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VAN DE REDACTIE 

Door middel van deze nieuwsbrief houden we u op 
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen 
het buurtwerk van Combiwel in Nieuw West. Vanuit 
verschillende locaties in Slotervaart Zuid en Osdorp 
zijn onze buurtwerkers en vrijwilligers actief in de 
wijk. Deze nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar en 
is terug te vinden op onze website: 
WWW.HUISVANDEWIJKNIEUWWEST.NL 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT HET TEAM 

 

Nelly Monchen 
Nelly heeft op 27 Februari afscheid genomen van 
collega’s en bewoners in verband met haar pensioen. 
Wij wensen haar het allerbeste! 
 

Maaike van der Linden  
Even voorstellen: Ik ben Maaike van der Linden. 
Ik maak sinds kort deel uit van het buurtwerk team in 
Nieuw-West. 
 
Ik ben Coach GGZ in de Wijk Osdorp. Samen met 
GGZingeest en TEAM ED werken we aan verbinding in 
de wijk voor mensen met een kwetsbaarheid. We 
bouwen een netwerk om de wijk dichterbij te brengen.  
Andersom willen we een steun en informatie punt zijn 
voor alle sociale en publieke organisaties in de buurt.  
 

http://www.huisvandewijknieuwwest.nl/
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CORONA NIEUWS  
 

Buurtwerk gaat door in aangepaste vorm 

Het zijn momenteel spannende tijden wegens het 
corona virus. Ons werk gaat door maar wel in 
aangepaste vorm: 
- Alle groepsactiviteiten zijn tot minimaal 28 April 
2020 afgelast. 
- De Huizen van de Wijk zijn geopend op maandag 
woensdag en vrijdag van 09:00 tot 13:00uur voor 
bewoners die hulp of advies nodig hebben. 
-Bewoners met verkoudheidsklachten etc worden 
dringend verzocht om niet langs te komen. 
-We blijven altijd op veilige afstand van elkaar 
(minimaal 1,5 meter)  
-De buurtwerkers zijn ook op andere manieren nog 
steeds bereikbaar (Zie contactgegevens op blz. 7) 
 -Bewonersinitiatieven kunnen nog steeds ingediend 
worden. Heeft u een goed idee? Iets waar de buurt 
juist nu iets aan heeft? Dan kunnen wij u helpen bij de 
aanvraag van budget. 
-We blijven inspelen op de nieuwste ontwikkelingen. 
Het actuele beleid is te vinden op: www.combiwel.nl 
 

Wat kunt u zelf doen? 

Het belangrijkste is nu dat we de verspreiding van het 
virus afremmen zodat de zorg niet overbelast raakt.  
En dat we de ouderen en risicogroepen zoveel 
mogelijk beschermen. Dit kunnen we doen door de 
richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. En door 
ook onze kinderen en overige familieleden hierover te 
informeren: 
 
-Blijf zoveel mogelijk thuis, Ga alleen naar buiten 
voor het hoogste noodzakelijke. vooral als u tot een 
risicogroep behoort..  
-Heeft u (milde) klachten? Blijf dan thuis.  
-Heeft een gezinslid koorts? Dan blijft het hele gezin 
thuis. 
-Beperk u sociale contacten. 
-Houd buitenshuis minimaal 1,5 meter afstand. 
-Geen handen schudden  
-.Was u handen regelmatig grondig met zeep.  
-Niezen en hoesten in uw elleboog. 
-Gebruik papieren zakdoekjes. Gooi deze na gebruik 
gelijk weg en was uw handen. 

Ik denk dat ik het coronavirus heb. Wat 

moet ik doen? 

Voor iedereen geldt: 

• -Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of 
hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten. 

• -Vermijd sociaal contact. 

• -Vermijd bezoek aan kwetsbare personen. 

• -Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren 
(koorts > 38 graden Celsius en moeite met 
ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.  

• -Als je je beter voelt en 24 uur lang geen 
gezondheidsklachten hebt gehad ben je genezen en 
dan kun je anderen niet meer besmetten. 

 

 

• . 

Heeft u hulp nodig? Of behoefte aan een 

praatje? 

Combiwel en andere welzijnsorganisaties hebben het 

initiatief genomen om een hulplijn op te zetten “Voor 

Elkaar in Amsterdam’ Via dit telefoonnummer en               

e-mailadres kunt u gekoppeld worden aan een vrijwilliger 

die u kan helpen met boodschappen doen, een praatje 

etc. Voor Elkaar in Amsterdam: (Zie ook de flyer op blz.8) 

www.voorelkaarinamsterdam.nl                        

Tel: 020-7670031 /  info@voorelkaarinamsterdam.nl  

Handige linkjes 

Informatie in andere talen                                      
Onder andere Turks, Arabisch en Engels. 

https://www.pharos.nl/coronavirus/ 

Nibud geldkrant – corona en minder inkomen 

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Geldkrant-

special-Minder-inkomen.pdfr inkomen 

Amsterdamse initiatieven tijdens de corona crisis 
https://wijamsterdam.nl/ 

Diverse (online) activiteiten 
https://amsterdam.jekuntmeer.nl/start/filter?s-

answer[4][]=1761 

Informatie over mantelzorg en corona  
https://www.markant.org/ 

Pas op voor nepnieuws! 

Er is momenteel veel nepnieuws in omloop. Dit komt vaak 

binnen via Whatsapp en Facebook. Nepnieuws 

veroorzaakt veel onnodige verwarring en spanning. We 

adviseren u om dit soort berichten niet door te sturen en 

om alleen de officiële berichtgeving van het RIVM aan te 

houden. Zie ook: www.rivm.nl 

 

                             WWW.COMBIWEL.NL 

 

http://www.voorelkaarinamsterdam.nl/
https://www.pharos.nl/coronavirus/
https://wijamsterdam.nl/
https://amsterdam.jekuntmeer.nl/start/filter?s-answer%5b4%5d%5b%5d=1761
https://amsterdam.jekuntmeer.nl/start/filter?s-answer%5b4%5d%5b%5d=1761
https://www.markant.org/
http://www.rivm.nl/
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Bewonersinitiatief Voedselbank 
 
Deze week is er in Osdorp een mooi 
bewonersinitiatief binnengekomen waarmee de 
Voedselbank eenmalig wordt gesteund! Een 
buurtbewoner (Sharma) las dat de Voedselbank in 
Amsterdam grote tekorten aan voedsel heeft, 
omdat mensen massaal aan het hamsteren zijn 
geslagen. De mensen die afhankelijk zijn van de 
voedselbank, hebben daardoor te weinig te eten.  
 
Sharma vond dit zo erg dat hij meteen contact 
heeft opgenomen met de Voedselbank in Osdorp. 
Zij hadden dit probleem ook. Hij heeft daarom een 
initiatief ingediend waarmee alle gezinnen (meer 
dan 100) die geregistreerd staan bij de 
Voedselbank Osdorp, een bon van 25 euro krijgen 
die ze kunnen besteden bij een supermarkt. De 
regiegroep in Osdorp Oost (Huis van de Wijk ’t 
Blommetje) vond dit zo’n mooi idee, dat ze het 
meteen hebben goedgekeurd! Heel erg bedankt 
voor dit mooie initiatief. 
 
De regiegroepleden willen graag initiatieven die 
mensen kunnen helpen in deze Coronacrisis 
financieel ondersteunen.  
 
Ook zoeken wij regelmatig nieuwe leden voor de 
regiegroepen die de aanragen voor 
bewonersinitiatieven beoordelen.  
 
Mail of bel naar Kim: k.oomen@combiwel.  
Tel:06114624438. 
 
Voor Slotervaart Zuid/Huis van de Wijk het Anker. 
Genesis g.yagual@combiwel.nl 
Tel: 06-23577622 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welzijn op Recept 
 

Sinds 1 december 2015 voert Combiwel in 
verschillende wijken in Nieuw-West het project 
‘Welzijn op recept ‘ uit. De welzijnscoaches zijn 
actief in Osdorp, Slotervaart Zuid, Nieuw Sloten/de 
Aker en Geuzenveld/Slotermeer.  

Huisartsen en andere zorgverleners verwijzen 
bewoners naar de welzijnscoaches door. Het gaat 
dan vooral om mensen met psychosomatische 
en/of psychosociale problemen. Dan kunt u denken 
aan eenzaamheid, slecht slapen, last hebben van 
somberheid of angst of verschillende lichamelijke 
klachten waarvoor geen verklaring is. 

Welzijn op recept tijdens de Corona crisis 

 
Welzijnscoaches bellen met de deelnemers van 
Welzijn op Recept om te horen hoe het met hun 
gaat, nu we geen mensen kunnen bezoeken. 
Mensen zijn blij dat we hen bellen, ze kunnen hun 
verhaal kwijt aan iemand die ze al kennen. Soms 
zijn dat heftige verhalen. Angst, slapeloosheid en 
bezorgdheid.Of over alle activiteiten die niet meer 
door gaan en waardoor ze ook anderen niet meer 
zien of spreken. 
 
We kijken ook samen welke andere mensen ze 
zouden  kunnen bellen voor een praatje. 
Een buur, iemand van de gym of iemand van de 
schilderclub. En wat zijn de mogelijkheden om thuis 
bezig te zijn? Als ze hulp nodig hebben voor 
boodschappen regelen we dat er iemand komt om 
dat te doen. Willen ze graag naast onze telefoontjes 
ook nog door iemand anders gebeld worden 
regelen we dat. Dat doen we via Voor Elkaar in 
Amsterdam, Burennetwerk of andere werkers in de 
wijk. Er zijn al heel wat koppelingen met anderen 
gemaakt. 
 
Met nieuwe klanten doen we een telefonische 
intake. Het blijkt dat dat goed mogelijk is en mensen 
zijn er blij om dat dit door kan gaan. 

 

 
 

mailto:k.oomen@combiwel.%20%20Tel:06114624438
mailto:k.oomen@combiwel.%20%20Tel:06114624438
mailto:g.yagual@combiwel.nl
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 Uitbreiding “De gezonde keuken” 

 
In 2019 hebben we bij Huis van de Wijk het Anker 
een aantal stappen genomen om een gezonde 
leefstijl te stimuleren. Hieruit ontstond ook “de 
gezonde keuken’ Vrijwilligers bereiden meerdere 
dagen per week gezonde en betaalbare 
lunchgerechten, snacks en smoothies. 
 
Dit is onze netwerkpartners ook ter ore gekomen. In 
het eerste kwartaal van 2020 is deze interventie ook 
in de kantine van het Calvijn college uitgerold. 
Momenteel werken daar twaalf personen uit allerlei 
diverse culturen verdeeld over 5 dagen, in een team 
van vijf personen per dag. Phillip, Arubaanse man 
van over de 50 jr. is helemaal in zijn nopjes in de 
kantine. Hij had nooit gedacht dat hij weer aan het 
“werk” zou gaan. De samenwerking met Calvijn is 
meer dan bijzonder omdat men hierin echt samen 
optrekt. Calvijn heeft geïnvesteerd in de inventaris 
van de gezonde keuken. Momenteel zijn er 
gesprekken om een dag per week Nederlandse 
taalles te verzorgen voor de vrijwilligers van de 
gezonde kantine.  
 
Andere samenwerkingspartner Cordaan, in de Otto 
Heldringhstraat, wil heel graag in samenwerking met 
Combiwel een “gezonde kantine” voor haar bewoners 
opzetten. Verwachting is dat in de tweede helft van 
2020 hierin de eerste stappen gezet zullen worden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiculturele Buurtmaaltijd  

 
Vorige maand zijn wij weer begonnen met de 
buurtmaaltijd iedere dinsdag in het Anker! 
Een nieuw jaar met nieuwe kansen om jouw 
buurtbewoners beter te leren kennen. Nieuwe kansen 
om te proeven van de heerlijke gerechten van onze 
kookvrijwilligers die zelf ook uit de buurt komen. 
Dinsdag 11 februari zijn wij van start gegaan met een 
speciaal welkomst diner. Hierbij hebben vier 
kookvrijwilligers hun krachten gebundeld. Op het 
menu stond: soep als voorafje, pastagerecht met 
heerlijke bechamelsaus geserveerd met ratatouille en 
kokoscake als toetje.  
 
Wij hebben 30 buurtbewoners mogen verwelkomen 
tijdens deze gezellige avond. Als u het leuk lijkt om 
aan te sluiten of om meer informatie te krijgen, stuur 
dan een mail of bel naar Rita: r.degroot@combiwel.nl 
Tel:06-39367132. Iedereen is welkom en er kan ook 
rekening worden gehouden met wensen en/of 
allergieën. Tot de volgende buurtmaaltijd! 

 
 
 

mailto:r.degroot@combiwel.nl
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 Dagtocht naar het Dolfinarium  

 
Juist omdat wij weten dat in Nieuw-West veel 
kinderen wonen wilde wij iets leuks organiseren in de 
voorjaarsvakantie. Op 20 februari zijn er twee volle 
bussen, in totaal 95 bewoners met twee begeleiders 
naar het Dolfinarium gegaan. Een bus is vanuit het 
Huis van de Wijk ‘Blommetje vertrokken en de ander 
vanuit het Anker. Met dank aan de Stadspas die het 
grootste deel van de entree en het vervoer heeft 
betaald hebben de gezinnen een leuke dag gehad 
vol avontuur en plezier.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationale vrouwendag: 

Inspiratiemiddag persoonijke groei 
 
Op 8 Maart was de internationale vrouwendag 2020. 
Het thema was dit jaar “Vrijheid” Het team van 
Buurtwerk Nieuw West organiseerde in 
samenwerking met vrijwilligers en coaches uit ons 
netwerk een inspiratiemiddag in het teken van 
persoonlijke groei. Vrouwen ut Nieuw-West konden 
gratis deelnemen aan een programma met diverse 
sprekers, workshops door professionele coaches en 
lekkere hapjes en drankjes. Thema’s die aan bod zijn 
gekomen zijn onder andere: 
 

- Wie ben ik echt en wat wil ik bereiken?  

- Een goede relatie met jezelf als basis voor je 

relatie met anderen. 

- Voor jezelf kiezen en grenzen stellen 

- Wat zijn mijn talenten en hoe kan ik die 

toepassen in mijn dagelijks leven? 

Het was heel interessant om hier met elkaar over in 
gesprek te gaan. Zoals een deelneemster zei: 
 
“Confronterend, maar op een positieve manier. 
Dit heeft me echt aan het denken gezet” 
 
Ongeveer 35 vrouwen hebben deelgenomen en het 
was een zeer diverse groep zowel qua leeftijd als 

achtergrond. De reacties waren erg positief. 
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 Internationale vrouwendag bij het 

Anker  
 
Op 7 maart is in het Anker door 4 actieve vrijwilligers 
een vrouwenmiddag georganiseerd voor alle 
vrouwen uit de buurt. De vrouwen konden die middag 
lekker eten, dansen, bingo spelen en henna laten 
zetten. In totaal zijn er 60 vrouwen gekomen en 15 
kinderen. Het was een leuke middag vol plezier en 
gelach. Aansluitend op deze middag konden de 
vrouwen ook mee naar het concert van Abdelhalim 
Hafez. Er zijn van de 60 vrouwen 15 vrouwen 
meegegaan naar het concert en daarbuiten zijn er 
nog 35 ander bewoners meegegaan uit de buurt. Al 
met al was het een geslaagde dag.  
 

 

Osdorperhof, Samenwerking Zorg 

en Welzijn  
 

 
De dagbesteding van Cordaan bij De Osdorperhof in 
samenwerking met Combiwel zoekt mogelijkheden 
om activiteiten voor de buurt  te organiseren. De 
bewoners denken mee over de invulling hiervan. Zij 
dragen ook ideeën aan voor incidentele activiteiten, 
zoals Jeu de Boule, Reiki, Yoga, Computer vragen 
en dansavonden. Er is ook veel animo voor 
wekelijkse dinermogelijkheden.  
 
Wij willen gezamenlijk door samenwerking van 
Cordaan en Combiwel het aanbod van zorg en 
welzijn in de wijk nauwer aansluit bij:de wensen, 
behoeften en mogelijkheden van bewoners, 
kwetsbaar of vitaal, gezond of ongezond. Stadsdeel 
Nieuw-West is positief over de ontwikkelingen om de 
Osdorperhof meer buurtgericht te programmeren. 
Vanuit Combiwel zijn er veel contacten met de wijk 
die op basis van wederkerigheid bij De Osdorperhof 
kunnen deelnemen aan activiteiten, of deze zelf 
organiseren.  
 
Door deze samenwerking wordt De Osdorperhof een 
centraal punt in de wijk, voor kwetsbare en sterke 
buurtbewoners, met een professionele keuken, 
activiteiten, bewegingsmogelijkheden, en 
buurtdiensten die zorgen voor een sterke 
aantrekkingskracht op de buurt. Deze locatie zal een 
uitstraling hebben van openheid, gericht naar de wijk 
toe. 
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 NAMEN EN ADRESSEN 

 

REDACTIE NIEUWSBRIEF: g.dupon@combiwel.nl 
 

LOCATIES 
 
Slotervaart Zuid: 
 

Het Anker: Jacques Veltmanstraat 427  
Tel: 020-6172721 
Het Anker 2 Pieter Calandlaan 3 
Tel: 020- 617 27 21 | 
BOR Fiep: Overschiestraat 168   
Tel: 020-6172721 

 
Osdorp:                                                                               

’t Blommetje: Hoekenes 25                                   , 

Tel:020- 619 4412                                            

Osdorperhof: Pieter Calandlaan 86,                     

Tel:020- 619 4412 (Wasilis Psathas)                        

AZC: Willinklaan 3                                                   

Tel:020- 619 4412 (Kim Oomen) 

BUURTWERK 

NATHALIE PIJNAKER                                                                      

dinsdag t/m vrijdag 

E-mail : n.pijnaker@combiwel.nl 

Telefoon : 06-57595824 

GENESIS YAGUAL 

maandag t/m vrijdag 

E-mail : g.yagual@combiwel.nl 

telefoon : 06-23577622 

WASILIS PSATHAS                                                               

maandag, dinsdag, donderdag vrijdag 

E-mail : w.psathas@combiwel.nl 

telefoon : 06-23577458 

KIM OOMEN                                                                                 

maandag t/m donderdag (woensdag bij AZC) 

E-mail : k.oomen@combiwel.nl 

telefoon : 06-14624438 

GABY DU PON                                                                             

dinsdag en donderdag 

E-mail : g.dupon@combiwel.nl 

telefoon : 06-19000878 

MAAIKE VAN DER LINDEN                                                     

maandag t/m donderdag 

E-mail: m.vanderlinden@combiwel.nl 

telefoon : 06-42147439 

 

 

 

ZAKELIJK LEIDER  

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

 

ERCAN ATES 

maandag, woensdag t/m vrijdag 

E-mail  : e.ates@combiwel.nl 

Telefoon : 06-39613554 

 

 

WELZIJN OP RECEPT (welzijnscoaches) 

LENIE SMIT                                                                       

dinsdag t/m vrijdag 

E-mail : l.smit@combiwel.nl 

Telefoon : 06-14120058 

MARIET GRIFFIOEN 

maandag,woensdag en donderdag 

E-mail : m.griffioen@combiwel.nl 

telefoon : 06-24622641 

 

WEBSITE:  

www.huisvandewijknieuwwest.nl  

 

FACEBOOK:     

Huis van de Wijk Slotervaart Zuid 

https://www.facebook.com/HuisvandeWijkSltvZ/ 

Huis van de Wijk ‘t Blommetje Osdorp - Combiwel 

https://www.facebook.com/Huis-van-de-Wijk-t-

Blommetje-Osdorp-Combiwel-104980687638994/ 

 

 

mailto:n.pijnaker@combiwel.nl
mailto:g.yagual@combiwel.nl
mailto:w.psathas@combiwel.nl
mailto:k.oomen@combiwel.nl
mailto:g.dupon@combiwel.nl
mailto:m.vanderlinden@combiwel.nl
javascript:handleMailto('mailto:e.ates@combiwel.nl');return%20false;
mailto:l.smit@combiwel.nl
mailto:m.griffioen@combiwel.nl
http://www.huisvandewijknieuwwest.nl/
https://www.facebook.com/HuisvandeWijkSltvZ/
https://www.facebook.com/Huis-van-de-Wijk-t-Blommetje-Osdorp-Combiwel-104980687638994/
https://www.facebook.com/Huis-van-de-Wijk-t-Blommetje-Osdorp-Combiwel-104980687638994/
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