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       NIEUWSBRIEF 
             April 2022 

 

 

Eigen Haard 

Hoewel vrijwel alle dienst bij Eigen Haard weer toegankelijk zijn is het kantoor telefonisch 

nog steeds niet de hele dag bereikbaar. U kunt Eigen Haard bellen tussen 9 en 12 uur op 

nummer 020-6801801. Het kantoor zelf is geopend van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 

16.00 uur (alleen op afspraak). Hebt u al een account aangemaakt bij Eigen Haard? Zo niet, 

overweeg dan dat wel te doen. Via Mijn Eigen Haard kunt u reparatieverzoeken indienen en 

zelf afspraken maken. Bovendien kunt u controleren wanneer u een melding heeft gedaan en  

 

Schouw 

Begin juni a.s. maken de leden van de bewonerscommissie samen met medewerkers van 

Eigen Haard een rondgang langs onze huizen om te zien of er aan de buitenkant reparaties of 

vernieuwingen moeten plaatsvinden of dat er iets aan de leefomgeving kan worden verbeterd. 

U kunt ons daarbij helpen door het bijgaande formulier in te vullen waarop u de voor u 

belangrijke zaken invult. Ook kunt u opgeven of u de bewonerscommissie wilt komen 

versterken. Er is dringend behoefte aan nieuwe leden met nieuwe, frisse ideeën.  

Let op: het formulier is niet bestemd voor het doen van reparatieverzoeken in uw eigen 

woning. Die moet u rechtstreeks bij Eigen Haard melden.  

 

Repair Café 

Bij het Repair Café Osdorp kun je terecht als er iets gerepareerd moet worden: je kapotte 

broodrooster; een aanlopend fietswiel; of bijvoorbeeld een stuk speelgoed wat gelijmd moet 

worden. Er is gereedschap en materiaal om allerlei reparaties uit te voeren en er zijn mensen 

aanwezig met verstand van zaken. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en in het 

Café gaan ze samen met één van de medewerkers aan de slag. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. 

Het Repair Café vindt plaats in ‘De Opgang’, Tussen Meer 68, en is iedere donderdag open 

tussen 10:00 en 12:00. Bel voor meer informatie Herman Bouma: 0634487321. Het café is 

ook op zoek naar handige mensen die het leuk vinden om te helpen repareren. 

 

Buurtkamer De Drie Boertjes 

In de Buurtkamer aan de Trijn Hullemanlaan worden allerlei activiteiten georganiseerd door 

en voor mensen in de buurt. Wat er te doen is en op welke dag kunt u lezen op de flyers die 

aan het raam hangen. Loop eens naar binnen om te kijken of maak gewoon een praatje. Het 

verplicht u tot niets. Als u zelf iets wilt organiseren dan kan dat ook. Neem dan contact op 

met doreen@eigenwijks.nl  Het zal zeer gewaardeerd worden. 

 

 

 



BEWONERSCOMMISSIE MAP - Eigen Haard 
 COMPLEXEN 251, 252 en 253 (Verzetshelden- en  Vrijheidsstrijdersbuurt)                                                              

 

 

Dit formulier invullen en s.v.p. vóór 10 mei a.s. sturen aan het secretariaat van de  

Bewonerscommissie MAP, p/a Ernst Cahnsingel 13, 1069 PX Amsterdam  

of in de brievenbus doen bij: 

 

 J.W.M. van den Akker, Karl Grögersingel 37 

 Mw. C.M. Vieira, Karl Grögersingel 39 

 Mw. A.M. Johannesma, Ernst Cahnsingel 13 

 Mw. M. Haanraadts, Letelierstraat 68  

==================================================================      
SCHOUW 2022 

 

Ik vraag tijdens de schouw met Eigen Haard aandacht voor (het onderhoud van):  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ik zou op een bewonersavond/in de Nieuwsbrief graag meer informatie willen hebben over het 

volgende onderwerp: 

 

 

 

 

Verdere opmerkingen: 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

De bewonerscommissie zou wel wat meer leden willen hebben. Wilt u meedenken? Meld u dan aan: 

 

Ik heb  wel / geen *)  interesse in het lidmaatschap van de bewonerscommissie. 

 

 

Ingeleverd door: 

 

Naam: _____________________________________________________________________ 

 

Adres: _____________________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: ____________________________________________________________ 
 

*) Doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

Het heeft geen zin het formulier in te leveren als de gegevens niet volledig zijn ingevuld. Het formulier 

wordt dan vernietigd.  


