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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

De Joop Beijerzaal

Wilt u ...
...vergaderen in een 
gemoedelijke omgeving? 
Een teamdag houden in een 
ongedwongen sfeer? Een 
workshop organiseren waarbij 
u van alle gemakken bent 
voorzien? Of zoekt u een plek 
voor een wekelijks spreekuur 
in de buurt? Het kan bij ons 
allemaal.

De Joop Beijerzaal, gelegen 
aan de Jan Tooropstraat 6, is 
een gezellige, luxe zaal, waar 
een kleiner gezelschap zich 
onmiddellijk thuis voelt. De zaal 
is geschikt voor groepen tot 30 
personen in vergaderopstelling; 
in bioscoopopstelling is er plaats 
voor maximaal 40 personen. 
Aangepast aan de activiteit die 
u voor ogen heeft (een plenaire 
vergadering, een workshop, een 
training, een bijeenkomst...), 

kunnen de stoelen en tafels 
op verschillende manieren 
worden opgesteld. De zaal is 
voorzien van projectiescherm 
en smartboard. Beamer en/
of laptop zijn op aanvraag 
beschikbaar. 

Het gebruik van de Joop 
Beijerzaal kost € 75 per dagdeel 
(in het weekend € 100), 
inclusief het gebruik van koffie 
en thee. Voor het gebruik van 
beamer en/of laptop brengen wij 
€ 15 per apparaat in rekening. 
Gebruik van WIFI is gratis.
Bent u benieuwd hoe de zaal 
eruit ziet? U kunt altijd een 
kijkje nemen. Neemt u hiervoor 
contact op met Stichting 
Eigenwijks, tel. 346 0670 om 
een afspraak te maken. 

Diana Muller
Office Manager

Bewoners laten zien dat 
ze niet van koek zijn
Zaterdag 22 juni 2013 was het dan zo ver de Jaarmarkt 2013, 
beginnend op het Kruisherenpad tot op het Lambertus Zijlplein. 
Wat begon als een kleinschalige rommelmarkt met kleedjes op 
de grond achter het oude CBR is inmiddels uitgegroeid tot een 
fenomeen onder de bewoners van Nieuw-West en ver daarbuiten.

Zaterdagmiddag 15 juni: de zon 
heeft het gewonnen. De tiende 
editie van de Buurtcamping 
trok veel bezoekers. Contacten 
werden aangehaald, nieuwe 
gemaakt: “Wat leuk dat ik 
met u gesproken heb!” Er 
stonden circa dertig tentjes 
in alle soorten en maten van 
enthousiaste kampeerders. Er 
waren weer leuke activiteiten, 
kinderen genoten met volle 
teugen, er was kampvuur en 
zondagsmorgens een gezellig, 
zonovergoten ontbijt.

Het begon allemaal in 2004. 
Maarten en Ad waren nieuw 
in Slotermeer noord en wilden 
meer buurtgenoten leren kennen. 
Vooral Ad had zzp-bloed en 
samen lanceerden zij het idee 
voor een flinke buurtactie. Toen 
ging dat onder het motto: “Ken je 
buur in een schoner Slotermeer!” 

De Slootermeerschool was de 
uitvalsbasis. Al gauw maakte een 
van origine Turks gezin actief deel 
uit van de organisatie. Na enkele 
jaren werd de Slootermeerschool 
verruild voor het grasveld langs 

de Vening Meineszlaan, tussen 
de Koningsbergerstraat en de 
Fockstraat en schakelde de 
staf over op het idee van een 
buurtcamping. 
In die tien jaar werd Slotermeer 

geconfronteerd met massale 
sloop/nieuwbouw. Er ontstond 
een Bewonersplatform dat een 
belangrijke rol speelde in het 
verzet tegen verwaarlozing en 
sloop, maar de Buurtcamping 
bleef een baken van plezier en 
bemoediging. Veel bewoners 
die elkaar tot dan toe zonder 
woorden passeerden, maakten 
op de buurtcamping op een 
leuke manier kennis met elkaar. 
Zij kwamen niet alleen uit de 
toenmalige kleine Buurt 3, maar 
ook uit allerlei omringende 
buurten. In de bewonersgroep die 
deze buurtactiviteit organiseert, 
zitten sinds enkele jaren meer en 
jongere mensen.
In die afgelopen tien jaar kwam 
de 'Wijkaanpak' in zwang, die 
vaak geassocieerd werd met 
buurtbarbecues. Daar werd dan 
weer over geschamperd, want het 
zou allemaal veel geld kosten en 

zogenaamd niets opleveren.
Dat kan van de Buurtcamping 
niet gezegd worden. Door de 
tamelijk grootschalige opzet, de 
brede werving van bezoekers, 
de jaarlijkse herhaling en de 
inspirerende organisatie heeft 
de Buurtcamping Slotermeer 
beslist ertoe bijgedragen dat vele 
tientallen, zo niet honderden 
Slotermeerders elkaar een beetje 
leerden kennen, een beetje 
“buurtvertrouwen” kregen. “Een 
beetje” klinkt misschien wat 
mager maar elke reis begint nu 
eenmaal met de eerste stap – die 
is wis en zeker in gang gezet. Heel 
belangrijk en plezierig, want: het 
is leuker wonen in een buurt waar 
je de mensen een beetje kent, en 
vrijwel zeker ook wat veiliger. 
Foto's en filmpjes zijn te vinden 
op Facebook en op Meerwaldt.nl.

Arnold Paalvast

Tak, tak, tak! Tien jaar lang een groot bewonersinitiatief:

Buurtcamping Slotermeer

Een bijzondere uitreiking
Op 4 juni was de certificaatuitreiking van de cursus Dubbelklik 
gegeven door Raja Ellouze bij Eigenwijks. Het was een extra 
feestelijke uitreiking omdat één van de deelnemers, Laszlo Tibbe, 
op initiatief van Eigenwijks-Klik2Klik te zien is in een mooi 
document gemaakt door Buurttelevisie. Laszlo behoorde tot de groep 
'verborgen digibeten', een groep relatief jonge mensen die nog niet 
digitaal vaardig zijn. Omdat hij de stap zette en een cursus volgde 
bij Klik2Klik is hij nu bekwaam in het omgaan met de computer. 
Natuurlijk volgen daarop nog Dubbelklik Plus en XL maar het eerste 
begin is daar! En met de film hopen we meerdere mensen uit deze 
doelgroep te bereiken zodat ook zij hun stappen kunnen gaan zetten 
op het digitale vlak.

 Natasja Boons
Projectleider Klik2Klik

Het gebied van de markt is 
gegroeid, de kleedjes zijn 
getransformeerd tot kramen en het 
aantal bewoners dat deelneemt aan 
deze markt is gestegen.
Dit jaar omvatte de markt 230 
kramen die op enkele na allemaal 
enthousiast werden ingericht 
tot echte kleine winkeltjes. Van 
kleding tot boeken, van dvd’s en 
cd’s tot speelgoed en noem maar 
op.
Helaas waren de weergoden ons 
deze dag niet goed gezind, maar 
dit hield de die-hard bewoners niet 
tegen. Vol goede moed hebben zij 
ondanks het weer het beste ervan 
gemaakt. Ook voor de jongeren 
was er veel vertier; het populairst 
waren de waterballen in de 
Albardagracht. 
Ook de organisatie waaronder 
Huis van de Wijk Geuzenveld 
/ Eigenwijks, Stadsdeel Nieuw-
West, Stadgenoot, Eigen Haard 
én de organiserende bewoners, 
kunnen ondanks het slechte weer 
terug kijken op een geslaagde dag. 
Na weken en maanden bij elkaar 
komen, overleggen, plannen,  
inventariseren, bellen, tellen en 
rekenen is het toch weer gelukt 
voor zowel jong als oud een 
geweldig evenement neer te zetten!
Al met al: op naar de Jaarmarkt 
2014 en dan maar hopen dat het 
weer dan wat meer mee zit.

Nicole van den Berg

Een deel van de uitgebreide ontbijtgroep, zondagmorgen in het zonnetje op 
de Buurtcamping Slotermeer. Foto Arnold Paalvast (www.meerwaldt.nl).



Vaste activiteiten 
Stichting Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6 

Burenhulp
Dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur
Tel. 020 – 346 0679

Eigenwijks-Klik2Klik 
Diverse cursussen van 
maandag t/m donderdag

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen 
met Eigenwijks
020 – 346 0670

Wijksteunpunt wonen
Woonspreekuur: 
maandag van 10.00-12.00 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 donderdag 
van 17.00-18.00 uur

Zomerprogramma Geuzenveld
Kom kijken en doe mee in Het PlusPunt

Zomerprogramma
Slotermeer
Kom kijken en doe mee in de Multibox

ZOMERPROGRAMMA VOOR SENIOREN 

Wanneer? Wat? Wie?
8 juli Moeders en dochters gaan schilderen Hele familie, mannen & vrouwen apart
 Vaders en zonen gaan een viswedstrijd houden
15 juli Sporttoernooi voor kinderen, ouders mogen ook  Kinderen en ouders naar keuze
 meedoen: hockey en voetbal  (doe sportkleren aan!)
22 juli Moeders en dochters gaan armbandjes maken Hele familie, mannen & vrouwen apart
 Vaders en zonen gaan een dartwedstrijd houden
29 juli Moeders en dochters gaan schilderen Hele familie, mannen & vrouwen apart
 Vaders en zonen gaan een viswedstrijd houden
5 aug. Sporttoernooi voor kinderen, ouders mogen  Kinderen en ouders naar keuze
 ook meedoen: basketbal en slagbal
13 aug. Pannenkoeken maken en film kijken  Alleen kinderen

Wanneer? Wat?
10 juli Buurtlunch en Hollandse muziek
17 juli Buurtlunch en Bingo
24 juli Buurtlunch en Kledingshow- en verkoop
31 juli Buurtlunch en Kaarten/spelletjes
7 aug. Buurtlunch en Documentaire
14 aug. Buurtlunch en nog één keer het leukste thema naar keuze!

Geuzenveld? Kom dan elke 
maandagmiddag gezellig met 
de hele familie naar het Huis 
van de Wijk! Wij organiseren 
deze zomer leuke activiteiten 
voor kinderen en ouders. Het 
is de bedoeling dat moeders 

en dochters samen iets gaan 
doen en vaders en zonen, maar 
soms is er ook een activiteit 
voor alleen kinderen. Wanneer 
vinden de activiteiten plaats? 
Elke maandagmiddag van 
13.00 – 16.00 uur in het Huis 

van de Wijk, het PlusPunt, 
Albardakade 5-7. Je hoeft je 
niet in te schrijven. Je mag ook 
komen zonder ouders. Vragen of 
meer informatie? Bel Esther op 
06-46124476.

De buurtlunch in het Huis van 
de Wijk gaat in de zomerweken 
gewoon door! Maar het wordt 
iets specialer. Na het eten komt 
er namelijk elke week een leuk 
thema aan bod. De activiteit 

start om 12 uur en is om 14.30 
uur weer afgelopen. Wil je meer 
informatie? Bel dan met Esther 
(06-46124476) of Sylvia (06-
43007006)

VASTE ACTIVITEITEN
Een aantal activiteiten gaat 
gewoon door in de zomer, zoals 
de buurtlunch, het samen koken 
project, klaverjassen en het 
zangkoor. De ontmoetingsruimte 
is elke werkdag open van 9.00 tot 
17.00 uur. Een ploeg vrijwilligers 
staat voor u klaar om een kopje 
koffie of thee te schenken. 

AANGEPASTE TIJDEN 
SPREEKUREN 
Van 8 juli tot en met 16 augustus 
zijn er aangepaste tijden voor 
de Social helpdesk van SEZO 
en Eigenwijks. In de weken 
vindt het spreekuur plaats op 
woensdag van 9.30 – 11.00 
uur. Het woonspreekuur 
van WijkSteunpuntWonen 
gaat gewoon door op 
donderdagochtend van 10.00 – 
12.00 uur. Op donderdagmiddag 
kunt u voor het zoeken van 
een woning via Woningnet 
terecht bij de vrijwilligers van 
WijkSteunpuntWonen van 14.00 
– 16.00 uur. De advocaat staat 

voor u klaar tijdens zijn spreekuur 
van 17.00 – 18.00 uur op 
donderdagmiddag. 

ACTIVITEITEN VOOR 
JONGEREN
Jongerenwerk Dockzz Geuzenveld 
organiseert gedurende zomer een 
heleboel activiteiten: Bekijk het 
volledige programma op: www.
zomerinnieuwwest.nl/activiteiten.  

MEER INFORMATIE?
Wil je meer weten over het 
zomerprogramma? Loop even 
binnen bij het PlusPunt, of houdt 
de website van Eigewnijks (www.
eigenwijks.nl) en de Huis van de 
Wijk Facebook pagina (facebook.
com/HuisvandeWijkGeuzenveld) 
in de gaten voor meer informatie. 

VRIJWILLIGERS ORGANISEREN ZOMERPROGRAMMA!
De Multibox is in het bezit van een groepje zeer enthousiaste 
vrijwilligers. Zij organiseren het dit jaar vier zomerse weken die in het 
teken staan van kinderen. 

Week 1: De superheld in jou (georganiseerd door LEAD)
Week 2:  Dansen en bewegen 

(georganiseerd door choreografe Sheyda Darab)
Week 3: Theater (georganiseerd door ZIDtheater)
Week 4: Circus en goochelen (georganiseerd door Circus Kristal)

De week loopt van dinsdag  tot vrijdag. Vanaf 10.30 uur start de inloop 
en het programma start stipt om 11.00 uur en eindigt om 15.00. Iedere 
vrijdag is er een spetterende voorstelling of presentatie van wat de 
kinderen die week hebben geleerd. De kosten van het programma zijn 
50 cent per dag per kind, voor een week is dat 2 euro. Dat is voor een 
geweldig vierdaags programma inclusief lunch, drinken en een snack en 
uiteraard heel veel plezier. 

Naast deze thema’s loopt er parallel een knutselprogramma in Ons Pand:
- Dinsdag  16 juli:  glasverven
- Woensdag  17 juli:  mozaïeken 
- Dinsdag  23 juli:  sieraden maken
- Woensdag  24 juli:  kleien en boetseren
- Dinsdag  30 juli:  glasmozaïek
- Woensdag  31 juli:  tuinlantaarntjes maken (ook voor het balkon)

AANGEPASTE TIJDEN SPREEKUREN 
Van 8 juli tot en met 16 augustus zijn er aangepaste tijden voor 
de Social helpdesk van SEZO en Eigenwijks. In de weken vindt 
het spreekuur plaats op maandag van 9.30 – 11.00 uur. Het 
woonspreekuur van WijkSteunpuntWonen gaat gewoon door 
op maandagmiddag van 13.00 – 15.00 uur. U kun terecht bij het 
Advocatenspreekuur op woensdag van 17.00 – 18.00 uur. 

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN
Jongerenwerk Dockzz Slotermeer organiseert in de zomer allerlei 
activiteiten in de buurt. Deze activiteiten kun je nalezen op een speciale 
zomerkalender: www.dockzz.nl/nieuwwest/zomer-kalender-slotermeer. 

OPGEVEN VOOR HET ZOMERPROGRAMMA OF MEER 
INFORMATIE?
Hoe kun je je opgeven voor de spectaculaire zomerweken bij de 
Multibox? Loop even binnen bij de Multibox, en houdt de website 
van Eigenwijks (www.eigenwijks.nl) en de Huis van de Wijk Facebook 
pagina (facebook.com/HuisvandeWijkSlotermeer) in de gaten voor meer 
informatie. 

Zomerstop!!
Klik2Klik houdt op de meeste 
locaties een zomerstop. In de 
week van 2 september gaan we 
weer van start met de diverse 
basiscursussen. Van de absolute 
beginner, tot de iets meer 
gevorderden. Wilt u ook op les, 
dat kan op één van de 16 locaties 
in Nieuw-West. U kunt hiervoor 
bellen met Eigenwijks op tel. 
020-346 0670. 

U moet ons een paar weken 
missen!

In verband met de 
zomervakantie zult u onze 
Eigenwijkspagina eind juli 
moeten missen. De laatste 
woensdag van augustus 
zullen wij u weer over al onze 
activiteiten informeren.

De redactie

Woonspreekuren tijdens de zomervakantie
Osdorp
Dinsdagmiddag 13.00-15.00 Groenpad 4 (WSW NW)
 
Slotervaart
Maandagochtend 10.00-12.00 Jan Tooropstraat 6 (Eigenwijks)
(m.u.v. maandag 22 en maandag 29 juli)
 
Geuzenveld-Slotermeer   
Maandagmiddag 13.00-15.00 Multibox, Jan de Louterstraat 19 
  (Eigenwijks)
Donderdagochtend 10.00-12.00 Pluspunt, Albardakade 5 
  (Eigenwijks) 

Daarnaast starten we een nieuw 
concept. Veel cursisten hebben 
vandaag de dag een laptop waarop 
windows 8 staat. Veel van onze 
computers zijn nog niet ingericht 
met windows 8. Daarom willen 
we u nu in de gelegenheid stellen 
een cursus te volgen door uw 
eigen laptop mee te nemen. Dan 
krijgt u rechtstreeks les in de 
basisbeginselen van de computer 
op uw eigen laptop! De cursus zal 
in eerste instantie plaats vinden op 
de Jan Tooropstraat 6, met docent 
Abe Alderden.
Heeft u interesse in deze cursus, 
dan kunt u contact opnemen met 

Eigenwijks op tel. 020-346 
0670 op ma. t/m do. 9.00 – 
12.00 uur.

Natasja Boons
Projectleider Klik2Klik

2 weken zomersluiting 
Eigenwijks, Jan Tooropstraat 6

In de periode van 22 juli tot en met 2 augustus is de vestiging van Eigenwijks aan de Jan Tooropstraat 6 
gesloten. 
Spreekuren op de Jan Tooropstraat 6
Woonspreekuur -  op maandag 22 juli en 29 juli is er geen woonspreekuur.
Burenhulp -   op dinsdag 23 juli en 30 juli en op donderdag 25 juli en 1 augustus 

niet bereikbaar via 020 - 346 0679
Advocatenspreekuur -   op dinsdag 23 juli en 30 juli is er geen advocatenspreekuur
Slim zoeken naar een woning  -  van 25 juli tot en met 8 augustus is er geen woningnetspreekuur 
Architectenspreekuur -  van 8 juli tot en met 16 augustus is er geen architectenspreekuur
Uiteraard blijven wij telefonisch gewoon bereikbaar 
op 020 34 60 670 via het Huis van de Wijk de Multibox.
Wij wensen u allemaal een fijne vakantie!


