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VAN DE REDACTIE 

De zomervakantie is aangebroken en wat hebben we 

heerlijk weer. Tijdens de vakantie zijn wij voor 

bezoekers tussen 13:00 en 17:00 uur geopend. Er is 

dan een vrije inloop en u kunt koffie, thee en andere 

drankjes bestellen aan de bar. Buiten deze tijden is 

het Anker alleen toegankelijk voor activiteiten in eigen 

beheer. Doet u mee aan een activiteit in het Huis van 

de Wijk? Vraag dan aan degene die de activiteit geeft 

of het wel of niet doorgaat.  

We hebben naast de bestaande activiteiten die 

doorgaan ook een speciaal zomerrooster ontwikkeld. 

Kijk snel op pagina 2 en 3 wat er in het  Anker 

allemaal te doen is deze zomer….. 

DISCO IN HET ANKER 

Wil je nieuwe mensen ontmoeten? Een avondje 

dansen en ontspannen onder het genot van een 

drankje en een hapje?  

Op zondag 18 augustus van 18:00 – 22:00 uur gooien 

we de heupjes los tijdens de disco voor mantelzorgers 

en vrienden. De disco is gratis, graag wel aanmelden.  

Aanmelding en meer info? Bel Nelly Bos: 06-44488650 

 

WE HEBBEN EEN BUURTPRIJS 

GEWONNEN! 

In buurten waar de Straatprijs van de Nationale 

Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een 

organisatie met het Buurtcadeau. Zo hebben ook alle 

omwonenden langdurig profijt van de straatprijs. 

Afgelopen jaar is er een straatprijs van de 

Postcodeloterij in de Theodorus Majofskistraat gevallen 

en daarom verraste het Oranje Fonds het Anker met 

een Oranje Fonds Buurtcadeau t.w.v. €3.000. In 

samenspraak met de Regiegroep is er besloten wat te 

doen met het prijzengeld.  

 

Een deel  van de opbrengst is naar het realiseren van 

de panelen met Louis Bouwmeester en Theodorus 

Majosfski gegaan. Dit is een product afkomstig van het 

project: “Geef straten een gezicht”. Op deze panelen 

staan afbeeldingen van de twee heren waar de straten 

naar vernoemd zijn aangevuld met een beschrijving. Je 

kunt de panelen in de desbetreffende straten vinden.  

Van de rest van het prijzengeld gaan we 

keukenmaterialen voor het Anker aanschaffen zoals 

pannen en servies. Kom naar onze buurtmaaltijden en 

merk het verschil 😊  

De prijs is op 3 juli tijdens ons zomerfeest uitgereikt. 

Overigens was het eindejaarsfeest een groot succes. Er 

was voor zowel jong en oud veel te doen. Over de hele 

dag waren er 500 bezoekers waarvan 300 buren 

hebben mee gebarbecued. Op onze facebookpagina 

staan mooie foto’s!  
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DE BEER PRESENTEERT: HET BRONZEN 

BEERTJE VAN ARIE TEEUWISSE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Chris Lebeaustraat, dichtbij de kruising met de Thorn 

Prikkerstraat staat een bronzen beertje. Het is gemaakt door 

Arie Teeuwisse (1919-1993).  

                                   Adrianus Johannes Petrus Franciscus     

                                   Teeuwisse was beeldhouwer en 

                                    illustrator. Van 1936 tot 1940 kreeg  

                                    hij les aan het Instituut voor  

                                    Kunstnijverheidsonderwijs en aan de  

                                    Rijksacademie van Beeldende Kunsten 

                                    in Amsterdam.  

                                    Een van zijn leermeesters was Jaap  

                                   (Jacobus) Kaas (1898-1972),  

                                   beeldhouwer, graficus en medailleur. 

 

Jaap Kaas speelde ook buiten de academie een belangrijke 

rol in het leven van Teeuwisse. Hij  kwam uit een vrijzinnig 

Joods socialistisch gezin. Hij woonde aanvankelijk in 

Antwerpen en bezocht daar vanaf zijn 10de de ZOO. Daar 

raakte hij bevriend met oppassers en kunstenaars die er aan 

het werk waren.  

In 1914 vluchtte Jaap Kaas met zijn familie naar Amsterdam. 

Daar werd Artis zijn werkplek. Hij had er een bescheiden 

atelier in de buurt van de zebra’s.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Kaas actief in het 

verzet. Hij zorgde ervoor dat Arie Teeuwisse in zijn atelier kon 

schuilen en dat hij in 1943 boven de ijsberenverblijven een 

veilig onderduikadres vond. Teeuwisse’s passie voor dieren is 

daar ongetwijfeld aangewakkerd.  

Zowel van Arie Teeuwisse als van Jaap Kaas staan 

verschillende beelden in of bij Artis. 

Teeuwisse werd een van de belangrijkste figuratieve 

beeldhouwers uit de tweede helft van de 20ste eeuw. 

Niet alleen vanwege zijn dierenplastieken, maar ook 

vanwege zijn menselijke figuren. Hij hechtte veel 

waarde aan de houding van zijn figuren en hun 

expressie. Dat is goed te zien in het beeld ‘De 

Oppasser’ in Artis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij was een kunstenaar die niets moest hebben van 

het werk van modieuze kunstenaars als Joseph Beuys 

en Andy Warhol.  

Na de Tweede Wereldoorlog maakte hij een moeilijke 

periode door. Als er opdrachten werden gegeven, 

waren dat opdrachten voor grotere 

(oorlogs)monumenten. 

Teeuwisse verdiende zijn geld voornamelijk met 

illustraties. Als illustrator maakte Teeuwisse vanaf 

1947 tekeningen en strips voor de KRO-gids. Hij wilde 

geen gebruik maken van de zogenaamde 

contraprestatieregeling, die kunstenaars in staat stelde 

om gebruik te maken van de bijstand. 

Tekst: Sandra de Vries 

Foto met de grote en de kleine beer: Ahmed Ait si amar 
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 NIEUWS VAN DE REGIEGROEP 
 

Verslag van de regiegroep-vergadering Slotervaart 

Zuid van 8 mei 2019 

Deze keer hebben we in het Anker 2 vergaderd, in het 

Calvijn College, en hebben we kennis gemaakt met de 

stagiair Galoeh die graag een keer de regie-

groepvergadering wilde bijwonen. Hij is eerstejaars 

Masterstudent aan de VU en doet onderzoek naar het 

onderwerp eenzaamheid en hoe bewonersinitiatieven 

bijdragen aan de verbondenheid van bewoners in een 

buurt. 

Er waren vier aanvragen ingediend: 

Het Ankerkoor gaf op 2 juni een uitvoering in het Anker. 

De kosten (250 euro) zijn door de regiegroep 

toegekend. Iedere maandagochtend repeteert het koor 

in het Anker. Nieuwe leden zijn van harte welkom!  

 

De tweede aanvraag was van STOC. Vanwege enkele 

onduidelijkheden m.b.t. eerdere ingediende aanvragen 

heeft de regiegroep de aanvraag afgewezen. 

 

Op 16 juni organiseren de GAOS mannen een 

voetbaltoernooi voor kinderen tot 12 jaar. 

Dit vindt plaats in het Staalmanpark van 11.00-18.00 uur 

en wordt afgesloten met een BBQ. 

De totale kosten bedragen 1550 euro. 

 

Evenals vorig jaar was er weer een Iftar op het 

Delftlandplein. Deze vond plaats op vrijdag 17 mei om 

21.00 uur. Het was een gezamenlijk project waaraan 

ook de regiegroep meebetaalde met 500 euro. 

 

Onze volgende vergaderingen zijn op 7 augustus, 4 

september, 2 oktober, 6 november en 4 december 2019. 

 Rita McCabe en Ans van Willigen, leden regiegroep 

Verslag van de regiegroep-vergadering van 6 juni 

Vandaag maakten we kennis met Fatma Yilmas. Zij 

komt ons team, als bewoonster van de 

Delftlandpleinbuurt, versterken en daar zijn we heel blij 

mee! 

 

De meeste aanvragers zijn dit keer oude bekenden, 

maar we begonnen met een nieuw initiatief n.l. Tuinplan 

Karmijn aan de Louwesweg. 

Het is een buiten project voor starters, statushouders en 

jongeren die gezamenlijk gaan tuinieren. De tuin wordt 

ook een ontmoetingspunt voor bewoners en 

buurtgenoten. 

Met een zomerfeest hopen de initiatiefnemers 

bekendheid te krijgen. We steunen dit plan met 1150 

euro. 

 

De Stichting Kind & Kennis vraagt een bijdrage voor hun 

eindfeest, wij trekken er 645 euro voor uit. 

 

Er komt een buurtfeest in het Andreas Ensemble, de 

kosten bedragen 430 euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bij Cordaan worden de ouderen getrakteerd op een 
Suikerfeest, de vrijwilligsters gaan voor 350 euro de 
bewoners een gezellige middag bezorgen. 
 
De GAOS mannen hebben een half jaar lekker 
gevoetbald en willen doorgaan. Wij betalen de 
zaalhuur a  543,75 euro. 
 
Vooruit heeft veel vakantieplannen die samen 1060 
euro kosten. Het buurtdiner is begroot op 200 euro en 
de pubquiz kost 50 euro. 
 
Tot slot lag er een aanvraag van Startblok Actief.  
Riekerhaven bestaat nu 3 jaar, ook dit is een 
woonproject voor 565 jongeren waar statushouders en 
nederlandse jongeren tussen de 18 en 31 jaar samen 
wonen en dat met een jaarlijks feest willen vieren, 
waarbij ook buurtbewoners van harte welkom zijn. 
De regiegroep betaald mee met 1055 euro en stelt zich 
garant voor de eventuele kosten voor vergunningen 
die 1526 euro bedragen, Startblok Actief gaat 
vrijstelling bij de gemeente  aanvragen. 
 

De volgende regiegroep vergadering 
is i.v.m. de vakantie op 7 augustus 

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) 

Buurtwerk 

MARGRIET ESSINK 
maandag t/ don derdag 

E-mail : m.essink@combiwel.nl 

Telefoon : 06-57949128 

GENESIS YAGUAL LEON 

buurtwerker 

E-mail : g.yagual@combiwel.nl 

telefoon : 06-23577622 

 

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 

uurt 
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