NIEUWSBRIEF
Mei 2017

Thema-avond, 9 mei 2017, 19.00 uur
in De Buurman (Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

“Slimme” toepassingen in huis en in de zorg

INHOUD
De foto’s in deze Nieuwsbrief
zijn van Rob Godfried en
onbekend (p. 3)
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Robert Houtenbos, consultant voor o.a. zorgverzekeringen, zal
ons deze avond wegwijs maken in de wereld van “slimme”
apparaten en toepassingen.
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Welkom nieuwe leden:
Kent u ouderen die al jaren de deur niet uitkomen en voor wie
een korte afstand lopen al te veel is? Dan hebben wij de
oplossing!

- Dineke van Assen
- Erica Eysker
- Frans Koopman
- Cisca Overwater
- Christine de Pee

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief mei 2017
Wij lanceren op 16 mei a.s. onze nieuwe HeenenWeer dienst
waarvoor wij u van harte uitnodigen. U bent vanaf 15.00 uur
welkom, het programma start om 15.30 uur met een korte
presentatie waarna de nieuwe HeenenWeer dienst onthuld zal
worden door Marijn van Ballegooijen, portefeuillehouder Zorg in
Stadsdeel Zuid.
Aansluitend gaan we deze start vieren met een hapje en een
drankje. Dit alles vindt plaats in het buurtgebouw Henrick de
Keijser aan het Henrick de Keijserplein 45.
Hebben we uw nieuwsgierigheid geprikkeld, dan zien we u
graag.
Titia van Grol en Mia Bouwhuis
Het project HeenenWeer zoekt nog mensen die af en toe als
chauffeur beschikbaar willen zijn. Meld je aan:
heenenweer.secretariaat@gmail.com

Smullen dames!
Zondag 21 mei om 15 uur nodigen de Marokkaanse dames die
wekelijks bij elkaar komen in de Buurman de dames van
Stadsdorp de Pijp uit voor een overheerlijke Marokkaanse
maaltijd.
Zij vinden het leuk om meer contact in de buurt te hebben. Bij
mooi weer kunnen we in de tuin eten. Het is fijn wanneer zij van
te voren weten hoeveel vrouwen er ongeveer komen eten. Dus
graag opgeven bij Helga Spel, tel 0614591568 of via de email
naar h.spel@combiwel.nl
Adres: Amstelhuis, de Buurman, Amsteldijk 35.

Contributie
Denken we allemaal eraan de contributie over te maken? Je
hebt er een mail of een kopie over gekregen.
LET OP: we hebben een andere bank: TRIODOS!

AGENDA
vrijdag 5 mei, 10:30 uur.
Koffieochtend in Boca's
-------------------zaterdag 6 mei, 10:30 u.
Volkskrant cryptogram
oplossen. Café Krull,
Sarphatipark 2
------------------dinsdag 9 mei, 19.00 uur
Thema-avond in De Buurman
-------------------donderdag 11 mei 17.00 uur
Stadsdorpborrel in Cafe
Carels, Frans Halsstraat 76hs
-------------------zaterdag 13 mei,
en zaterdag 27 mei vanaf
19:30 Dansavond, in
buurthuis Henrick de Keijser
--------------------dinsdag 16 mei 16.00 uur
start project HeenenWeer in
Henrick de Keijser

-------------------woensdag 31 mei: Lentefeest
in Henrick de Keijser 17.00 u

Mededelingen
Donderdag 11 mei 2017 in de
oranjekerk van 15-18u:
Hoe wilt u in de toekomst wonen
en wat kunt u nu al doen om dat
te bereiken? Kom naar 'Samen
Wonen – zelf organiseren'. Laat
u inspireren door voorbeelden
van mensen die samen aan de
slag zijn gegaan, zowel in de
huur- als de koopsector.
Aanmelden:
j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl
of 020-6764800

Tip: print de volgende pagina uit en hang hem voor je raam!
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Ook op 11 mei, in de Buurman
van 16-18u:
In samenwerking met het Amstel
Huis gaan we in gesprek met
jongeren van het jongerenwerk
Combiwel over hoe jongeren hun
jong zijn ervaren en hoe ouderen
het beleefden in andere tijden.
Hoe voelen we de
overeenkomsten en verschillen?
Aanmelden bij Peter van Maaren
vóór 8 mei:
petervanmaaren@gmail.com
of 0655918744
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Verslag thema-avond Oorlog in mijn Buurt

De thema avond op 11 april werd bezocht door ongeveer 17 leden van het Stadsdorp en er waren
8 mensen die op enigerlei wijze betrokken zijn of hebben deelgenomen aan het
ontmoetings-en onderwijs programma “oorlog in mijn buurt” .
Het uur voor de pauze had vooral ten doel om meer bekendheid te geven aan het project dat in
2012 van start is gegaan.
Meer hier over kunnen jullie lezen op de website www.oorloginmijnbuurt.nl
De kinderen krijgen eerst op school lessen over WOII, interview technieken, hoe interview ik een
oudere, hoe ga ik om met de emoties die het interview misschien oproept. Hoe verwerk ik
hetgeen ik gehoord heb tot een verhaal dat ik over kan dragen.
Vervolgens bereiden zij een presentatie voor die zij gaan geven op school in aanwezigheid van de
ouders en de oudere(n) die zij hebben geïnterviewd.
Kinderen die dat willen, kunnen beëdigd worden tot Erfgoeddrager. In 2016 waren dat er 57. Zij
beloven daarmee de verhalen die zij van de ouderen gehoord hebben over de Tweede Wereld
Oorlog, over te dragen aan andere mensen van welke leeftijd, cultuur of ras dan ook.
“ Opdat wij niet vergeten.”
Op deze avond waren ook geïnterviewde oudere Dolly Rouwers en Erfgoeddrager Dora aanwezig
(beide op foto). Na de pauze hebben zij verteld hoe ze het (hebben) ervaren om deel te nemen
aan het project. Duidelijk werd dat het vooral “de echte ontmoetingen” tussen oudere en kind zijn
die diepe indruk maken en respect afdwingen.
Dolly Rouwers heeft op verzoek ook nog enige herinneringen die zij zelf aan de oorlog heeft,
verteld.
Zij was nog erg klein en dat is mede bepalend voor haar herinneringen.
Haar ouders hadden een slagerij in de Van Woustraat en het gezin woonde boven de zaak. Haar
moeder was Joods haar vader niet, daardoor is hun gezin gespaard gebleven.
Zij hadden een joods/duits kindermeisje dat wel is weggevoerd en ook zeventig familieleden van
haar moeder zijn weggevoerd en vermoord.
Gezinnen die onderduikers hadden deden hun boodschappen verspreid over de stad anders vielen
de hoeveelheden ingekochte spullen te veel op.
In de Van Woustraat lagen toen al tramrails. Tussen de rails lagen teerachtige blokjes, die
kinderen er tussenuit peuterden en die thuis in de kachel werden gestookt.
Op een ochtend werd zij wakker en toen waren alle bomen die in de Van Woustraat stonden
omgekapt en meegenomen ook om te stoken.
De Stichting Oorlog in mijn Buurt is nog altijd op zoek naar ouderen die als kind in een
Amsterdamse buurt woonden, die de oorlog (deels) hebben meegemaakt en er herinneringen aan
hebben die zij willen delen met basisschool leerlingen middels het geven van een interview.
Dus mocht je zelf interesse hebben of heb je in je familie, kennissenkring of buurt mensen die
misschien mee zouden willen werken dan kun je meer info krijgen bij
info@oorloginmijnbuurt.nl Tel.nr 06 81 68 34 18
Andrea Kroonenberg
Pagina 4

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief mei 2017

En ondertussen was alles er ook - Theater Na de Dam in Ostadetheater
En ondertussen was alles er ook. De zon scheen. Of het regende juist. Je dacht aan iemand. Je
lachte. Of je was jarig. Of ziek. De lente kwam. Je had ruzie met je broer. De buurvrouw kreeg een
baby. Jouw tand zat los. Of je werd voor het eerst ongesteld. En ondertussen was het oorlog. In
alles. Ondertussen was er in alles oorlog terwijl alles er ook gewoon was.
Hoe gaat het met het leven wanneer je leeft ten tijde van oorlog?
Een voorstelling met jongeren, gemaakt voor Theater Na de Dam 2017 en geïnspireerd op
gesprekken met zij die toen leefden. Op woensdag 3 mei gaat En ondertussen was alles er ook in
première, op donderdag 4 mei is er voorafgaand aan de voorstelling een stille tocht en een
herdenking en op vrijdag 5 mei een Vrijheidsmaaltijd, georganiseerd door het 4 en 5 mei Comité
De Pijp. Zie verder: http://ostadeadam.nl/
De herdenking van 4 mei in De Pijp vindt plaats om 20.00 uur in de van Woustraat 149 bij de
herdenkingsplaquette van IJssalon KoCo. Men verzamelt zich om 19.30 op het van der Helstplein
voor een stille tocht daarnaartoe.
In een aantal etalages in de van Woustraat rond de herdenkingsplek hangen stukjes historie van
de Tweede Wereldoorlog in de Pijp.

Bed in de buurt in d’Oude Raai
We spreken met Margret van Leenen, locatiemanager van woonzorgcentrum d’Oude Raai en
Jocelyn Daris, Programmamanager Strategie, Kwaliteit en Innovatie van Cordaan, over het “Bed in
de Buurt” en andere zaken die de relatie tussen het woon-zorg-centrum en de buurt kunnen
versterken. Onze belangrijkste vraag: Hoe kunnen we samenwerken?

Het beleid van Cordaan is erop gericht om voorzieningen zoveel mogelijk dicht bij in de buurt te
houden. Bovendien wil Cordaan de voorzieningen van het centrum openstellen voor de buurt. De
landelijke ontwikkeling is dat steeds meer zwaardere zorg naar een instelling gaat omdat steeds
meer lichte zorg thuis wordt verleend.
Bed in de buurt
“Bed in de buurt” (BiB) biedt de mogelijkheid om tijdelijk zorg te krijgen als dat thuis nog niet, of
niet meer mogelijk is. BiB past in het verschuiven van de zorg naar het eigen huis in plaats van in
een instelling. Maar dat is niet altijd mogelijk. Mensen die tussen de wal van een instelling en het
schip van de zorg thuis dreigen te vallen hebben juist een tijdelijke plek nodig om goede zorg te
krijgen. Het is fijn als die plek in de buurt van je huis is. Of in de buurt van de mensen die je
kunnen verzorgen. Het gaat dan om niet intensieve revalidatie-zorg, maar zorg die anders thuis
zou plaats vinden.
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Er zijn meerdere mogelijkheden om van BiB gebruik te maken:

- Je wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maar kunt thuis nog niet de juiste zorg thuis krijgen.
Bijvoorbeeld omdat er aanpassingen in je huis nodig zijn. De transferverpleegkundige van het
ziekenhuis speelt in dit geval een rol in het meedenken over de juiste plek en procedure. Als
aanvrager van hulpmiddelen voor de thuissituatie blijf je zelf verantwoordelijk voor de WMO
aanvraag. Maar daarbij kan je hulp krijgen via het WMO-loket, thuiszorg of ergotherapeut.
- Mantelzorgers zijn (tijdelijk) niet (meer) in staat om de nodige zorg te verlenen. Er kan
“respijtzorg” bij de Gemeente worden aangevraagd om de mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.
Sinds dit jaar is Gemeente daarin toeschietelijker geworden (via de WMO). Er kan snel worden
gehandeld.
- Als je om puur persoonlijke redenen beslist dat je in d’ Oude Raai wilt logeren met zorg dan kan
dat. Je betaalt zelf het verblijf. De zorg wordt dan door het woon-zorg-centrum verleend. (€ 60 –
100 per nacht).
- Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid om, met een indicatie, overbruggingszorg te krijgen als
je al een ZZP (zorgzwaartepakket WLZ) hebt en er nog geen woonplek op de woonlocatie van
voorkeur aanwezig is.
Voor vragen over “Bed in de buurt” (=verschillende vormen van kortdurend verblijf) of over het
aanvragen van een indicatie kun je rechtstreeks terecht bij het Cliënten Service bureau van
Cordaan. tel: 088-2673226.
Andere mogelijkheden in d”Oude Raai
We praten nog wat door over mogelijkheden om met elkaar samen te werken:
We kunnen een thema-diner organiseren in het restaurant van d’Oude Raai.
Gebruik van de fitnessruimte, de pedicure of kapper, eventueel via een gezamenlijke inkoop door
stadsdorpers.
We kunnen een open thema-avond organiseren in het centrum.
We kunnen bij het centrum advies aanvragen, bijvoorbeeld van de ergotherapeut.
Tot slot komt aan de orde dat er mogelijkheden zijn om d’Oude Raai aantrekkelijker te maken voor
de buurt door een verbouwing, met name van de benedenverdieping. Wij hebben aangegeven dat
we als Stadsdorp graag betrokken willen worden bij de verbouwplannen en dat er waarschijnlijk
meer groepen in de buurt zijn die daarin zijn geïnteresseerd.
En dan nog een ideetje
Welke stadsdorper wil een nachtje een mantelzorger te logeren hebben en die ’s ochtends een fijn
ontbijtje bezorgen? De mantelzorger is er even uit en het geeft de gastvrouw of -heer een goed
gevoel en een kleine bijdrage van bv. €20,--. Ook wel bekend als “CareB&B”.
Rob Godfried & Atie Engel.
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Hoe woont…Aurel Panday
De trap op naar éénhoog leidt langs wanden vol portretten uit magazines. Je mag helemaal niks in
het trappenhuis, maar ik doe het toch hoor. Het zijn toch mooie mensen hè, mannen en vrouwen?
Schoenen vanzelfsprekend uit op de zachte, rode
vloerbedekking, waar Aurel mij blootsvoets ontvangt.
Het is hier piepklein hoor en het staat hartstikke vol.
Hier is de rommelkamer, leg je jas daar maar neer.
Wat een prachtige shawl heb je!

Ik koos deze woning vanwege het uitzicht, niet vanwege de ruimte. Ik zag meteen zes zwanen in
de vaart en eenden en er kwamen allemaal bootjes langs. Ik dacht: dit wil ik! Nee, het was smérig!
En er zaten gaten in de muur. De vloer loopt nog steeds af, zo het kanaal in. Ik ben gek op
zwanen, op alle dieren wel, kijk, jij hebt zelfs een servetje met dezelfde kop als die jaguar daar.
We drinken thee (ik) en een drankje (Aurel) en tenslotte zwicht ik voor Surinaamse cake. Laat
maar staan wat je niet wil hoor. Op het label van het theezakje staat een vraag: Wanneer vind je
iemand oud?
Je bent oud als je je oud gedráágt. Als je steeds zegt “het hoeft niet meer”, als je zeurt. Niet als je
je oud voelt. Als het niet gaat, probéér het, doe iets, spreek met iemand af. Wees niet in jezelf
gekeerd, blijf in gesprek. Ja, als het écht niet gaat, als je depressief bent, dan heb je iemand
anders nodig om je weer actief te krijgen. Dat is dan mijn uitdaging. (Aurel is verpleger.) Maar je
moet niet altijd maar mopperen. Mensen die geen moeite doen… Ik mopper zelf best wel hoor. Op
die hondenstront, die mensen die de duiven maar voeren en die schijten dan overal de boel vol en
er komen ratten op af. Je moet dieren niet voeren.
Ja, ik ben de enige zwarte in het Stadsdorp. Hoe dat kan in de Pijp? Een kleurling zal zich als
enige gauw buiten gesloten voelen. Ik wil zó andere kleurlingen binnen halen, maar ik heb zelf
eigenlijk ook alleen maar blanke vrienden.
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Hier in deze stoel zit ik meestal, met uitzicht naar buiten, de telefoon bij de hand, een lamp om bij
te lezen en de TV tegenover me in die kast, de panter aan mijn voeten. Die paar vierkante meter
zijn me dan genoeg. En ik eet er ook nog. Mijn eettafel staat toch vol met kristal.

Het voor mij meest waardevolle hier zijn die twee pentekeningen die mijn vader voor me heeft
gemaakt. We waren al tien jaar weg uit Suriname en toen tekende hij die plekken zo uit zijn hoofd.
Precies zo was het.

Daar in die kreek heb ik nog gezwommen.
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En dit vestje, gehaakt door de nonnen die in het ziekenhuis werkten, daarin ben ik als baby’tje
thuis gekomen. Kan je je nu voorstellen dat ik dáár in kon…?

Ja, ik hou van mooi. Meneer van Furth vroeg me: welke bloemen vind je mooi? Dat werden die
hortensia’s. Ook heel dierbaar.
Achter elk masker schuilt iemand die ik ken of gekend heb. Die zonnegod (rechtsboven) ,zo
iemand heb ik gekend, maar nu niet meer, gelukkig.
Dat masker met die zwarte veren ben ik zelf, met mijn neus in de wind. En zie je die prachtige rode
amaryllissen?

Hoe houdt je dit allemaal zo schoon? O, nou ik maak maar een keer per week een dag schoon. En
het kristallen spul in de kast doe ik twee keer per jaar, wel met een penseel. Aan de voorkant gaat
het raam nooit open. Dan zou die roet van de van Wou allemaal binnen komen en die duiven!
Maar het uitzicht…kijk, daar komt weer een boot langs. Dat is genieten hoor!
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In de Pijplijn........zit nog steeds beweging.
Anneke heeft het de hele winter verzorgd en er was regelmatig
iets te doen.
Sinds ik terug ben uit Sri Lanka en weer een tijdje de mails zal
beantwoorden, is het rustig.
Maar.... heb je een vraag of wil je reageren op een aanbod,
schroom niet, we koppelen je of zetten je vraag of aanbod op
de website. Het kan van alles zijn.
Atie

Wie wil af en toe Gastvrouw/-heer zijn?
Samen met de werkgroep I&E zoeken we leden, die af en toe
gastvrouw/-heer willen zijn op onze inloop- en
themabijeenkomsten. Wij vinden het belangrijk, dat nieuwe
leden en belangstellenden bij binnenkomst even opgevangen
worden, wegwijs gemaakt worden en aan andere aanwezige
leden voorgesteld worden. Wil je je hiervoor inzetten, mail dit
dan even aan ons. Wij geven je dan wat meer informatie en
kunnen dan een rooster maken voor deze bijeenkomsten.
Pieter Jans, werkgroep Communicatie
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com

Boekenkastje

Een nieuw boekenkastje 2e Sweelinckstraat 10

MELD JE AAN
Je kunt je aanmelden als lid
van de vereniging via de
website:
www.stadsdorpdepijp.com
Wil je eerst meer informatie,
geef dan je naam en e-mail
adres of huisadres door aan
de werkgroep Communicatie
of telefonisch: 06 87169505
COLOFON
Deze nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt samengesteld uit teksten en
foto’s die worden aangeleverd door leden, werkgroepen en bestuur.
Leden van de Werkgroep
Communicatie verzorgen
eindredactie en opmaak.
De volgende nieuwsbrief
komt uit rond 1 juni. Heb je
ook iets voor deze
nieuwsbrief, mail dit dan voor
25 mei naar:
stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com

Komt er in jouw buurt een nieuw kastje?
Meld het mij! r.godfried@online.nl

Dakterrassen
Alle boekenkastjes in de Pijp zijn nu echt in onze nieuwsbrief
verschenen. Tijd voor een andere rubriek, met een andere kijk
op de Pijp: Mag ik op jouw dakterras fotograferen? Of ken je
een buurtgenoot met een dakterras? Wil je dan vragen of ik
daar mag fotograferen? Ik maak graag foto’s waarop ook nog
iets gebeurt. Er wordt geborreld, gezonnebaad of de planten
worden verzorgd, van die dingen. Lekker zomers dus! Heb je
een adres waar ik mag komen? Geef het door:
r.godfried@online.nl
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