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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

Sinds 10 februari komt elke 
dinsdag een groep mannen 
met elkaar ontbijten in 
De Honingraat. Doel van 
het ontbijt is dat mannen 
in Slotermeer elkaar en 
de buurt leren kennen en 
kennis maken met alle 
activiteiten die er in de buurt 
worden gedaan. Het blijft 
dan ook niet alleen bij eten. 
Na het eten wordt er elke 
week een andere activiteit 
georganiseerd. 

Mohammed: “Ik kom elke 
week bij het mannenontbijt, ik 
heb op dit moment geen werk 
en de muren kwamen thuis 
op me af. Het mannenontbijt 
heeft ervoor gezorgd dat ik 
veel meer buurtgenoten heb 
leren kennen en zelfs vrienden 
heb gemaakt.” Veel mannen 
vinden het moeilijk hun plek te 
veroveren in de samenleving. 
Doordat ze bijvoorbeeld zijn 
ontslagen en ze het moeilijk 
vinden om een nieuwe baan 
te vinden, belanden ze in een 
isolement. De kinderen zitten 
op school en hun vrouwen 
zijn bezig met werk of het 
huishouden maar ook deze 
mannen willen graag onder de 
mensen zijn, vrienden maken 
en zich nuttig voelen. 

Daarom wordt elke 
dinsdagochtend het 
mannenontbijt georganiseerd. 
Mannen kunnen tijdens het 
ontbijt hun netwerk opbouwen, 
komen in aanraking met 
verschillende activiteiten in de 
buurt en worden bijvoorbeeld 
geholpen met het vinden van 
vrijwilligerswerk in de buurt. 
Alexander komt oorspronkelijk 
uit Oost-Europa en is ook 
elke week te vinden bij het 
mannenontbijt: “Ik woon pas 
een paar jaar in Nederland en 
ik ken de taal nog niet zo goed. 
Bij het mannenontbijt kan ik 
mijn Nederlands oefenen en 
leer ik de buurt kennen en alle 
activiteiten die er te doen zijn. 

Ik ben nu zelfs zover dat ik 
met een bewonersinitiatief een 
eigen activiteit in het Huis van 
de Wijk ga opzetten.” 

Wil jij ook je netwerk 
opbouwen, in contact 
komen met gelijkgestemde 
mannen in Slotermeer en 
leuke activiteiten doen in de 
buurt? Kom dan eens langs 
op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur bij het 
mannenontbijt. Naast een 
gezellige maaltijd hebben 
we de afgelopen weken 
bijvoorbeeld kennisgemaakt 
met sportactiviteiten in 
Slotermeer, zijn we op bezoek 
geweest in de Social Garden 
en zijn sommige bezoekers 
een moestuin begonnen, 
maar we hebben ook met 
elkaar film gekeken en hebben 
ontspanningsoefeningen 
gedaan. De bezoekers van 
het mannenontbijt zijn zeer 
divers en bestaat uit mannen 
van verschillende leeftijden 
en verschillende culturen die 
allemaal veel van elkaar leren.   

Nathan Ririhena, 
Opbouwwerker

Ontbijt leidt tot vriendschap
Mannen sluiten vriendschappen tijdens het mannenontbijt

Op bezoek in de Social Garden 

Het WSWonen Nieuw-
West heeft in april 2 
workshops georganiseerd 
voor bewonerscommissies 
in Nieuw-West met als 
onderwerp “goed functioneren 
als bewonerscommissie: hoe 
doe je dat?”. De workshops  
waren  er op gericht om 
bewonerscommissies tips en 
adviezen te geven  voor het 
overleg met de verhuurder. 

De 3 K’s:  Kennis, 
Kracht en Kunde hebben 

bewonerscommissies volgens 
de Woonbond nodig om hun 
werk goed te doen. En verder 
natuurlijk goede contacten met 
en steun van de eigen bewoners!  
De workshops werden gegeven 
in het Huis van de Wijk De 
Honingraat in Slotermeer en voor 
het eerst in de nieuwe cursuszaal 
van het WSWonen Nieuw-West 
aan het Groenpad 4. 

Ietje de Wilde
Bewonersondersteuner 
WSWonen Nieuw-West

Wilt u in uw eigen buurt actief 
bezig zijn? Wilt u iets nieuws 
leren, mensen ontmoeten of 
samen met buurtbewoners van 
een maaltijd genieten? Het is 
allemaal mogelijk in het Huis 
van de Wijk! 

Yoga
Beter leren ontspannen? 
Rustiger leren ademhalen? Dat 
kan met yoga! Je hoeft niet jong 
of lenig te zijn om mee te doen. 
De yogalessen zijn op woensdag, 
twee lessen in de ochtend en 
één in de avond. Met name bij 
de avondles (19.00 tot 20.00 

uur) is nog de mogelijkheid om 
deel te nemen. Je bent welkom 
voor een gratis proefles. Verdere 
informatie en aanmelding voor de 
avondgroep: Jolan Kovacs (020-
6193349 of j.kovacs@upcmail.
nl). Karin de Wildt (020-6109567 
of karunadewildt@cs.com) kan 
u verder informeren over de 
ochtendgroep.

Schildercursus
Op maandagochtend  wordt een 
schildercursus gegeven van 
10.00 tot 12.30 uur.  Er zijn weer 
enkele plaatsen vrij. De cursus 
is toegankelijk voor beginners 

en voor gevorderden. Er wordt 
lesgegeven in alle schilder- en 
tekentechnieken. De cursus is 
inclusief materialen. Het is een 
leuke en al lang bestaande groep 
van iets oudere  mensen, die met 
veel plezier schilderen en heel 
mooie werkstukken maken.
Mocht u wel interesse hebben 
in de schildercursus, maar op 
maandag verhinderd zijn, er 
zijn nog schildercursussen op 
andere dagen van de week, 
waar met enige regelmaat een 
plaatsje vrij komt. Voor vragen 
en nadere inlichtingen kunt 
u contact opnemen met Bert 
Osinga, telefoon 0617827466 
of 0204187658, of via e-mail: 
efosinga@gmail.com

De Aker Boekenkast
In Huis van de Wijk De Aker is 
een boekenkast geïnstalleerd 
waarin een grote variëteit aan 
boeken is te vinden: van thriller 
tot roman en van kinderboek tot 
studieboek. Je mag gewoon een 

boek uitkiezen en meenemen! 
Liefst zet je er een ander boek 
voor in de plaats, maar écht 
nodig is dat niet. Het gaat er om 
dat er veel gelezen wordt!

Zelf ideeën voor een nieuwe 
activiteit? Voor informatie en 
ondersteuning bij het indienen 
van een bewonersinitiatief 
kunt u contact opnemen met 
bewonersondersteuner Youssef 
Yaghdi: 06-13199706 of youssef.
yaghdi@impuls.nl

Huis van de Wijk De Aker
Noorderakerweg 2
020-6104060
www.facebook.com/
de.aker.huisvandewijk

Het Wijksteunpunt Wonen 
Nieuw-West helpt huurders, 
kopers in VVE’s, bewoners-
groepen (in oprichting) 
en woningzoekenden in 
Nieuw-West. 
Wilt u dat uw 
onderhoudsklachten 
verholpen worden? Wilt u 
een bewonerscommissie 
oprichten? Wilt u informatie 

over huurrechten? Kom 
dan langs op een van 
onze gratis spreekuren 
van het Wijksteunpunt 
Wonen Nieuw-West. Voor 
informatie kunt u terecht 
op onze website www.
wswonen.nl of via ons 
telefoonnummer (020) 61 90 
974. De spreekuurlocaties 
zijn rolstoeltoegankelijk.

Ontspannen in De Aker

Goed functioneren
als bewonerscommissie: 
hoe doe je dat?

Hulp nodig?



In Nederland wordt op 5 mei 
het einde gevierd van de 
Tweede Wereldoorlog, nu 70 
jaar geleden. Maar hoe voelt 
vrijheid? Ieder mens, iedere 
nationaliteit en cultuur heeft 
daar een eigen verhaal bij.

Op deze feestdag zal reART 
Collective samen met diverse 
koren, orkesten en performers 
uit heel Nieuw-West  een 
fantastisch concert verzorgen 
met bevrijdingsliederen in vele 
talen en muziekstijlen.
Met dit concert willen wij laten 
zien en horen, dat vrijheid in 
Nederland gedragen wordt 
door alle culturen, geloven 
en overtuigingen. Het concert 
begint om 15.00 uur.

Aan het concert doen onder 
andere mee:
stichting Morgen Nieuw-
West, No Spang, 
Accordeonvereniging 
Musica, Grieks koor Filomila, 
Amsterdams Andalusisch 
Orkest, studentenkoor 
Anatolië, Muziekvereniging 

Amsterdam, reART WorldMusic 
ensemble&choir, deelnemers 
Talent voor Vrijheid van Music 
Generations en  diverse 
performers uit Slotermeer.
Het evenement wordt 
gepresenteerd door 
Manoushka Zeegelaar 
Breeveld en Kevin de 
Randamie (Blaxstar), die ook 
zelf een aantal liederen zullen 
zingen.

Doe mee
Maar hoe mooi zou het zijn als 
iedereen meezingt met liederen 
als:  “Imagine”. Dat is precies 

wat wij willen!  Voor wie mee 
wil doen regelt reART collective 
repetitieruimte en -tijden. Meldt 
u dan ook zo snel mogelijk  aan 
via info@reartcollective.com. 
Een plein, een prachtig carillon 
en een gedreven muzikaal 
leider (Selim Doğru) die u helpt 
bij het instuderen. Hij begeleidt 
de  koren en orkesten die aan 
het concert meedoen.  Aan 
u, bewoner van Nieuw-West, 
vragen we uw inzet om samen 
met ons het concert compleet 
te maken, dus meldt u aan!

Vrijheidslunch
Vóór het concert wordt door 
de “bevrijdingskaravaan” een 
vrijheidslunch georganiseerd. 
Deze begint om 12.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. U kunt zich 
op de dag zelf aanmelden bij 
de infostand. Beide activiteiten 
zijn gratis toegankelijk. 

Het concert wordt mede 
mogelijk gemaakt door het 
Huis van de Wijk Slotermeer, 
Eigenwijks en het fonds 
cultuurparticipatie.

Zing mee voor vrede en vrijheid

Op maandag 4 mei is alweer de laatste Open Club van dit seizoen.
Maandag 14 september wordt weer gestart met een mooi en gevarieerd programma. 
Hoe het programma er uit zal zien kunt u lezen op onze pagina in de Westerpost van augustus.

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)

Open Club Slotervaart

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

19.45 Koraalmuziek
 door de 
 Muziekvereniging 
 Amsterdam

19.55 The Last Post

20.00 2 minuten stilte

20.02 Wilhelmus

20.05 – 20.20 *Voordracht herdenkings- en vredespoëzie door
 leerlingen van de Louis Bouwmeesterschool

 *Herdenkingstoespraak van Natascha van Weezel, 
 auteur en documentairemaker

 *Gelegenheid tot het leggen van bloemen 
 bij het herdenkingsmonument.

Na afloop van de herdenking 
wordt u uitgenodigd voor 
een kopje koffie of thee in 
de  nabijgelegen tent op het 
Sierplein, gevolgd door het 
bevrijdingsconcert van de 
Muziekvereniging Amsterdam en 
het gemengd koor Musiforum

Organisatie: 4-5 mei comité 
Slotervaart met medewerking van 
Stichting Eigenwijks

Info: Wim Knol tel. 06-535 48 491

* tot 19.45 uur Estafetteloop langs de 3 herdenkingsplaatsen

* 19.35 - 19.52 Inleidende muziek door blaasensemble 
 Conservatorium van Amsterdam: 3 stukken

* 19.52 - 19.57 Openingswoord 

* 19.57 - 19.59 The Last Post 

* 19.59 - 20.00 Klokgelui dat kort voor 20.00 uur ophoudt

* 20.00 - 20.02 2 minuten stilte 

* 20.02 - 20.03 Eerste couplet zingen van Wilhelmus - 
 m.m.v. blaasensemble Conservatorium van 
 Amsterdam + Carillon 

* 20.03 - 20.10 Kranslegging met muzikale begeleiding van 
 blaasensemble Conservatorium van Amsterdam  

* 20.10 - 20.23 1.  Spreker “Vrijheid geef je door” toespraak 

  2.  Bijdrage jongeren van Stichting Dock

* 20.23 - 20.25 Slotwoord 

* 20.25 - 20.30 Slotmuziek door carillon

Na afloop is er gelegenheid 
voor ontmoeting in 
het Tuinstadhuis, 
Plein ’40 – ’45 nr. 1
Informatie:
Peter Spruijt, 
Stichting Eigenwijks, 
peter@eigenwijks.nl 
of 064 121 0 616

Al twaalf jaar lang verzorgt 
DigiWijks in Stadsdeel 
Nieuw-West laagdrempelige 
computercursussen met een 
vaste en vertrouwde formule. 
Meer dan tienduizend mensen 
hebben op deze manier les 
gehad en dat is succesvol 
gebleken. Nu hebben we 
besloten deze formule aan 
te passen, zodat we beter  
aansluiten bij de behoeftes van 
onze cursisten. 

Veel bewoners in Nieuw-
West hebben nog de oude 
Dubbelklik cursussen gedaan. 
Misschien u ook wel en 
weet u nog dat we met de 
methode Dubbelklik werkten 
en onze cursussen 6 weken 
duurden. Sinds april hebben 

we dit omgegooid. We hebben 
onze beginnerscursussen 
Dubbelklik en Dubbelklik 
Plus samengevoegd tot één 
basiscursus Klik2Klik Niveau 1. 
Deze cursus duurt 12 weken. 
Wij zijn namelijk van mening 
dat 6 weken te kort is om echt 
iets te leren. In 12 weken bent u 
veel meer in staat om zelf thuis 
met de computer aan de slag te 
gaan. Bij deze nieuwe cursus 
gebruiken we het lesmateriaal 
van ETV (Educatieve Televisie). 
Zij hebben een mooi werkboek 
geschreven waarin de 
basisbeginselen van de computer 
helder worden uitgelegd. U 
oefent naast dit werkboek tevens 
op de website oefenen.nl. In 
deze nieuwe basiscursus leert 
u natuurlijk werken met de muis 
en het toetsenbord. Maar al snel 

zult u veel meer leren, zoals het 
versturen van e-mails, surfen 
op het internet en werken met 
het tekstverwerkingsprogramma 
Word. Bent u na deze 12 weken 
nog niet uitgeleerd? En wilt u 
meer weten van de computer 
ga dan verder met onze cursus 
Klik2Klik niveau 2. Deze duurt 6 
weken en geeft verdieping op de 
basiscursus. 

Wilt u ook een Klik2Klik 
basiscursus volgen? Neem dan 
snel contact met ons op via 
telefoonnummer 020-3460670. 
Onze cursussen zijn te volgen op 
15 locaties in Nieuw-West dus 
er is altijd een locatie bij u in de 
buurt. 

Nathan Ririhena
Project Coördinator Digiwijks

Digiwijks 
in een nieuw 
jasje

Programma Dodenherdenking 
4 mei 2015 Plein ’40-’45

Programma Dodenherdenking 
4 mei 2015 op het Sierplein


