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Huis van de Wijk Nieuw-West locaties: 

 Huis van de Wijk Het Anker 

 Satellietlocatie BOR Einstein 

 Satellietlocatie BOR Fiep Westendorp 

 Huis van de Wijk ‘t Blommetje 

 Flexibele locaties 

 

 

Medewerkers P&A Huizen van de Wijk:  

Eefke Wesdorp, Yvonne Liefhebber, Sylvia de Goede 

 

      Maart 2014 

          Leidinggevende, Miloe de Jong-Muller 

               Regiomanager, Nanko Horstmann 

            Combiwel 
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Huis van de Wijk Nieuw-West / Combiwel:  

Sinds het jaar 2013 is, na een raadsbesluit, de uitvoering en financiering van de 

bewonersinitiatieven overgedragen aan de Huizen van de Wijk.  Voor Combiwel 

organiseren wij dit voor de wijken Slotervaart Zuid en Nieuw West Midden. In deze 

rapportage brengen we u op de hoogte van de resultaten in het jaar 2013. Tevens 

hebben we enkele inhoudelijke verslagen  die door de initiatiefnemers zelf zijn 

gemaakt, bijgevoegd.  

 

Indeling hoofdstukken: 

 

1. Doelstelling + Beschikking 2013 

2. Verslaglegging van de initiatieven 2013 Slotervaart Zuid en Nieuw West 

Midden. 

3. Korte vooruitblik 2014 

 

 

 

1. Doelstelling van Combiwel algemeen:  

Combiwel wil zoveel mogelijk mensen in staat stellen actiever deel te nemen aan de 

samenleving. Zowel de kwetsbare burgers, de doelgroep van de WMO, als niet-

kwetsbare burgers, die nodig zijn om de kwetsbaren te ondersteunen.  

 

Doelstelling van beschikking Bewonersinitiatieven Huis van de Wijk Nieuw 

West:  

Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget 

beschikbaar stelt voor activiteiten die door vrijwilligersorganisaties en bewoners 

georganiseerd worden. Het einddoel van dit budget is de eigen kracht en de potentie 

van de bewoners van stadsdeel Nieuw West zo goed mogelijk tot zijn recht te laten 

komen. De activiteiten komen van de bewoners zelf, zij steken er zelf tijd en energie in 

en hebben regie over de voorbereiding en de uitvoering. Doel van besteding van het 

budget is: 

o Het vergroten Betrokkenheid van bewoners 

o Bewoners stimuleren bij te dragen een leefbaarheid en sociale cohesie 

o Bewoners stimuleren bij te dragen aan een duurzame verbetering van de 

buurt 

 

In stadsdeel Nieuw West doet Combiwel dit in de wijken Slotervaart Zuid (wijk 1) 

en Nieuw-West Midden (wijk 6).  

 
2. Verslaglegging per initiatief:  

 

Werkwijze:  

Alle initiatiefnemers van alle gehonoreerde aanvragen worden verzocht een verslag 

met foto in te leveren. Dit bespreken we met hen en het staat ook goed vermeld in 

onze criteria die we altijd meesturen in onze officiële brief naar de initiatiefnemers. 
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Helaas doen meerdere aanvragers dit niet spontaan. We besteden veel tijd aan het 

opvragen echter vaak zonder gewenst resultaat.  

We besteden hier veel tijd aangezien we hen hiermee ook op hun 

verantwoordelijkheidsgevoel aanspreken. Wanneer een aanvrager voor een tweede 

keer een aanvraag indient, wordt eerst gekeken of deze bewoner over de eerste 

aanvraag zijn afspraken is nagekomen.  

 

Wij zijn trots op onze vele buurtbewoners die mooie initiatieven indienen en nog 

trotser als ze ook een verslag maken zodat zichtbaar wordt hoe vindingrijk de 

buurtbewoners zijn. Enkele vindt u hieronder. Er zijn er nog veel meer, deze kunt u bij 

het Huis van de Wijk opvragen of langskomen om deze te bekijken.  

 

 

Bewonersinitiatieven Nieuw West Midden:  

In 2013 zijn er 44 bewonersinitiatieven ingediend waarvan 37 geheel en enkele deels 

gehonoreerd door de Regiegroep. Ter vergelijking: in de 2e helft van 2012 waren dat 8 

initiatieven. Zeven aanvragen voldeden niet aan de criteria en/of hadden geen 

prioriteit op de Agenda van de Wijk. 

Er is één activiteit die overloopt van 2013 naar 2014, Buurtmoestuin Broodje Gezond.  

Alle initiatiefnemers hebben een heel traject doorlopen met omwonenden en stadsdeel. 

 

 

TOTAALOVERIZCHT 2013, NIEUW WEST MIDDEN 

 

Naam Initiatief 

 

Koken voor ouderen 

Zaalvoetbal 

Biljarten voor Ouderen 

Dansgroep Ouderen 

Schilderclub 55+ met lichte handicap 't Blommetje 

Bloembakken Klarenburg 

KBO Lucas Parochie 

KBO afd. St. Paulus 

Creatiefmiddagen 

Tuindag Remijden 

Beamer + Laptop HvdW 

Anisa workshop 

Multi Culti dag 2013 
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Pangi workshop 

Computercursus voor mannen 

Eten voor mannen 

Multicultureel Zaalvoetbaltoernooi 

Community Spinning 

Koken voor alleenstaande vrouwen 

Kapperssalon voor en door bewoners 

Leerlingbegeleiding Talentenschool 

Dag van de Kunst 

Kinderen naar Efteling 

Plantenbakken Wildeman 

Computercursus voor vrouwen 

Solidariteitswinkel Wildeman 

Zomerfeest 

Buurtmoestuin Broodje Gezond 

Aanschaf inventaris JVW 

Solidariteitswinkel Wildeman 

Buurttuin Cromme Kanp 

Bloemschikken 

Stofzuiger op wielen 

Naailes  

Oprichting St. Vrouwen v. Osdorp 

Speeltuin voor Volwassenen 

Winterdiner voor bewoners 

 
 

 

Verslag angisa1  workshop 
 

Op 8 juni 2013 organiseerde club Harmonie een angisa workshop. Dit in het kader van 150 jaar 
afschaffing slavernij op 1 juli. Op een vrij zonnige zaterdag werd de zaal door de vrijwilligers 

versierd met hoe kan het ook anders angisa.  Aan de workshop kon men deelnemen op basis van 
aanmelding. Het liep storm qua aanmelding. In de 1ste sessie namen uiteindelijk 11 dames mee en 

in de 2e sessie 13 dames. (op de dag zelf hadden we helaas wat afmeldingen). 

De eerste groep deelnemers had in tegenstelling tot de tweede groep duidelijk één doel: dat was 
zoveel mogelijk angisa  vouwen. Terwijl de 2e groep meer vragen had over het ontstaan van de 
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angisa, de verschillende bind wijzen, soort stof het beste gebruikt kan worden en natuurlijk de 
behandeling van de doeken met stijfsel. Al met al is de conclusie n.a.v. deze workshop het 

aanbieden van lessen in het binden/vouwen van de angisa in fasen en op langere termijn. Club 

Harmonie is willing om hierover na te denken. 
1Angisa is een hoofddoek die bewerkt is met stijfsel en op verschillende manieren 

gebonden/gevouwen kan worden. 
 

   
 

 

 

Pangi  presentatie  
 
Op vrijdag 24 mei organiseerde Club Harmonie in aanloop tot 1 juli - 150 jaar Keti koti - een pangi 

1.
 

presentatie. Ervaringsdeskundige Erdina Vrede was hiervoor uitgenodigd. Helaas kwam zij 1 uur en 15 
minuten later in de Aker aan. Sheila Landveld pakte de presentatie op en heeft samen met de gasten in de 
zaal (plm. 80 man) de presentatie tot een geslaagde gemaakt. Gaande weg de presentatie bleek hoeveel 
overeenkomsten de Marron

2.
 cultuur met de Marokkaanse en Turkse cultuur had. Dit werd beaamd door 2 

dames in de zaal. Een aantal initiaties werd uitgelegd waarbij de pangi van essentieel belang is. Voor club 
Harmonie is daarmee één van haar doelen bereikt. Activiteiten organiseren waarvan de mede Nederlanders 
wat kunnen leren. Aan de hand van de vragen die we uit de zaal kregen bleek dat het publiek zeer 
geïnteresseerd was. Het voorstel werd zelfs gedaan om de pangi presentatie te herhalen. In de pauze 
werden alle gasten getrakteerd op een lekkere kom pinda soep en een stuk marroncake. 
Onze dank gaat uit naar Sonja Tjin a Soe van Huis van de wijk de Aker, die met veel liefde en plezier ons 
heeft bijgestaan. Houyam en collega Fatima, Wassilis van Combiwel en natuurlijk onze eigen vrijwilligers. 
 
1. 

Pangi is de dracht van de Marrons. 
2. 

Marrons zijn nakomelingen van de tot slaaf gemaakten die ten tijde van de slavernij voor hun vrijheid 
hebben gevochten en in de binnenlanden van Suriname dorpen hebben gesticht. 
 
 
Foto’s vindt u op de volgende pagina.  
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Biljartclinics 
 

Van de subsidie die via Sylvia de Goede van de deelraad is verkregen hebben wij advertenties in de 

weekbladen De Echo en De Westerpost geplaatst, respectievelijk een- en twee weken voor de 
eerste clinic zou plaatsvinden. 

Ook werden en redadtionele artikelen met- en zonder foto's geplaatst. 
Tevens hebben wij strooi folders laten drukken welke via een reclame folder bedrijf werden 

bezorgd bij seionen flats. 

 
Voor de aangeboden gratis biljart clinic met 2 vervolglessen, welke gegeven werden door Sander 

Jonen, eigenaar van het Partycentrum, meervoudig Nederlands-, Europees- en Wereldkampioen 
kunststoten, meldden zich 13 candidaten, waarvan er uiteindelijk 11 direct lid zijn geworden. 

Zonder aan de clinic deel te nemen, kregen wij er nog 7 leden bij, zodat wij van een aanwas van 

18 nieuwe leden kunnen spreken. 
Er zaten 3 dames bij deze leden en verder was het spelniveau zeer gevarieerd tussen beginners en 

gevorderden. 
De animo was groot en er werd heel wat geleerd in deze drie lessen, waarvan gisteren 

de laatste werd gegeven. 
De deelnemers werd in de pauze een drankje aangeboden door de vereniging,iedereen was 

tevreden en wij kunnen uitgaan van een goedgeslaagde actie, welke hopelijk volgend jaar herhaald 

kan worden. 
 

Separaat stuur ik U wat foto's die tijdens de clinic zijn gemaakt. 
Als U nog verdere informatie over onze vereniging wilt, verwijs ik naar onze website: 

www.seniorenbiljartosdorp.com 

 

http://www.seniorenbiljartosdorp.com/
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VERSLAG van Mary Kamps 
Organisator en inwoonster van de Wildemanbuurt. 

 

 
    

Op zondag 8 september j.l. vond het Zomerfeest plaats in het Huis van de Wijk en de Lucas 
Community. De planning en organisatie lag in handen van Mary Kamps, met assistentie van 
Houssain Bouhbouh voor coördinatie in het Huis van de Wijk, en Margriet en Edwin Bosch bij de 
Lucas Community. 
Verder was er de medewerking van 26 enthousiaste vrijwilligers, die o.a. hielpen bij het opbouwen 
en toezicht houden van de sport toestellen en de minikermis. 

              
De pret begon om 14.00 uur in het Huis van de Wijk, met ranja en snoep voor de kinderen, en koffie 
of thee voor de volwassenen. Intussen werden diverse activiteiten uitgelegd door Mary en de 
spelleiding. 
Ersin gaf uitleg over het darten, waar kinderen zich voor konden opgeven. Buiten stond een 
voetbalspel, een labyrint, zweefbal en  steltlopen. Kinderen vanaf tien jaar konden o.l.v. Vincent en 
Ria van de schilderclub een muurschildering maken. Die is te zien op de pilaar bij de ingang aan 
Hoekenes 25. 
Maar het populairst waren toch wel de schmink- en ballonnenclowns Toetie en Snoetie. 
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Fotopuzzeltocht “Ken uw wijk” 
 

                    
Om half vier ging de fotopuzzeltocht van start, die door Mary was samengesteld, en door de wijk 
liep, waar aan de hand van fotofragmenten objecten moesten worden gevonden. Het eindpunt was 
de Lucas Community, waar een minikermis was opgezet met diverse attributen, zoals Piratenspel, 
elektrische bibberspiraal, lasso gooien, Gatenkaasspel, eendjes vangen, bal- en ringgooien clown, 
reuzen sjoelbak, 4 op een rij, en een groot springkussen met glijbaan. 
De muziek werd verzorgd door de dj van Freetime Studio. 
Om 18.00 uur begon de barbecue, met lekkere kippenpoten, merguezworstjes en gekruid gehakt. 
Als bijlage was er Griekse salade met Feta en aardappelsalade met ei, gele ui en peterselie. Dit alles 
voor  
€ 5,00 p.p.  
Om 20.00 uur werd er begonnen met afbreken en opruimen, wat nog een hele klus was. Tegen 22.00 
uur gingen we eindelijk moe, maar voldaan naar huis. De kinderen hadden in elk geval veel plezier 
gehad.  
Volgend jaar weer? 

             

 

  

http://www.jomaverhuur.nl/winkel/kinderspelen-pakket-middel/
http://www.jomaverhuur.nl/winkel/springkussen-jungle/
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Ria’s Kookclub. 
Als laatste is het initiatief van Ria nog het noemen waard. Zij heeft langere tijd elke week een 
driegangenmenu gekookt voor ouderen uit de wijk. Gemiddeld schoven 15 ouderen aan om te 

genieten van haar kookkunsten. Ria heeft een startsubsidie gekregen en daarna heeft de activiteit 
zichzelf financieel gered. Deelnemers betaalden een eigen bijdrage van € 7,50 en met deze 

bijdrage kon de volgende kookactiviteit weer gefinancierd worden. Begin 2013 heeft een journaliste 

van de Stadsdeelkrant Ria geïnterviewd en een mooie foto van haar gemaakt. Dit heeft 
geresulteerd in een leuk artikel in de stadsdeelkrant. 

 
 

 

Bewonersinitiatieven Slotervaart Zuid: 

 

In 2013 zijn er 48 bewonersinitiatieven voor heel Slotervaart Zuid gehonoreerd door 

de Regiegroep. Ter vergelijking: in de 2e helft van 2012 waren dat 7 initiatieven voor 

de Delflandpleinbuurt.   

 

Naam initiatief thema 

Volleybal sport 

Buurtnetwerk delflandplein sociale cohesie 

Studiekring 55plus sociaal isolement bij 

ouderen 

Ankerkoor sociaal isolement bij 

ouderen 

Schilderen en tekenen sociaal isolement bij 

ouderen 

Muziek en beweging voor 

kinderen met handicap 

kwetsbare kinderen 

Ouderenactiviteiten sociaal isolement bij 

ouderen 

Oudereninloop sociaal isolement bij 

ouderen 

Fieploop 2013 jong oud 

Kwetsbare gezinnen kwetsbare gezinnen 

Muziek op het sierplein sociale cohesie 

Moestuinen Gerrit 

Mannourijstraat 

sociale cohesie 

Staalmanplein beweegt beweging, educatie 

Budget kerngroep bewoners 
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Weerbaarheidstraining sport en educatie 

Oud Jong Bijeenkomst sociale cohesie 

Koningsdag sociale cohesie 

Workshops vrouwendag vrouwendag 

Theater class emotie uiting kinderen 

Vakantie activiteit kinderen sport en gezondheid 

Buurtfeest buurtfeest 

Bevrijdingsmaaltijd geschiedenis/respect 

Administratie kosten diverse 

act. 

.. 

Boottocht Keti Koti afschaffing slavernij 

Cultuurcommissie 

Staalmanpark 

ouderen 

25 jaar Anker Koor ouderen 

Buurtfeest Andreasplein sociale cohesie 

Kerstbrunch sociaal isolement bij 

ouderen 

Zaterdagochtend Club ZOC sport en gezondheid 

2de aanvraag Volleybal sport 

Offerfeest sociale cohesie 

Vredesweek sociale cohesie 

2de aanvraag kwetsbare 

gezinnen 

kwetsbare gezinnen 

vrouwen ontmoeting ontmoeting 

Kinderknutselclub kinderactiviteiten 

Buurtfeest Delflandplein sociale cohesie 

2de boottocht Keti Koti afschaffing slavernij 

Afsluiting burendag sociale cohesie 

Ontspanningsactiviteit 

Mantelzorgers 

mantelzorg 

Winteractiviteit Delflandplein 

kinderen 

kinderactiviteiten 

Hamam moeders kids 

autisme 

mantelzorg 
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Muziek en bewegen kids 

autisme 

kwetsbare kinderen 

Wijkkrant Andreas Ensemble sociale cohesie 

Veiligheidsvoorl. ouderen 

DLPB 

ouderen en veiligheid 

Vakantie ouderen DLPB eenzaamheid bestrijden 

Kerstmiddag eenzaamheidsbestrijding 

Beamer Het Anker  Inventaris HvdW 

Muziekapp. In Boc, Fiep en 

Anker 

 Inventaris HvdW 

TOTAAL   

 

 

 

VERSLAG WORKSHOPS VROUWENDAG 8 MAART 

2013 De Meervaart 
 

Op 8 maart j.l. hebben we groep uit Slotervaart Zuid (Dolores, 

Sisa Uma, Nafize, Adyuba) een bijdrage van workshops 

geleverd tijdens de manifestatie van Internationale 

Vrouwendag gehouden in de Meervaart. 

 Meer dan 300 vrouwen waren aanwezig en de sfeer was vrolijk 

. Er werden verschillende workshops gegeven van sport en, 

persoonlijk ontwikkeling tot Nederlands en Omgaan met 

weinig geld. 

De workshops gegeven door de groep uit Slotervaart Zuid waren 

druk bezocht:  Zumba, Gezond eten en leven, Persoonlijk 

onwikkeling, Werk en onderneming en Tai-bo. 

 De dag werd gesloten met een zeer succesvolle Zumba 

demonstratie onstage.  

 

(foto’s volgende pagina) 
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Verslag bewonersinitiatief Slotervaart Nelly 
 
Dit bijeenkomst was heel gezellig.  
De brunch was erg lekker en er was veel behoefte om met elkaar te praten. Ze waren blij om onder de 
mensen te zijn. Ik heb pagina’s met kerstliedjes voor iedereen geprint en we hebben de liedjes keimooi 
gezongen op gitaarmuziek van René en Leonardo. Later heeft DJ Anton muziek gedraaid en iedereen hebt 
lekker staan dansen met elkaar.  
Er waren bewoners aanwezig die ik niet ken vanuit mijn vrijwilligerswerk in de mantelzorg en buurtmaatjes. 
Een mevrouw kwam met haar buddy want ze durft niet alleen op straat, een ander zat er alleen maar te 
eten want hij had zo veel honger. Hij woont tegenover het Anker 
Dit was verassend en ook leuk om kennis te maken met iedereen. Er was veel hulp aangeboden bij het begin 
en einde. Ze vroegen wanneer er weer een bijeenkomst is.  
  
Daarom vind ik het zo belangrijk dat we bijeenkomsten als deze blijf maken voor deze buurt mensen. 
Met vriendelijke groeten, Nelly  
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2013-12-11 senioren-uitje naar de kerstmarkt in de 
Keukenhof 

 
En daar gingen de senioren op stap. Na het slechte weer van de laatste tijd hadden we vandaag 

een droge zonnige dag. En dat zonnetje werkte door op ieders humeur: stralend. 
De bus was op tijd en daar gingen we: op weg naar Sassenheim waar we een kopje koffie met een 

gebakje kregen. Een “tweede bakkie” was voor eigen bijdrage. 
Daarna verder op weg naar de Keukenhof. De kerstmarkt was rond en in het Kasteel van de 

Keukenhof.  

Het kasteel kon je, met je eigen bijdrage, op de begaande grond bezichtigen.  Alle vertrekken 
waren in de kerstsfeer veranderd.  

Maar er was buiten ook genoeg te zien. Heel veel stalletjes waar je ook e.e.a. kon proeven. 
 

 

Om 1 uur verzamelen en 
gezamenlijk van een 

lunch genieten. 
Een broodje of kopje 

soep en iets te drinken, 

dat ging er na het lopen 
wel in. Na de lunch 

verder rondgelopen op 
de kerstmarkt en 

genoten van het zonnige 
weer en de mooie 

locatie. 

Helaas toch weer retour naar huis maar de chauffeur had een 
verrassing: we gingen via een toeristische route terug. 

Langs de boulevard van Zandvoort. We zagen de zee wat voor 
sommigen weer herinneringen ophaalde. 

 

 
Tegen vijf uur kwamen we, moe maar voldaan, weer aan bij de Overschiestraat. 

Met dank voor het toegekende budget.  
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Verslag bijeenkomst “uitheemde” bewoners van het 
Delflandplein op 7 november 2013 (veiligheid) 
 
Het viel voor de ouderen ex-bewoners van het Delflandplein niet mee om te 
verhuizen naar de Fiepflat. Ze voelden zich “ontheemd”.  
De bew. cie ( VFD) van de Delflandpleinflats ,die nog bestaat i.v.m. terugkeer 
mogelijkheid, kreeg 
het verzoek: kunnen we niet nog eens bij elkaar komen zoals we deden toen we 
nog aan de overkant woonden?  
Vervolgens van een andere bewoner: ik zou nog eens voor ons eigen ploegje, de 
VFD bewoners, willen koken maar hoe moet dit dan financieel? 
En daar ging de bew.cie VFD aan de slag: een aanvraag ingediend bij de 
regiegroep Slotervaart Zuid voor een bijdrage uit het buurt initiatieven fonds. En 
deze gekregen.  
Toen aan de slag om een leuke avond te organiseren. In combineren zijn wij goed. 
 

De avond startte met een welkoms drankje en3 speciale 
Israëlisch hapjes.  
Plezier met informatie combineren: we brengen de 
aanwezigen op de hoogte van de laatste 
stand van zaken voor wat betreft de renovatie 
plannen van de Delflandpleinflats en de 

winkels. 
Dan wordt het startsein gegeven voor het Israëlische buffet. 
 

 Dit afgewisseld met een scketchje: Het 
Huiselijk Geluk. 
 
Tijdens het eten werd er druk gekletst en 
wederwaardigheden gewisseld. Eén van de bewoners had 
ook nog een voordracht meegenomen.  
Na het eten en koffie met zelf gebakken cake gingen we 

verder met een quiz. 
Er waren vragen gehaald uit de Grote Westelijke Tuinsteden Quiz aangevuld met 
vragen uit het “Delflandplein” herinnering boekje.  
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De bewoners moesten met elkaar overleggen wat het juiste antwoord zou zijn. 
De groep met de meeste goede antwoorden kregen een prijs. 
Nog wat nagekletst en een ieder ging tevreden naar huis. 
Reactie was: hé eindelijk weer eens een gezellige avond.  
 
Met dank aan Shirley Brandeis voor de quiz. 
Met dank voor het toegekende budget 
Met dank voor het buffet waar heel wat uren werk in heeft gezeten.  
 
Bew.Cie VFD  
 

2013-12-09   ROLLENSPEL BABBELTRUCS VOOR 

SENIOREN 
September 2011 i.s.m. de politie, Eigenwijks, Dac de Tour/HVO Querido Masira hadden we een 

gezellige middag met een rollenspel babbeltrucs voor senioren gehad. 

Deze was heel druk bezocht en smaakte naar meer. 
 

Ook het stadsdeel had hier oren naar: veiligheid voor senioren hebben ze hoog in het vaandel 
staan. 

Toch duurde het lang voor er een vervolg aan gegeven kon worden. 
De politie had voor een andere wijk gekozen, dus als wij een vervolg op eigen initiatief wilden, 

moesten we zelf op zoek gaan naar spelers en budget. 

De kans op budget kwam in oktober 2013. 
Er bleek nog geld in kas voor buurtinitiatieven te zitten. Mevr. Blackman van het stadsdeel liet 

weten: probeer, dit is een kans voor budget.  
Een aanvraag gedaan, spelers gezocht en gevonden. De aanvraag, die bedoeld was voor ALLE 

senioren in de Delflandpleinbuurt,  werd half november gedeeltelijk goed gekeurd. 
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De aanvraag werd in 2013 gedaan met als opdracht ook in 2013 te besteden. Nadat alles geregeld 
was kregen we te horen dat het budget ook in het eerste kwartaal 2014 gebruikt mocht worden. 

Hadden we dat maar geweten. 

E.e.a. werd haastwerk: snel een datum geprikt in de drukke december maand ( werd 9 dec.). 
Mevr. Blackman van het stadsdeel kon voor flyers zorgen, wij zouden, met hulp van de 

toezichthouders voor distributie zorgen. 
En daar ging het mis. Tijdsdruk en communicatie storing. We moesten het van mond op mond 

reclame hebben. 

Wel gauw zelf wat flyers thuis geprint en die opgehangen en rondgedeeld. 
 

9 dec.: de opkomst mocht dan niet zo groot als we 
gehoopt hadden maar dat mocht het resultaat niet 

hinderen.  
We hadden aan de spelers gevraagd om vooral in te 

gaan op reactie van de senioren. En dat deden ze. 

cases werden aangepast aan opmerkingen, er werd 
geluisterd naar de verhalen en gereageerd op vragen. 

 
“Deze trucs hadden we de vorige keer niet gehoord!  

Van de truc (handtekeningen) hadden we nog nooit 

gehoord! 
Kunnen ze dat echt allemaal namaken?” 

 
      

Na 1½  uur stopten de spelers maar het napraten werd niet 
gestopt                                                                                                  

Om het gezellig te makken was er nog gezorgd voor  

frisdrank en wat lekkers. 
 

Eind conclusie: voor herhaling (noodzakelijk) vatbaar. 
Maar dan met een betere voorbereiding zodat ook echt alle 

senioren uit de wijk bereikt kunnen worden.  

 
Met dank aan de spelers van Theaterhuis Dromer die, op 

zo’n kort termijn, hun medewerking hebben verleend.                               

 

 

 

 

 

 

3. Korte vooruitblik 2014 

Combiwel heeft in haar verslag Huizen van de Wijk Nieuw West Midden En Slotervaart 

Zuid over 2013 uitgebreid verslag gedaan over de werkwijze hoe we de buurtbewoners 

mobiliseren. Onze methodiek is gericht op de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. Een 

heel belangrijke daarvan is: Gebaseerd op eigen kracht.  

 

Dit is ook ons uitgangspunt bij de Bewoners Initiatieven. Uitgaan van Eigen Kracht is de 

kern van ons werk. Handen af van wat bewoners zelf kunnen doen. Het resultaat: er is 
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zoveel meer röring in de Huizen van de Wijk. In 2013 is deze aanpak verder door 

ontwikkeld waarbij extra aandacht is besteed aan samenwerking tussen bewoners-

groepen in het Huis van de Wijk. 

 

De bewoners worden ook gemotiveerd en ondersteund hoe ze andere bewoners 

kunnen mobiliseren, zodat de informatie en energie zich als een olievlek in de wijken 

verspreid. 

Want, zoals we al in onze doelstelling schreven, Combiwel wil zoveel mogelijk mensen 

in staat stellen actiever deel te nemen aan de samenleving. Zowel kwetsbare burgers 

als niet-kwetsbare burgers, die nodig zijn om de kwetsbaren te ondersteunen.  

En de bewoner staat centraal: Het is hun leven en het is hun Huis, dat ze samen 

runnen. 

 

De bewoner staat centraal:  

Het is hun leven en het is hun Huis,  

dat ze samen runnen. 


