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Nieuwe vorm en werkwijze Nieuwsbrief
De werkgroepen Communicatie & PR en Website hebben zich
samengevoegd om de communicatie en informatievoorziening
voor de leden beter te regelen. Een van de veranderingen vormt
de Nieuwsbrief. Voortaan krijgt u de Nieuwsbrief als PDF-document toegestuurd.
Inhoudelijk willen we in elke nieuwsbrief een thema centraal stellen. Vaak zal dit het thema zijn, dat ook op de thema-avond aan
de orde komt. Deze keer extra aandacht voor het thema ZORG, in
aansluiting op de thema-avond van 12 april j.l.
Wij horen graag jullie op- en aanmerkingen en adviezen voor verbetering.
Pieter Jans,
Werkgroep C&PR / Website

INHOUD
De foto’s zijn ontleend aan de
thema-avond over zorg,
gemaakt door Rob Godfried.
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Op woensdag 20 april a.s. houdt Vereniging Stadsdorp De Pijp
haar Algemene Ledenvergadering in De Buurman, Amsteldijk 35
(ingang Ceintuurbaan). Aanvang 19:00 uur.
We roepen hierbij nogmaals alle leden op om deel te nemen aan
deze vergadering.
U hebt als lid intussen een officiële uitnodiging gehad met daarbij
de agenda voor de te bespreken punten. Maak gebruik van uw
zeggenschap en deze mogelijkheid om met elkaar ons stadsdorp
vorm te geven en kom naar onze Algemene Ledenvergadering.
Tot 20 april,
Het bestuur

Stadsdorpen.
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THEMA ZORG

AGENDA

Terugblik op de thema-avond van 12 april over de
zorg

woensdag 20 april, 19 uur
Algemene Leden Vergadering
in de Buurman (Amsteldijk 35,
ingang Ceintuurbaan)

Deze thema-avond was een vervolg op de thema-avond
Zorg van 10 maart 2015.
Dit keer genoot ik vooral van de inbreng van de jonge
mensen van de thuiszorg en het maatschappelijk werk en
van de professionaliteit van de sprekers van Buurtzorg. Dit
onder de vriendelijke maar geconcentreerde leiding van
Ineke de Ruiter en Atie Engel en met de vertrouwde goede
zorgen van Alex Burggraaf aan de bar, dit keer met als
assistente Ans van Ginkel. Zoals altijd zorgde Atie
Praagman voor het lekkers uit de snoepkast.
Franz Bonsema

woensdag 27 april
GEEN INLOOP !
maandag 2 mei
Filmmiddag in Rialto
Ceintuurbaan 338
vrijdag 6 mei, 10.30 uur
Koffie-ochtend in Boca’s
Sarphatipark 4
zaterdag 7 mei, 10.30 uur
Cryptogram oplossen
Cafe Krull (hoek Sarphatipark/
1e Jan Steenstraat
dinsdag 10 mei, 19.00 uur
Thema-avond Politie
in de Buurman (Amsteldijk 35,
ingang Ceintuurbaan)
——————
Zie voor meer informatie de
Agenda op de website:
www.stadsdorpdepijp.com/
AGENDA .

Twee punten n.a.v. de Thema-avond Zorg
Er komt een verslag van de thema-avond Zorg van 12 april.
Daarover volgt nader bericht. Twee punten willen wij hier
vast melden.
Teken bezwaar aan als je minder huishoudelijke hulp
krijgt!
Tijdens de thema-avond kwam o.a. aan de orde, dat veel
mensen minder uren voor huishoudelijke hulp krijgen
toegewezen of alleen de toezegging van ‘een schoon huis’.
We kregen het advies daartegen bezwaar te maken.
Hierover loopt een rechtszaak in Amsterdam en ook bij de
raadscommissie Zorg en Sport van de gemeente staat het
op de agenda.
De Sociaal Raadslieden kunnen helpen bij het maken van
bezwaar. Een afspraak maken is mogelijk via de mail: SJWdePIjp@puurzuid.nl of via de telefoon: 020 2359434.
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Sanne van der Giessen,
maatschappelijk werker bij Puur
Zuid
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WERKGROEPEN

Tijdelijke regeling ‘Diensten thuis’.
Als nieuwe ontwikkeling kwam de regeling ‘Diensten thuis’ aan
de orde. Daarmee kun je voor 5 of 10 euro per uur extra huishoudelijke hulp inkopen, ook voor boodschappen, ramen lappen,
e.d. Nadere informatie: Diensten thuis Amsterdam
We willen in ons stadsdorp proberen of we via deze regeling ook
iets voor groepjes kunnen organiseren zoals samen
boodschappen doen in een winkelcentrum.
Meer informatie volgt.

Wil je meer informatie of
meewerken, stuur dan een mail
naar de werkgroep.

Ineke de Ruiter en Atie Engel

Werkgroep Evenementen en
Inloop
e-mail:
stadsdorpdepijp.evenementen
@gmail.com
Werkgroep Website
e-mail:
stadsdorpdepijp.website@gmail
.com

Pieter Jans en Rob Godfried spraken met Emile de Roy
van Zuydewijn na afloop van de thema avond over zorg
op 12 april 2016 nog kort na.

Werkgroep Communicatie & PR
e-mail:
stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com
Werkgroep Vraag en Aanbod
e-mail:
stadsdorpdepijp.vraagenaanbod
@gmail.com

Emile is oprichter en naamgever van de organisatie Emile
Thuiszorg die in onze buurt actief is als aanbieder van thuiszorg.
Emile levert m.n. huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging.
Zie voor meer informatie: www.emile.nu Hieronder een weergave Werkgroep Foto
van het gesprek.
e-mail:

stadsdorpdepijp.foto@gmail.co

Wat is er het afgelopen jaar veranderd?
m
Het werk van ons als aanbieder is veranderd door de nieuwe
wetgeving. De keukentafelgesprekken werden onderdeel van ons
werk, terwijl die eerst door de indicatiesteller werden gedaan. Wij
werden nu ook de slecht nieuws brenger – tenslotte was bezuiniging een doel van de gesprekken, al mochten we dat eigenlijk niet
zeggen. Het leverde wel op dat we samen met de cliënt konden
bekijken wat echt nodig en wenselijk was. Het hielp ons de beschikbare uren zinvol te herverdelen. Cliënten bleken over het
algemeen goed geïnformeerd te zijn en wilden ook graag in een
proefperiode ervaren hoe een andere invulling van de ondersteuning uit zou pakken. In een aantal gevallen zijn klanten naar
vermogen en naar tevredenheid geactiveerd.
Bij nieuwe cliënten combineren we diensten nu veel eerder.
Nieuwe uitdagingen: collectieve inzet van budgetten,
aandacht voor preventie en gezondheid!
Er zijn zeker mogelijkheden voor het Stadsdorp om collectief in te
kopen. Voorbeelden uit de vergadering: gezamenlijk boodschappen doen, wandelen met begeleiding, e.d.
Je kunt ook denken aan een “positieve gezondheidsmidddag”:
met een groepje samen met een dienstverlener nadenken over
wat wij wel kunnen en hoe we hiermee kunnen omgaan. Inzetten
op preventie in plaats van curatie door met elkaar activiteiten in
die richting te organiseren. Het gezonde aanspreken en actief
houden in plaats van alleen het zieke bestrijden.
Het valt op dat in het Stadsdorp zo toekomst gericht gedacht
wordt. Dat helpt bij het werken aan preventie. Samen het gezonde deel aanspreken. Dat moet wel worden georganiseerd.
Stadsdorp kan daar een mooie rol in spelen.
Rob Godfried
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Emile de Roy van Zuydewijn
van Emile Thuiszog
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In de Pijplijn
Nog steeds zit er van alles in de Pijplijn Een leuk nieuw aanbod
van iemand die er met je op stap wil...de stad uit en de natuur in.
Daar is het nu toch echt het jaargetijde voor.
Hoewel er nu ook steeds meer dingen via de Binnenbuurten
lopen, krijgen we regelmatig reacties op de website.
Wil je eens kijken of je aanbod of vraag, die er nu op staat nog
steeds van kracht is.
Sommige staan er al een paar jaar op, dus misschien kan die er
af. Geef het ons door.
Maar ook leuke nieuwe ideeën...laat het ons weten en we zetten
het erop.
Geniet van de lente en van je stadsdorpgenoten!

CONTRIBUTIE 2016

Atie Praagman V&A

Eind maart is aan iedereen het
verzoek gedaan voor het betalen van de contributie over het
jaar 2016.
De bijdrage is € 20 en mijn
verzoek is om dit bedrag voor
15 april 2016 over te maken op
rekeningnummer
NL53 INGB 0006 4543 19
Ten name van Vereniging
Stadsdorp de Pijp
Graag je naam en 2016
vermelden.
Niet vergeten dus.
Mia Bouwhuis

!

!

Naar de bolluh, de bloeiende bolluh!
Op zondag 1 mei gaat de Wandelclub en wie verder nog maar
meewil naar de bolluh, die bloeiende bolluh. We wandelen 7,5 of
15 kilometer. Vertrekken om 10 uur.
En we zijn op zoek naar een tweede auto.
Klik hier voor meer informatie: www.stadsdorpdepijp.com/TIPS
Franz Bonsema

Gabrielle Broer
van het Sociaal Loket

Herinnering: toestemming
voor portrettengalerij.
We hebben al van ruim 30 leden toestemming ontvangen
hun portret op te nemen in de
portrettengalerij. Als je het nog
niet gedaan hebt, wil je dan via
onderstaande link het formulier
oproepen, invullen en terugsturen?
www.stadsdorpdepijp.com/
toestemming
Ineke de Ruiter en Willy Bloem.
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Nieuws van de website
Op de website staan de volgende nieuwe en interessante
berichten:
- Nieuw: mantelzorgspreekuur in d’ Oude Raai
(www.stadsdorpdepijp.com/Mangtelzorg)
- Anne Wirtz exposeert in de Amstelkerk
(www.stadsdorpdepijp.com/TIPS)

MELDT U AAN
Pijpbewoner,
denk mee, doe mee met de
verdere ontwikkeling van ons
Stadsdorp De Pijp.
U kunt zich aanmelden als lid
van de vereniging via de
website:
www.stadsdorpdepijp.com.

Onderzoek naar de rol van Stadsdorpen
We hebben als bestuur een leuk gesprek gehad met Christel van
Wijk, die onderzoek doet naar de rol van Stadsdorpen bij het
plezierig ouder worden in de wijk.
Wij zouden het leuk vinden als Christel binnenkort nog een aantal
leden van ons stadsdorp kan interviewen. Zie onderstaande uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek.
Warm aanbevolen dus!
Atie Engel

In opdracht van de Amsterdamse woningcorporaties en de
Universiteit Utrecht doe ik onderzoek naar de rol van Stadsdorpen
bij het plezierig ouder worden in de wijk. Graag wil ik de komende
tijd enkele leden van Stadsdorp de Pijp interviewen. Ik wil het
graag hebben over sociale contacten in de wijk, uw deelname aan
activiteiten en wat het Stadsdorp u brengt.
Zou u mee willen werken aan een interview van ongeveer een
half uur? Voor het interview kom ik graag bij u langs. U helpt niet
alleen mij, maar ook u zelf en andere ouderen door uw stem te
laten horen! Ook zal ik ouderen interviewen die niet aangesloten
zitten bij het Stadsdorp.
Wilt u meedoen? Stuur dan een mailtje naar: vwijk@afwc.nl of
bel: 06 – 24 26 62 23 en ik neem contact met u op voor een
afspraak!
Christel van Wijk
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Julia Geven
van Emile Thuiszorg
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COLOFON

UITNODIGING
voor de

Thema-avond: 10 mei 2016

Deze nieuwsbrief komt maandelijks uit en wordt samengesteld uit teksten en foto’s die
worden aangeleverd door leden, werkgroepen en bestuur.

Onderwerp: veiligheid
Subtitel: Ons overkomt dit uiteraard nooit!

Opmaak en eindredactie gebeurt door leden van de Werkgroep Communicatie & PR.

We zeggen het tegen onszelf en tegen hen die ons, uiteraard
goed bedoeld, willen waarschuwen voor onveilige situaties, in- en
buitenshuis.
Na de thema-avonden die verzorgd werden door de brandweer
en verschillende zorginstellingen staat voor dit jaar een tweede
bijeenkomst met de politie van bureau Ferdinand Bolstraat op het
programma.

De volgende nieuwsbrief is gepland om uit te komen rond 15
mei. Heeft u ook iets voor deze
nieuwsbrief, mail dit dan voor
10 mei naar:
stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com.

Fijn wonen in De Pijp betekent dat je afweegt of en hoe je doeltreffend reageert op overlast veroorzaakt door merkwaardige
indringers in je leefomgeving. Dat kan zijn via de telefoon, bel en
voordeur, insluiping. Ook buitenshuis kunnen zich onaangename
situaties voordoen. Denk o.a. aan lastige situaties veroorzaakt
door het gebruik van je fiets of anderszins, overlast in het openbaar vervoer of bijvoorbeeld handtastelijkheden op drukke
plekken in de stad.
Waarschijnlijk is het realiseerbaar om ons naast de mondelinge
informatie praktisch te instrueren door het inzetten van acteurs.
Vanzelfsprekend is er op deze avond ruime gelegenheid voor
vragen en discussie. Kom naar deze avond en breng andere
geïnteresseerden mee!
Het programma begint om 19.00 uur.
Inloop vanaf 18.45 uur met koffie en thee
Sjoerd Groen
van Buurtzorg

Adres:
Amstelhuis / de Buurman
Amsteldijk 35 - ingang Ceintuurbaan

STADSDORP DE PIJP
HEEFT NU 123 LEDEN
OP NAAR DE 200 !
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