4 april vond de
eerste bijeenkomst plaats,
mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage
uit het wijkbudget voor
bewonersinitiatieven van
Slotermeer. Er was een
gemêleerde groep aanwezig.
Een aantal hadden voor een
lichte maaltijd gezorgd. Eric

Swierstra liet een fotoreportage
zien over de opbouw van het
Van Eesterenpaviljoen. Er
is toen afgesproken om bij
de bijeenkomst in mei een
wandeling rond de Sloterplas te
gaan maken.
Wilt u de bijeenkomsten
bijwonen? Dat kan! Aanmelden
kan via www.rozestadsdorp.
amsterdam of via Ton van Steen
awcvansteen@hotmail.com.
Stefania Maginzali
Opbouwwerker

Zoals elk jaar wordt er ook
dit jaar weer een jaarmarkt in
Geuzenveld georganiseerd.
Wil je meehelpen bij de
organisatie? Meld je dan
nu aan bij Nathan Ririhena
(nathan@eigenwijks.nl).

Wandelen & bewegen

In Osdorp en omgeving,
vanuit het Huis van de
Wijk De Aker, wordt elke
donderdag van 9.30 tot 11.00
uur gewandeld en bewogen.
Dit gebeurt onder begeleiding
van Pegah Sufy. De bijdrage
is 2 euro per keer. Wilt u zich
aanmelden of informatie?
Dat kan door te bellen naar
06-330 29 156 of te mailen
naar pegah_sufy@yahoo.
com. Huis van de Wijk De
Aker, Noorderakerweg 2.

