
 
 

 

 

 

Activiteitenoverzicht Huis van de Wijk ’t Blommetje  

Juli 2020  

Bij het Huis van de Wijk kunnen bewoners dagelijks tussen 09:00 en 17:00 terecht voor een praatje, 
om andere buurtbewoners te ontmoeten, voor advies, om mee te doen aan een activiteit of om zelf 
een activiteit te organiseren. 

Heeft u zelf een leuk idee voor de buurt? 

Heeft u een idee voor een activiteit in uw straat of buurt? Wilt u samen met een groep iets 
organiseren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! 

Ons team staat klaar om u te ondersteunen bij het uitwerken van uw idee. Vanuit ons netwerk 
kunnen wij u ook verbinden aan andere bewoners en organisaties met wie u eventueel kunt 
samenwerken. Bij het Huis van de Wijk zijn er ook verschillende ruimtes waar u (gratis) gebruik van 
kan maken. 

Ook kunnen we u ondersteunen bij het indienen van een bewonersinitiatief. Hiermee kunt u budget 
aanvragen voor uw activiteit. Deze aanvraag wordt beoordeeld door een regiegroep bestaande uit 
buurtbewoners. 

Wilt u meer informatie? Kom vooral een keer langs of maak een afspraak met een van de 
buurtwerkers.    

Team ‘t Blommetje: 
Wasilis Psathas / Buurtwerker / w.psathas@combiwel.nl / 06 23577458 
Kim Oomen / Buurtwerker / k.oomen@combiwel.nl / 06 14624438  
Gaby du Pon / Buurtwerker/ g.dupon@combiwel.nl / 06 19000878 
Maaike van der Linde/ Buurtwerker & ggz coach / m.vanderlinde@combiwel.nl /06 57022972 

Vragen over ruimtegebruik:  

Ercan Ates / Locatieleider / e.ates@combiwel.nl / 06 39613554 

Kijk voor meer informatie op onze website : www.huisvandewijknieuwwest.nl 
 
Like en volg ons op Facebook:  Huis van de Wijk ‘t Blommetje 
 
Instagram: https://www.instagram.com/nieuwestnest/ 
 
 
 
  

Adres: 
Huis van de Wijk ’t Blommetje 

 Hoekenes 25, Amsterdam 
Telefoon: 06 28639925 (bellen of via whatsapp)  
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Maandag Tijd Contactpersoon Email/Telefoon 

Club Harmonie 
Ontmoeting  & activiteiten 
Surinaamse groep 

17.00 – 23.00 Purcy Carter 06 19304731 

Dinsdag Tijd Contactpersoon Email/Telefoon 

Spreekuur Regenbooggroep 
Zelfredzame daklozen 

09:00- 17.00 uur  
Op afspraak 

Maria Hashem 06 52482875 

Ervaringsgroep (herstelgroep) 
voor vrouwen 

Om de week 

10.00 – 12.00 uur 
12.00 – 13.00 lunch 

(kosten lunch 1,50) 

 

Gaby du Pon 
 

Charlotte van der Veen 

g.dupon@combiwel.nl 
0619000878 

charlotte@teamed.nl 

06 18424350  

Brandaris GGZ  

Nederlandse les 
13.00 - 15.00 uur Tofaha Elias 06 41625660 

Spreekuur Raad is Daad 
Afwezig tot 1 september! 

14.00 - 17.00 uur 
Vanaf 13:30 volgnrs 

uitdelen 

Ozlem 
 

Ozlem 
 

Club Harmonie 
Ontmoeting & activiteiten  
Surinaamse groep 

17.00 - 23.00 uur Purcy Carter Purcy Carter 
 

Woensdag Tijd Contactpersoon Email/Telefoon 

Spreekuur Regenbooggroep 
Zelfredzame daklozen 

09:00- 17.00 uur  
Op afspraak 

Maria Hashem 06 52482875 

De groene kans 

Samen delen tegen 
voedselverspilling. Tuinfeestje! 

12:00 –14:00 
Vanaf 11:30  

Kim Oomen 

Maaike van der Linde 

k.oomen@combiwel.nl 

06 14624438 
m.vanderlinde@combiwel

.nl  06 57022972 

Buurtvrouwen 
Marokkaanse vrouwengroep 

15:00 – 18:00 Malika Elhadouchi 06 84476777 

Somalische Community 

Mannengroep 
19.00 - 23.00 uur 

 

Farhan Abukar farxaan69@hotmail.com 

 

Donderdag Tijd Contactpersoon Email/Telefoon 

Schilderclub 55+  
Tekenen en schilderen  

10.00 - 12.30 uur  
Prijs: €10 
(Proefles)  

Vincent  
  

Vincent.van.oss@planet.n
l  

Crea Club 

Haken en breien 

13.00 - 15.00 uur 

 

Ingrid ingsomo@gmail.com 

Klantgesprekken de Waag 16:00 – 17:00 
Op afspraak 

- - 

Club Harmonie 

Ontmoeting & activiteiten  
Surinaamse groep 

17.00 – 23.00 uur Purcy Carter 06 19304731 

Let op: dit overzicht is een momentopname, voor de meest actuele tijden kunt u contact opnemen met de contactpersonen. 
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Vrijdag Tijd Contactpersoon Email/Telefoon 

WMO Inloop met lunch  
Sjoelen, schilderen en lunch 

10:00 - 12.30 uur 
Kosten 1 euro 

David Pijlman 06 13156 996 

GGZ Brandaris  

Engelse les 
15.00 - 17.30 uur Tofaha Elias 06 41625660 

Actieve vaders 
Ontmoeting & thema avonden 

19.00 - 23.00 uur Mostapha el Otmani 06 87120695 
 

Zaterdag Tijd Contactpersoon Email/Telefoon 

Actieve vaders 
Ontmoeting & thema avonden 

19.00 - 23.00 uur Mostapha el Otmani 06 87120695 

 

Zondag Tijd Kosten Email/Telefoon 

Buurtvrouwen 
Eten, voorlichting en 
ontmoeting voor de buurt 

12.00 - 18.00 uur Malika Elhadouchi  06 84476777 

 Let op: dit overzicht is een momentopname, voor de meest actuele tijden kunt u contact opnemen met de contactpersonen. 
 

Maatregelen i.v.m. Corona 
 

Bij het Huis van de Wijk maken wij meerdere keren per dag alle contactpunten zoals deuren schoon. 
We hebben de ruimtes anders ingericht zodat de 1,5 m haalbaar is. Voor iedere ruimte geldt er een maximaal aantal 

personen. Ook hebben wij sinds kort een mooi terras waardoor het mogelijk is om gezellig buiten te zitten. Op dit 

moment is het rooster minder uitgebreid dan wat u gewend bent. In overleg met bewoners(groepen)worden de 
activiteiten komende periode weer stapsgewijs opgestart. Begeleiders van groepen bevragen de deelnemers over hun 

gezondheid en zijn verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten.  
 

Let op! 

Kom niet naar het Huis van de Wijk als u last heeft van verkoudheidsklachten, keelpijn, koorts etc. 
Bij binnenkomst s.v.p. uw handen wassen en/of ontsmetten bij de desinfectiezuil. 

Op dit moment mogen bij binnen helaas nog geen koffie en thee serveren. Buiten op ons terras wel 
Spreekuren zijn momenteel alleen op afspraak. Bent u eerder aanwezig? Dan verzoeken wij u om buiten te wachten 

 

Zomer openstelling (4 juli t/m 16 augustus) 
 

Het Huis van de Wijk is in deze periode van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 13:00 geopend. 
I.v.m. de vakantieperiode kunnen we niet garanderen dat er altijd een buurtwerker aanwezig is. Wilt u een 

buurtwerker spreken? Dan kunt u het beste eerst een afspraak maken. (zie contactgegevens)  
 

Zomer activiteiten 

 
Iedere maandag t/m vrijdag van 10:00 – 17:00 ’t Zomerterras (Bij mooi weer) 

Koffie en gezelligheid georganiseerd door onze vaste vrijwilligers. 
 

Happy Stones Amsterdam 

Samen stenen beschilderen met leuke, positieve boodschappen en afbeeldingen die de vinder laten glimlachen! 
Op verschillende dagen worden er workshops georganiseerd voor kinderen en volwassenen bij 't Blommetje en het 

EECO. Zie facebook voor de actuele data of vraag het aan Gaby du Pon (buurtwerker) 


