
 

In Slotervaart-Zuid is er sinds oktober/november een nieuw team 

aangesteld met 3 jongerenwerkers waarvan er 1 jongerenwerkster 

al actief was. Combiwel wil hiermee het Jongerenwerk in 

Slotervaart Zuid weer laten opbloeien. 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er afgelopen maand, vooral in 

dec. is gebeurd in Slotervaart –Zuid, welke wekelijkse activiteiten 

er te doen zijn en wat voor activiteiten er in de toekomst verwacht 

kunnen worden  

 

Welkom, Bonjour,  

Marhaban 

Nieuwsbrief nov. dec. & jan ‘19 
 

Stichting Combiwel – Nieuw West 
 

Team Slotervaart-Zuid 
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Jongeren 15+ 
Het jongerenwerk in Slotervaart Zuid heeft de afgelopen tijd een grote verandering ondergaan. Door 
de komst van de twee nieuwe jongerenwerkers zijn de activiteiten aangepast en toegespitst op 
talentontwikkeling. De vrije inloop avonden zijn veranderd naar avonden waarin de jongerenwerkers 
gerichte en gestructureerde activiteiten aanbieden aan de jongeren. 
 
Iedere dinsdag werken wij aan het thema sport en gezondheid wat gepaard gaat met 
zaalvoetbalactiviteiten van 20:00 tot 22:00 op de Ottho Heldringstraat. Elke woensdag koken en eten 
we samen eten. Vanaf februari willen we naast zaalvoetbal ook een kickboks-activiteit gaan 
organiseren. Deze lessen gaan gepaard met dialogen en bijeenkomsten over zelfontplooiing en 
versterking.  
 
De jongeren zijn enthousiast over de verandering die zij meemaken met betrekking tot de activiteiten 
in Slotervaart Zuid. We richten onze aandacht nu op Talentgericht werken. We sluiten bij al onze 
activiteiten en projecten aan op de wensen en behoeften van jongeren. We houden daarbij rekening 
met individuele en ook groepscompetenties. Daarnaast werken we aan de hand van de peer-to-peer 
methodiek waarbij jongeren  met hun ervaring zichzelf inzetten voor anderen.  

 

Koken 

 

Iedere woensdag wordt er samen met de jongeren 

gekookt. Dit zorgt naast gezelligheid ook voor 

verantwoordelijkheid en samenwerking. Er worden 

namelijk koppels gemaakt met ieder zijn eigen taak.  

 

Ook zijn wij als leuke kennismakingsactiviteit met een 

klein groepje gaan skiën/snowboarden bij Snowworld 

Zoetermeer. Wat we vooral wilden overbrengen deze dag 

aan de jongeren is dat het oké is om te vallen, alleen zo 

kan je ervan leren.  

Zaalvoetbal 

Op 17 november is er samen met partners als 

Sciandri, streetcornerwork, Ara cora samengewerkt 

aan een zaalvoetbaltoernooi. De vraag hiernaar was 

groot en dit bleek ook in de opkomst en het plezier 

die dag. Het niveau was zeer hoog met veel 

technische hoogstandjes. Er werd vooral gevoetbald 

met respect. Ook is er in de kerstvakantie op 29 dec  

een geslaagd toernooi georganiseerd met partners in 

de sporthal van het Calvijn College.  
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Ook hebben de tieners meegedaan aan het 

kerstzaalvoetbaltoernooi georganiseerd door 

Hattrick op het Calvijn College. Vanaf Januari 

zullen de tieners iedere maand aan een ander 

thema werken tijdens de tienerclub. Het eerste 

thema zal zijn: persoonlijke ontwikkeling/ 

doorzettingsvermogen. Door activiteiten 

gericht op dit thema zullen de tieners zichzelf 

ontwikkelen zonder dat zij het zelf specifiek 

doorhebben. Voor hen is het belangrijk dat zij 

de tienerclub ervaren als ontspannend, terwijl 

zij aan talentontwikkeling werken. 

Afgelopen maand zijn de jongerenwerkers 

begonnen met de tienerclub. Deze club is 

speciaal voor alle tieners van 10 tot 14 jaar oud 

in Slotervaart Zuid. Iedere maandag en 

woensdag vindt het plaats in de BOR-ruimte 

van de Einsteinschool. De tienerclub is gericht 

op talentontwikkeling en op plezier! De groep 

bestaat op dit moment uit 10 tieners die iedere 

les aanwezig zijn. We doen verschillende 

activiteiten en opdrachten. Het belangrijkste is 

dat de tieners zich in een vertrouwde omgeving 

verkeren waarin zij zichzelf kunnen zijn. In de 

kerstvakantie hebben wij winteractiviteiten 

gedaan zoals geschaatst op de Jaap Eden 

schaatsbaan in Amsterdam Oost. 

  

Tieners -14 
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Woensdag 5 december hebben we voor de 

tienermeiden een speurtocht georganiseerd. De tiener 
jongens mochten ook meedoen, waardoor het nog 

spannender werd voor de  kinderen. Ze hebben zich in 
tweetallen door de wijk moeten verplaatsen om bij 

verschillende aangewezen punten een raadsel op te 
lossen of een opdracht uit te voeren. Nadat alle groepen 

terug in het Anker waren zijn we overgestapt op het 
tweede deel van de speurtocht met een Pietendans-
wedstrijd in verschillende stijlen: Stopdans, Vries de 

piet & Meisjespieten versus jongenspieten battle. We 
hebben de middag afgesloten met heel veel pepernoten, 

lekkere poffertjes en warme chocolademelk tijdens de 
Sinterklaas bingo. Het was een actieve en sportieve 

middag waar ook veel plezier en samenwerking in zat. 

 

Donderdag 27 december was een gladde winterdag voor 

ons! We zijn samen met het meidenwerk van Osdorp 
gaan schaatsen bij de Jaap Eden baan in Oost. De één 

viel en de ander is een natuurtalent! Wat hebben wij 
gelachen met z'n allen! We zijn met het openbaar 

vervoer naar de schaatsbaan gegaan. De meiden zorgden 
zelf voor een OV-chipkaart en wat te eten en drinken.  

 

 

Op vrijdag 28 december zijn we met de (zeker stoere) 14+ 
meiden een dagje weggeweest naar Snowplanet. We zijn 

gezamenlijk met twee 9-personen busjes vanuit de Wijk-
Praktijk-Team ruimte op het Staalmanplein vertrokken 

naar Snowplanet in Velsen-zuid. Eenmaal aangekomen 
was iedereen erg enthousiast van het zien van de hoge 
pistes. We hadden twee mogelijkheden om uit te kiezen, 

namelijk skiën of snowboarden. Daar stonden we dan, net 
professionals, de een die het sneller onder de knie had dan 

de ander. En de ene valpartij na de ander, maar het maakte 
ons niet uit, want de lol die we daardoor hadden maakte 

onze dag alleen maar beter. Na 4 uur sneeuwpret op de 
piste, was het weer tijd om terug te keren naar huis met 
nieuwe ervaringen. Dit was nou een dag om zeker niet te 

vergeten! 
 

Sinterklaasspeurtocht  

Skiën/snowboarden 

Meiden 

Schaatsen 
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Vrijdag 14 December hebben we samen met de tienermeiden 

een winter diner gehouden als afsluiting van het jaar. 

Iedereen heeft een heerlijk gerecht meegenomen en wij 
hebben gezorgd voor de decoratie, drinken en het toetje! We 
hebben verschillende spelletjes gespeeld waardoor we het 

super gezellig hebben gehad! Bedankt voor het heerlijke eten 

moeders!!♡  

 

Donderdag 3 januari zijn we samen met de tienermeiden 

gaan lasergamen. Twee actieve moeders vonden het 
helemaal niet erg om te helpen met het vervoeren van de 
meiden en ze deden zelfs mee met het lasergamen!! In twee 

teams zijn we tegen elkaar gaan strijden om wie de meeste 
punten zou halen. Het was een spannende en avontuurlijke 

ervaring voor de meiden, want allemaal deden ze het voor 
het eerst. We leken net een groep soldaten met de 

laserpistolen!!  

 

 

Op vrijdag 4 januari hebben we de Girls-only winter-movie- 
night gehouden, waarin iedereen in stijl aankwam in hun 

leukste pyjama's. Zelfs de moeders hebben leuk meegedaan 
en openden de avond met de leukste pyjama modeshow 

waarbij 3 prijzen te winnen waren. Door veel aanmeldingen 
(50 mensen) was het spannend maar hebben we toch de 

leukste pyjama's kunnen uitkiezen. Na de show konden we 
allemaal onderuitgezakt genieten van de meidenfilm met 
lekkere snacks en drinken. Halverwege de film hebben we 

een kleine break gehouden waarbij we samen konden 
genieten van heerlijke pizza's. Na afloop van de film is er 

nog een klein feestje gebouwd met de meiden waarin er 
gelachen en zeker gedanst werd. Na deze geslaagde movie 

night kijken de meiden en wij zeker uit naar een vervolg. 
 
 

Winterdiner  

Meiden 

Lasergamen 

Super geslaagde Girls only winter movie 

night!: 



 
THE LOREM IPSUMS WINTER 2016 

6 

 

Siham Tadmine is onze meidenwerkster in de 
wijk Slotervaart Zuid. Zij zet zich nu al meer dan  

een jaar in voor de verschillende meidengroepen 
en groepen van meiden met moeders samen. 
Wekelijks komen de meiden samen. Zo komen 
de tiener meiden van 10-13 jaar elke woensdag 
(14.30-16.30u) en vrijdag (15.30-17.00u) samen 
in het Anker. De oudere meiden van 14+ zijn 
elke woensdag en vrijdag welkom van 17.30 tot 
19.30 uur.  

Tijdens deze bijeenkomsten leggen we de focus 
op dat de meiden zichzelf leren kennen, 
accepteren en waarderen. Doordat we 
verschillende actuele onderwerpen bespreken 
met/zonder activiteit, krijgen ze een beter beeld 
over zichzelf en hun toekomst. Het doel is dan 
ook vooral om zelfbeeld, talenten en grenzen te 
creëren, ontdekken, en te ontwikkelen.  

Wil je je aanmelden voor de tiener meidenclub of 
de 14+ groep avonden? Kom dan langs of neem 
contact op met Siham Tadmine. Tel: 
0613849617  of mail naar 
S.Tadmine@combiwel.nl. 

Naast de reguliere meiden activiteiten, hebben 

we tijdens de schoolvakanties een aangepast 

programma. Zo ook afgelopen kerst vakantie! 

Siham Tadmine 

Marleen Oostenbrink 

Marleen Oostenbrink is samen met Alhossain 
Kamal de nieuwe Jongerenwerker bij 
Combiwel. Zij vormen het duo dat zich richt op 
tieners en jongeren.  

Marleen zet zich naast jongerenwerkster voor 
de 16+ jongeren ook in als tienerwerkster voor 
tieners onder de 14 jaar. Deze tieners komen 
voornamelijk bij de BOR-ruimte van de 
Einsteinschool waar 2 maal per week 
activiteiten worden gehouden. Elke maandag 
en woensdag zijn tieners welkom van 15:00 tot 
17:00u.  

Elke maand wordt er een nieuw thema 

gehanteerd. Het thema van deze maand is 
persoonlijke ontwikkeling en 
doorzettingsvermogen.  

Wil je je aanmelden voor de tienerclub 14+ kom 
dan langs of neem contact op met Marleen 
Oostenbrink Tel: 0613063831 of mail naar 
M.Oostenbrink@combiwel.nl 

Alhossain Kamal 

Alhossain Kamal is samen met Marleen 
Oostenbrink de nieuwe jongerenwerker in 
Slotervaart-Zuid. Alhossain richt zich op de 
jongeren van 15+. 

Sport wordt bij de huidige doelgroep veel 
ingezet en is wellicht de sleutel om jongeren 

pro-actiever te maken. Middels sport werken 
we aan competenties zoals samenwerken en 

doorzetten.  

Daarnaast leren jongeren op een respectvolle 
manier met elkaar om te gaan. Naast de 

zaalvoetbal willen we ook kickboks-
activiteiten vanaf februari opzetten in 

combinatie met educatieve & interactieve 
sessies. 

Heb je zin in activiteiten bij de 15+ groep? Kom 
dan langs of neem contact op met Alhossain 

Kamal Tel: 0639717857  of mail naar 
A.kamal@combiwel.nl  

 

De Jongerenwerkers 

mailto:S.Tadmine@combiwel.nl
mailto:A.kamal@combiwel.nl


 

 

  

Activiteitenoverzicht 

Adres:   Huis van de Wijk  – ’t Anker 

  Jacques Veltmanstraat 427 

  1065 DC Amsterdam 

Tel:    020-6172721 

Website: www.combiwel.nl 

Email:     huisvandewijk@combiwel.nl 

  welkom@combiwel.nl 

   

Siham Tadmine – S.tadmine@combiwel.nl 0613849617 

Marleen Oostenbrink M.Oostenbrink@combiwel.nl 0613063831  

Alhossain Kamal A.kamal@combiwel.nl 0639717857 

ma di wo do vr zat zon 

 Tijden: 17:00-
22:00 

Groep: 15+ 

Locatie: T’ Anker 

Tijden:  17:00 – 
20:00 

Groep:  15+ 

Locatie: T’ Anker 

Tijden: 17:00 – 
20:00 

Doelgroep: 15+ 

Locatie: T’ Anker 

  

 
 
 

 

 

onreglmatig 

 

 

 

Jongerenwerk 

Tienerwerk 
ma di wo do vr zat zon 

Tijden: 15:00 -17:00 

Groep:  -14 

Locatie: 
BOR/Einstein 

 Tijden: 15:00 -
17:00 

Groep:  -14 

Locatie:  
BOR/Einstein 

   

 

 

 

 

Meidenwerk 
ma di wo do vr zat zon 

  Tijden:  14:30 – 16:30 
& 17:00 – 19:00 

Groep: 10-13 jr & 14+ 

Locatie: T’ Anker /WPT 

 Tijden:  15:30 – 17:00 
& 18:00 – 20:00 

Groep: 10-13 jr & 18+ 

Locatie: T’Anker / WPT 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 

mailto:S.tadmine@combiwel.nl
mailto:M.Oostenbrink@combiwel.nl
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