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DEZE KRANT IS IN UW BRIEVENBUS 

BELAND OMDAT….. 
 

één van onze redactieleden iedere maand een straat 

kiest waar hij u eenmalig kennis laat maken met onze 

Nieuwsbrief.  

Als u het leuk vindt om iedere maand op de hoogte te 

worden gebracht over wat uw buren organiseren in 

uw Huis van de Wijk Slotervaart Zuid of in uw buurt, 

kunt u gratis een digitaal abonnement nemen door 

een mail te sturen naar ons redactieadres 

v1.anker@combiwel.nl of een papieren exemplaar 

ophalen in Het Anker. 

Vriendelijke groet van de redactie! 

VRIJWILLIGERSBEDANKDAG BIJ ’T BLOMMETJE 
 

Donderdag 17 januari ontving het team van Huis van de Wijk ‘t 

Blommetje actieve bewoners die zich in ‘t pand of buiten in de wijk in 

2018 hadden ingezet voor anderen. 

 

Het team bedankte zo allen voor die inzet en energie. 

De ontvangst was met bubbels, er volgden 3 bingo rondes met 

heerlijke prijzen.  

 

 

 

Gitarist Vincent verzorgde mooie achtergrondmuziek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schalen met salades en vis vulden de magen en daarna zorgde 
Vincent voor muziek die de benen en lijven in beweging bracht.  

 

 

 

 

 
Voor wie meer met zingen had kon zich bij DJ Ami melden voor een 
onvervalste karaoke. Bij weggaan ontving iedereen een klein potje 
van geluk voor 2019.  

Het was een zeer geslaagde avond! 

 

 

 

 

OMA’S SOEP BEGINT WEER! 
 

Om de vrijdag kunt u samen met studenten en 65-

plussers praten, lachen, soep maken en opeten. 

Wanneer: vrijdag 8 februari en vrijdag 22 februari 
Tijd:         10:30 uur. 

Adres:      Huis van de Wijk het Anker 

                Jacques Veltmanstraat 427 

Prijs:      Gratis  

Aanmelden bij Margriet Essink 06-57949128 
 

Wij vinden het super gezellig als u ook aanschuift! 

 

mailto:v1.anker@combiwel.nl
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COACH EEN KIND MET OVERGEWICHT! 
 
Wil jij iets goeds gaan doen voor de Amsterdamse 

samenleving? Heb je al vaker gedacht aan het doen van 

vrijwilligerswerk? Los nu je goede voornemen in en ga aan 

de slag als maatje voor een kind met overgewicht. Bij Gilde 

Amsterdam ‘Maatje meer voor een Maatje minder’ coach je 

een kind en het gezin bij het maken van gezonde keuzes, 

zodat het kind lekkerder in zijn/haar vel komt te zitten.  

Ongeveer 24.500 kinderen in Amsterdam zijn te zwaar. Deze 

kinderen komen minder goed mee met sporten en gym op 

school, worden vaak gepest en voelen zich daardoor 

onzeker. Het overgewicht kan er bovendien voor zorgen dat 

kinderen (later) gezondheidsproblemen krijgen.  

Waarom zou je een maatje worden voor een kind 
met overgewicht? 
 

Als maatje kun je een groot verschil maken in het leven van 

een kind met overgewicht. Je helpt het kind en het gezin bij 

het zetten van kleine stappen naar een gezonde leefstijl. 

Kleine aanpassingen in het dagelijkse ritme hebben vaak al 

een groot effect. Bovendien betekent persoonlijke aandacht 

veel voor het (zelf)vertrouwen van het kind. De focus ligt op 

plezier krijgen in gezond eten en bewegen, niet op kilo’s 

tellen. Je komt thuis en in de directe omgeving van het kind 

en gezin in Amsterdam West en Nieuw-West.  

Voordat je aan de slag gaat volg je een training Coachend 

Vrijwilligerswerk. Als je klaar bent ontvang je een certificaat. 

Na de begintraining kun je je verder ontwikkelen door 

kosteloos gebruik te maken van het aanvullend 

trainingsaanbod. Je hebt tijdens het traject veel contact met 

teamleden die je begeleiden. Wij organiseren 

intervisiebijeenkomsten en inspiratiebijeenkomsten, zodat je 

ook met je collega vrijwilligers ervaringen kunt uitwisselen.  

 

 

 
  

Wat heb je nodig als maatje? 
 

Een positieve houding; inlevingsvermogen en 

openheid voor andere culturen en zienswijzen. In 

de begeleiding sta je naast het gezin. Je hebt de 

tijd en het commitment om een jaar lang, 1,5 à 2 

uur per week, kind en gezin te begeleiden.  

 

 

 

 

 

 

De gezinnen hebben iemand nodig die 

betrouwbaar is en gemaakte afspraken nakomt.  

De tijd en dag dat je naar het gezin toe gaat, 

bepaal je in overleg met het kind en het gezin.  

Je hebt voor dit vrijwilligerswerk een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Die kun je kosteloos 

via ons aanvragen. 

Ben jij het maatje dat deze kinderen en gezinnen 
zoeken? 
Laat het ons weten! Stuur een mail naar Janette, 
Floortje en Yvette via 
maatjemeermaatjeminder@gildeamsterdam.nl 
en vertel ons waarom jij een Maatje meer voor een 
Maatje minder wilt worden! Heb je vragen? Bel dan 
020 6254450 (ma-do van 10-16 uur). 

 

‘Het was de mooiste dag van mijn leven’  
 

 

 

 

 

 

 

 (9 jaar) na de eerste afspraak met zijn maatje 

 

mailto:maatjemeermaatjeminder@gildeamsterdam.nl
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TIPS EN WEETJES 
 

Voor deze rubriek, tips en weetjes, lijkt het ons dit jaar 

leuk om aandacht te schenken aan oude 

volkssprookjes. Voor sommigen misschien onbekend en 

voor anderen wel bekend maar misschien wat vervaagd. 

Ook leuk om nog eens aan uw kind, achterkleinkind of 

buur te vertellen. 

Omdat dit sprookje te lang is om in zijn geheel in deze 

nieuwsbrief te plaatsen, volgt deel 2 in de volgende 

nieuwsbrief, die in maart verschijnt.  

Klein Duimpje, deel 1     
 

 

 

 

 

 

Lang geleden leefde er eens een houthakker die een 

vrouw had en zeven zonen. De houthakker werkte elke 

dag zo hard hij kon in het bos, maar helaas, hij slaagde 

er bijna nooit in zoveel te verdienen dat hij zichzelf en 

zijn gezin genoeg te eten kon geven. Vooral voor het 

jongste zoontje was dat heel erg, want die was toch al 

klein en zwak. Je zult het misschien niet geloven, maar 

toen hij werd geboren, was hij maar net zo groot als de 

duim van zijn vader. Daarom werd hij ook Klein Duimpje 

genoemd. 

 

In het jaar waarin dit verhaal begint, heerste er 

hongersnood in het land. Het eten werd steeds duurder 

en tenslotte kon de houthakker het helemaal niet meer 

betalen. Toen er geen kruimeltje eten meer was in het 

hele huis zei de houthakker op zekere avond, toen de 

kinderen al in bed lagen, tegen zijn vrouw: "Vrouw, ik 

kan het niet langer aanzien dat onze kinderen doodgaan 

van de honger. Daarom neem ik ze morgen mee naar 

het bos om hout te sprokkelen en dan laat ik ze daar 

achter; hier weten we zeker dat ze doodgaan, maar in 

het bos komen ze misschien iemand tegen die ze kan 

helpen." 

 

De vrouw vond het een verschrikkelijk plan. Ze wist wel 

bijna zeker dat de kinderen in het bos niemand zouden 

vinden die hun hulp zou bieden. Daarom doorzocht ze 

nog een keer het hele huis of er iets eetbaars te vinden 

was, maar toen ze niets vond, moest zij de vader wel 

gelijk geven: als de kinderen thuisbleven, zouden zij 

zeker sterven. Ze konden dus maar beter het bos 

ingaan. 

 

. 

 

 

Klein Duimpje had alles gehoord wat zij zeiden, want hij 

had zich onder de stoel van zijn vader verstopt. Toen zijn 

ouders gingen slapen, ging hij ook naar bed, maar hij 

deed de hele nacht geen oog dicht. Hij moest er steeds 

maar aan denken dat hij en zijn broers de volgende dag 

alleen in het bos zouden worden achtergelaten. Na een 

tijdje had hij een goed plannetje bedacht. Hij was dan wel 

klein, maar hij was ook heel slim! Nog voordat de zon 

was opgegaan, sloop Klein Duimpje het huis uit. Hij ging 

naar de beek die vlak bij hun huisje stroomde en daar 

verzamelde hij een heleboel kiezelsteentjes, waarmee hij 

zijn zakken volpropte. Daarna ging hij terug naar huis 

Zoals de houthakker al had gezegd, nam hij de kinderen 

die dag allemaal mee naar het woud om hout te 

sprokkelen. Ook zijn vrouw ging mee en terwijl de 

kinderen ijverig bezig waren zoveel mogelijk hout te 

verzamelen, gingen zij en haar man heel stilletjes een 

zijpaadje in. 

 

 

 

 

 

De houthakker wist goed de weg in het bos en het kostte 

hem weinig moeite om met zijn vrouw de weg terug te 

vinden. Maar toen de kinderen hun ouders niet meer 

zagen, begonnen zij te huilen. Allemaal, behalve Klein 

Duimpje, want die had op de heenweg steeds een 

kiezelsteentje laten vallen. Hij zei tegen zijn broers dat zij 

niet meer hoefden te huilen, omdat hij ze wel veilig naar 

huis zou brengen. En dat deed hij, door heel eenvoudig 

het spoor van de witte kiezelsteentjes te volgen. Bij hun 

huis aangekomen durfden zij niet naar binnen te gaan 

omdat Klein Duimpje had verteld dat hun ouders hen niet 

meer wilden hebben. Voorzichtig luisterden zij aan een 

raam. 

 

Nu moet je weten dat er inmiddels heel wat was gebeurd. 

Bij hun thuiskomst hadden de houthakker en zijn vrouw 

een zakje met geld op tafel gevonden. Dat was daar 

neergelegd door iemand uit het dorp die wist dat zij geen 

eten meer hadden. De vrouw was onmiddellijk naar de 

slager gegaan en voor het eerst sinds dagen hadden zij 

en haar man heerlijk gegeten. Toch was zij erg verdrietig. 

"O, lieve man," hoorden de kinderen haar zeggen, "kijk nu 

eens, we hebben nu zelfs nog eten over, maar wij hebben 

onze kinderen in het bos achtergelaten en wij zullen ze 

nooit meer kunnen vinden om hen in ons geluk te laten 

delen. Zie je nu wel, dat het verkeerd van ons was, de 

kinderen niet bij ons te houden?" 

 

En toen jubelden de kinderen het uit. "Moeder, hier zijn 

wij!" riepen zij. "Doe maar gauw open!" 
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vervolg tips en weetjes 

 

De moeder wist niet hoe vlug ze de deur open moest 

doen en toen haar zeven zonen binnenkwamen, riep 

zij: "O, lieve kinderen, wat ben ik blij dat ik jullie weer 

zie. Ga gauw zitten. Er is zo veel te eten als je maar 

wilt!" Ook de houthakker was dolgelukkig en nadat 

hij zijn kinderen had omhelsd, gingen zij allemaal 

aan tafel. De kinderen aten als nooit tevoren en hun 

ouders aten voor de gezelligheid nog wat mee. 

Helaas! Hun geluk duurde niet langer dan een week. 

Toen was het geld op en sloop de honger opnieuw 

het huis binnen. De vader probeerde tevergeefs zijn 

hout te verkopen en de moeder ging zelfs in de stad 

bedelen om voedsel. Het hielp allemaal niet en na 

twee dagen bijna niets te hebben gegeten, moesten 

de houthakker en zijn vrouw opnieuw besluiten om 

hun kinderen naar het bos te brengen en hen daar 

achter te laten. Maar net als de vorige keer luisterde 

Klein Duimpje mee toen zij dat akelige besluit 

namen. Daarom stond hij de volgende morgen weer 

heel vroeg op om, net als de vorige keer, 

kiezelsteentjes bij de beek te halen. Hij sloop naar 

de voordeur, duwde de klink omlaag en... de deur 

ging niet open! Hij zat op slot en wat Klein Duimpje 

ook probeerde, de deur was en bleef dicht. Klein 

Duimpje dacht dat hij en zijn broers nu werkelijk 

verloren waren en hij ging moedeloos weer naar 

bed. 

 

De volgende morgen verdeelde de moeder de 

allerlaatste korst brood die zij nog had. Zijzelf en 

haar man namen niets en de kinderen kregen elk 

natuurlijk maar een heel klein stukje. Klein Duimpje 

had vreselijke honger en wilde zijn stukje brood 

eigenlijk het liefst meteen opeten. Maar hij deed 

alleen net alsof hij het opat en stopte het brood 

stiekem in zijn zak. Hij had een idee gekregen! 

 

De houthakker en zijn vrouw gingen met hun 

kinderen die dag heel ver het bos in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toen de kinderen druk bezig waren dood hout te 

zoeken, slopen hun ouders weg en gingen huilend naar 

huis. De slimme Klein Duimpje had ze weg zien gaan, 

maar hij maakte zich helemaal geen zorgen, omdat hij 

onderweg broodkruimels op de grond had laten vallen. 

Hij dacht dat hij alleen maar hun spoor hoefde te volgen 

om weer veilig thuis te komen. Maar dat was niet zo, 

want toen Klein Duimpje met zijn broers terug wilde 

gaan, kon hij geen enkele broodkruimel meer vinden. 

De vogels hadden alles opgegeten. 

Natuurlijk probeerden de jongens toch de weg naar huis 

te vinden. Uren en uren zochten zij naar bekende 

plekjes, maar zij vonden er niet één. Het werd steeds 

later en de kinderen werden steeds banger, omdat het 

al donker werd en zij de wolven hoorden huilen. Toen 

het echt helemaal donker was, klom Klein Duimpje in 

een hoge boom om te zien of hij misschien ergens een 

lichtje zag branden. En ja hoor! Heel in de verte zag hij 

een flauw schijnsel! Daar moest dus een huis zijn. Vlug 

liet Klein Duimpje zich uit de boom zakken en met 

nieuwe moed liepen hij en zijn broers in de richting van 

het licht. 

Na een uur lopen kwamen zij bij een huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klein Duimpje klopte op de deur en een vrouw deed 

open. Klein Duimpje vertelde dat zij verdwaald waren 

en vroeg of zij die nacht in haar huis mochten slapen. 

Maar de vrouw schudde haar hoofd. "Van mij zou het 

wel mogen", zei zij, "maar het zou vreselijk dom van 

jullie zijn. Dit huis is van een reus die alle kinderen 

opeet die hij maar kan vinden. Daarom kunnen jullie 

beter zover mogelijk hier vandaan gaan." 

En wat er daarna gebeurt? U leest het in de volgende 

nieuwsbrief.  

 
Rita McCabe 
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  DE BEER PRESENTEERT: DE TERUGKEER VAN 

DE ZWAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ten zuiden van brug 659 over het Rembrandtpark, die zich in 

de Jan Evertsenstraat bevindt, drijft sinds 2018 een zwaan in 

het water. Die zwaan is ontworpen door scholiere Esther 

Oude Ophuis. Zij maakte een 3d-schetsontwerp dat werd 

uitgevoerd door beeldhouwer Piet van de Kar. 

Eerder – in 2014 – was deze zwaan te zien in een van de 

vijvers van het Vondelpark. Hij maakte deel uit van het kunst- 

en educatieproject dat door de stichting ARTZuid Junior werd 

georganiseerd om te gedenken dat de vereniging, die 

opdracht zou geven tot de aanleg van het Vondelpark, 150 

jaar geleden met haar werkzaamheden begon. 

Dit jubileum werd groots gevierd in aanwezigheid van 

burgemeester Eberhard van der Laan, prins Maurits – 

beschermheer van de stichting Hart voor het Vondelpark - en 

prinses Marilène. Prins Maurits schonk bij die gelegenheid de 

’burgemeestersbank’ aan Van der Laan. Het gezelschap 

maakte in historische rijtuigen een rit door het park en was 

getuige van de opening van het project van ARTZuid Junior.  

 

 

   

ARTZuid Junior presenteerde bij die gelegenheid 20 

kunstwerken die waren ontworpen door scholieren en 

uitgevoerd door professionele kunstenaars. In totaal deden er 

165 jongeren van 32 scholen mee aan deze manifestatie. 

De zwaan van Esther Oude Ophuis en Piet van de Kar is 

geïnspireerd op het schilderij van de 17de eeuwse schilder 

Jan Asselijn, dat zich in het Rijksmuseum bevindt. Het heet 

‘De bedreigde zwaan’ en stelt een zwaan voor die haar 

jongen verdedigt tegen een hond. 

 

 

 

 

 

Gedacht wordt wel dat ‘De bedreigde zwaan’ de in 

1672 gruwelijk vermoorde staatsman Johan de Witt 

symboliseert, die zijn land verdedigt tegen de 

Orangisten. Het schilderij was de allereerste 

aankoop voor de Nationale Kunstgalerij, zoals de 

voorloper van het Rijksmuseum heette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zwaan van Jan Asselijn in het Rijksmuseum 

Zwanen zijn geliefde inspiratiebronnen voor 

beeldend kunstenaars. Een zwaan, die vele 

kunstenaars  door de eeuwen heen inspireerde, was 

de zwaan die koningin Leda, de vrouw van koning 

Tyndareus, overweldigde, omdat hij verliefd op haar 

was. Die zwaan was in werkelijkheid de god Zeus, 

die zich vermomd had. Het verhaal werd al 

afgebeeld op vazen uit de tweede helft van de 5de 

eeuw voor Christus. Ook Michelangelo en vele 

anderen maakten – soms nogal pikante – 

schilderijen en beelden, waarop Zeus en Leda de 

liefde bedrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Sandra de Vries 

Foto van beeld met De Beer: Ahmed Ait si amar 

De zwaan in het Vondelpark 

Leda en de 

zwaan op een 

Griekse vaas 

uit ca. 350 voor 

Christus 
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BUUR(T)GEZICHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noraly en Ellen 

 

Deze keer maken we in de rubriek Buur(t)gezicht kennis 
met Noraly Karssen en Ellen Mulder, beide  
participatiecoach en werkzaam bij Stichting HVO-
Querido DOET!, Centrum De Tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum De Tour 

 
Centrum De Tour is gevestigd in het pand aan de 
Delflandlaan 220. Misschien kent u het wel of heeft u wel 
eens langs het pand met de vele ramen gelopen en zich 
afgevraagd, net zoals ik heb gedaan, wat daar nou 
eigenlijk precies gebeurd. 
 
Daarom is het een mooi moment om u daarover meer te 
kunnen vertellen, dankzij het gesprek met Noraly en 
Ellen. 
 
Ik meldde me op de afgesproken tijd bij de receptie, waar 
ik meteen gastvrij door een van de aanwezigen werd 
ontvangen met een kopje thee.  
 
Al snel kwam Ellen en gingen we in de eetzaal zitten. 
Daar was het nu rustig omdat er veel activiteiten elders in 
het gebouw aan de gang waren. Wel waren er al mensen 
bezig in de keuken om voorbereidingen te maken voor 
de warme maaltijd.  
 
Even later kwam Noraly er ook bij en kon ik mijn vragen 
op hen afvuren en gaven ze mij nadere uitleg over de 
gang van zaken en de mogelijkheden. 
 
 
 
 
 

 
 

Om maar met de deur in huis te vallen, Is er elke dag 
een warme maaltijd? 
 
“Nee, er is elke dag wel een lunch voor de deelnemers, 
buurtbewoners, mensen die hier werken of gewoon 
zomaar langskomen. Iedere woensdag is er om 12 uur 
een warme maaltijd. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ook 
buurtbewoners maken daar graag gebruik van. Men vindt 
het fijn dat ze op een vaste dag en vaste tijd een 
gezonde maaltijd krijgen en houden daar dan ook 
rekening mee. Het bedrag dat ze daarvoor moeten 
betalen is 2 euro. Rond etenstijd, als alle activiteiten zijn 
geweest, wordt het altijd behoorlijk druk. We zitten dan 
meestal met z’n allen, door elkaar heen, rond de grote 
tafel en dat is erg gezellig”. 
 
Wat bedoelen jullie eigenlijk met deelnemers?  

 
Iedereen die bij ons is ingeschreven, noemen wij 
deelnemer. Iedereen is bij ons welkom. Iedereen die wil 
werken, leren, creatief bezig zijn en/of mensen 
ontmoeten, kan terecht bij HVO-Querido DOET!. 
Wij hebben kennis en expertise op het gebied van 
dagbesteding. Iedereen kan hier binnen lopen voor een 
kopje koffie of lunch en ook anderen ontmoeten. Maar hij 
of zij kan hier ook deelnemen aan een activiteit, aan de 
slag, zich verder ontwikkelen en eventueel een 
vervolgstap naar werk maken. Daarnaast leggen we ook 
verbinding met de buurt en met projecten in de stad. 
 
Een voorbeeld van deelnemers zijn de gastvrouw of 
gastheer. Zij zitten ook vaak aan de groene tafel. Als er 
dan mensen voor de eerste keer binnenkomen worden 
ze door hen opgevangen, waarbij zij een praatje houden, 
een warm gevoel geven en veiligheid bieden. Onze 
slogan heet ook “zijn wie je bent, doen wat je kunt”. 
 
Welke activiteiten vinden er bij jullie in het gebouw 
plaats? 
 
Het zijn er veel; o.a. yoga, fitness, mozaïek, Tiffany (glas 
in lood), schilderen, creatief, sieraden maken, diverse 
workshops gegeven door Roads Opnieuw die bij ons in 
het pand zijn getrokken en waar we sinds april 2017 mee 
samenwerken.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glas in lood 
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Vervolg buur(t)gezicht 

Er worden ook bijeenkomsten georganiseerd van de 
“Herstelgroep” waar gepraat wordt over hoe je zelf 
(weer) vorm kunt geven aan je leven door je eigen 
keuzes te maken en je eigen weg te vinden in je 
leven. 

 
We hebben ook 2 dagen in de week de Kook-Inn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het begin hadden we best een grote groep maar er 
zijn veel mensen, waaronder veel ouderen, 
voornamelijk van boven de 80, weggevallen. We zijn 
nu bezig om daar weer meer ruchtbaarheid aan te 
geven. De Kook-Inn wordt helemaal gerund door de 
deelnemers. Zij beslissen onderling wat ze gaan 
maken en verdelen de werkzaamheden. Dat is 2 x in 
de week op de dinsdag en de donderdag.  
 
Bij Centrum De Tour werken we met elkaar vanuit het 
principe van samensturing. Deelnemers, vrijwilligers 
en medewerkers draaien samen het centrum. We 
werken vanuit eigen kracht met ondersteuning van 
een activiteitencoach .  

 

Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers een 

actieve rol kunnen vervullen binnen ons centrum en 

projecten. We gaan uit van het samensturingsprincipe 

om betrokkenheid te vergroten en de eigen regie van 

de persoon te bevorderen, omdat het centrum er voor 

hun is. Deelnemers denken, doen en besluiten zoveel 

mogelijk mee over de dagelijkse gang van zaken en 

het aanbod. 

Wij zijn vraaggericht. Een keer in de 14 dagen hebben 

we een centrumoverleg waar alle deelnemers en 

bezoekers zich bij kunnen aansluiten. Daar bespreken 

we met elkaar welke zaken goed, leuk of slecht zijn en 

welke beter/anders moeten. Alle deelnemers en 

bezoekers hebben inspraak in alles wat er gebeurt en 

werken samen. De ideeën en wensen komen bij hen 

vandaan en wij ondersteunen de wensen als dat 

mogelijk is.  

 

 

Mensen zijn heel actief en spreken elkaar er dan 

ook op aan als ze hun afspraak om mee te helpen 

of om iets te doen, niet nakomen. Volgende week is 

er weer een overleg om het jaarprogramma voor 

2019 te bespreken. 

De ideeën en wensen dienen wel haalbaar te zijn 

en dat leren we ze ook door b.v. een eigen bijdrage 

te vragen zodat men ook zelf, t.a.v. hun eigen 

budget, keuzes moet maken; niet alles is mogelijk”. 

We hebben binnenkort ook een voorlichting over 

hoe je met een klein budget gezond kan koken en 

hoe je daar, van wat er overblijft, met iets kleins, de 

volgende dag weer iets anders kan maken”. 

Hoe lang is HVO-Querido in dit pand gehuisvest en 

hoe lang werken jullie voor deze Stichting? 

“Vanaf 2011 is HVO-Querido in dit pand gevestigd. 

Boven het pand beheert HVO-Querido de 

beschermde woonvorm Masira. Deze biedt 

beschermd wonen aan aan 40 volwassenen en 

ouderen, van wie er 28 in het gebouw zelf wonen 

en 12 in satellietwoningen in de nabije omgeving”.  

Ellen vertelde mij dat zij al 22 jaar voor HVO-

Querido werkt en 3 jaar hier in dit pand. Daarvoor 

werkte ze als woonbegeleidster in het andere pand 

van HVO-Querido hier vlak achter. Noraly werkt 

hier ook bijna 3 jaar en heeft daarvoor in 

verschillende buurthuizen gewerkt. 

Na het gesprek kreeg ik nog een rondleiding door 

het pand. Het was inmiddels al behoorlijk druk 

geworden aan de grote tafel bij de ingang. Er hing 

een gezellige en gemoedelijke sfeer. Zo kwam ik 

nog in gesprek met een buurvouw die even een 

kopje koffie had gedronken en werd ik onderweg 

aangesproken door een hele enthousiaste man. Hij 

vertelde me dat hij heel creatief was met stof en het 

versieren van stof. Dat had hij niet gelogen want 

toen ik even later van de rondleiding terugkwam, 

was een jonge man zijn creatie aan het passen. 

Een mooi jack met capuchon in wording! 

Zo worden en zijn er heel wat creatieve creaties 

gemaakt; schilderijen, van macramé, Tiffany, klei of 

gips etc. 

Ik ben blij dat ik nu eindelijk meer weet over wat er 

zich achter de ramen afspeelt in het pand Centrum 

De Tour waar je zinvol bezig kan zijn, jezelf kan 

ontwikkelen en deel uitmaakt van de samenleving. 

Om trots op te zijn! 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten 

of zelf eens langs gaan bij Centrum De Tour dan 

bent u van harte welkom; Delflandlaan 220, tel. 

020-614 20 19. 

Rita McCabe 
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NIEUWS VAN DE REGIEGROEP 
 
Hieronder treft u de verslagen aan van de laatste 
regiegroepvergadering in december 2018 en onze eerste 
vergadering in 2019. De regiegroep heeft op 16 januari 
2019 de criteria en werkwijze 2018 geëvalueerd.  
 

Verslag van de regiegroepvergadering van 
woensdag 12 december 2018 
 
Berna van der Heiden, teamondersteuner Nieuw West en 

onze notulist deelde ons mee dat haar contract niet is 

verlengd en ons helaas gaat verlaten. Nog niet bekend is 

of en hoe deze functie wordt opgevuld. Vooralsnog zal 

Margriet de taken op zich nemen.  

Voorzitter Sumadi vertelde ons dat hij een vergadering van 

Slotervaart-Noord heeft bezocht en dat blijvend onderling 

contact van beide kanten op prijs wordt gesteld. 

 

De aanvragen: 

• STOC kreeg 200 euro voor het kerstdiner, dat is 

minder dan aangevraagd maar attenties voor 

vrijwilligers vergoeden we nooit. 

• De aanvraag voor Arabische les voor 

Nederlanders in de Bor-Einstein krijgt de 

gevraagde 145 euro. 

• De ondernemerscursus krijgt een budget van 

1104.60 euro.  

• In de Ark start een cursus Nederlands (418 euro).  

• Startblok diende 3 aanvragen in voor het clubhuis, 

zij krijgen 189,90 euro voor aankoop servies en 

160 euro voor sjoelbak en spelletjes.  

• De gevraagde speaker set mogen ze ook 

aanschaffen en beheren. Deze kan ook voor 

andere buurtactiviteiten worden gebruikt (308 

euro). 

• De studenten van Vooruit hielden weer een 

inzamelactie kerst(voedsel)pakketten die werden 

samengesteld met producten van de Albert Heijn 

van het Delftlandplein (45 euro) en in 

samenwerking met SEZO werden toegewezen aan 

wijkbewoners, verspreid door heel Slotervaart.  

De laatste StaalMeetup van 2018 kreeg een feestelijk 

tintje, hiervoor werd 400 euro beschikbaar gesteld. 

 

Er waren ook al 2 aanvragen voor 2019 die we onder 

voorbehoud hebben goedgekeurd en waar we in 2019 op 

terug komen. 

 

 

Verslag van de regiegroepvergadering van 
woensdag 9 januari 2019 
 
We begonnen het nieuwe jaar met een nieuw gezicht; Dave 
Barneveld, student, aangesloten bij Vooruit, die de plaats van 
regiegroeplid van Veerle Hamerlinck gaat overnemen omdat 
Veerle een paar maanden in Ierland gaat studeren. Wij 
wensen haar daar een fijne en leerzame tijd toe. Zoals 
gewoonlijk in het begin van het nieuwe jaar kwamen er weer 
aanvragen binnen van doorlopende activiteiten. Het door de 
gemeente toegekende budget voor 2019 is hetzelfde als voor 
2018; 57.334,- euro  
 
De aanvragen: 
 

• De Culturele-Commissie organiseert om de week iets 
leuks op de zondag in het Atrium van Cordaan 
Staalmanpark. Hiervoor is 3650 euro beschikbaar 
gesteld voor het hele jaar.  

• Stoc geeft een cursus Turks koken op vrijdag 18.00-
21.00 uur in de Bor. Deelnemers betalen 5 euro per 
avond en de regiegroep draagt 320 euro bij. 

• Vooruit krijgt 60 euro voor de pub quiz die iedere 
woensdagavond om 19.30 uur gehouden wordt in 
Casa Sofia Ottho Helderingstraat 3. 

 

 

 

 

 

• VoorUit gaat buurtdiners organiseren. Het Staaldiner 
werd door hen georganiseerd, samen met de 
Staalraad op 10 januari in de BOR-Einstein. VoorUit 
kookte en buurtgenoten werden uitgenodigd om ook 
zelf eten mee te brengen, de regiegroep draagt 150 
euro bij voor de feestelijke aftrap. Voor 17, 24 en 31 
januari stonden nog 3 diners op stapel waarvoor 100 
euro is uitgetrokken. We hopen dat het een groot 
succes was en een blijvende activiteit zal worden.  

• De aanvraag van Vooruit voor een half jaar 
kinderactiviteiten is goedgekeurd en kost 511 euro.  

• De GAOS mannen blijven zaalvoetballen op de 
vrijdagavond van 18.30-20.00 uur. De aanvraag loopt 
tot 31 mei, de eigen bijdrage is 15 euro en de 
regiegroep draagt 408 euro bij voor de zaalhuur Ottho 

Helderingstraat 204. 
 

 

 

 

• De laatste aanvraag was voor de ouderensoos; zij 
vragen en krijgen 750 euro voor het hele jaar. 
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NAMEN EN ADRESSEN 
 

REDACTIE NIEUWSBRIEF: v1.anker@combiwel.nl 
 
LOCATIES 
Het Anker:    Jacques Veltmanstraat 427 | Tel: 020-6172721 
BOR Fiep:  Overschiestraat 168 (Delflandplein) 

BOR Einstein:  Henri Dunantstraat 70 (Staalmanpark) 

ACTIVITEITENMAKELAARS 

MARGRIET ESSINK 
maandag t/ don derdag 

E-mail : m.essink@combiwel.nl 

Telefoon : 06-57949128 

GABY DU PON 

buurtwerker 

E-mail : g.dupon@combiwel.nl 

telefoon : 06-9000878 

 

ZAKELIJK LEIDER  

(Voor alle vragen over het gebruik van de locaties.) 

wisselende dagen 

ERCAN ATES 

E-mail  : e.ates@combiwel.nl 

Telefoon : 06-39613554 

 

WEBSITE:  www.huisvandewijknieuwwest.nl 

   

 

LIKE ONS OP:                Facebook.com/HuisvandeWijkSltvZ 

 

Vervolg nieuws van de regiegroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u interesse om onze regiegroep te komen 

versterken? U bent van harte welkom!   

Laat het ons weten via Margriet Essink, 020-6172721 / 

06-57949128 

Heeft u ook een leuk idee voor de buurt? 
Denkt u er dan om dat de aanvragen uiterlijk op de 
dinsdag, een week voorafgaand aan de vergadering 
van de regiegroep, voor 10.00 uur, ingeleverd zijn bij 
het Huis van de Wijk Het Anker. 
 

De eerstvolgende vergaderdata voor het 1e halfjaar 

2019 zijn op 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 5 juni. 

Wij zien uw aanvragen graag tegemoet! 
 
 
 
 
Ans van Willigen en Rita McCabe, leden regiegroep. 
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