
  

UITNODIGING 
 

 
 

Met gepaste trots nodigen wij u uit voor de opening 

van de expositie “Ik doe ertoe”. Deelnemers van het 

Amsterdams ontmoetingscentrum de Pijp tonen hun 

kunstwerken, aangevuld met foto’s van Carla van Thijn.  

Datum: Vrijdag 29 juni 2018 

Tijd: 17.00 tot 20.00 uur 

Opening: 18:00 uur door Gracia Velland (Stadsdeel-Zuid) 

Locatie: Herengracht 318,  Amsterdam 
 

 
 

R.s.v.p. vóór woensdag 13 juni  via kunstborrel@tadh.nl  

of telefonisch op 020-7512717. 
 

De expositie is samengesteld door 

Willem Bakkum en Mariska Atmodimedjo 



  

 

 

 

In de expositie “Ik doe ertoe” tonen deelnemers van het  

Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp hun bijzondere creativiteit. 

 

AOC de Pijp, onderdeel van Combiwel, is gevestigd in het multifunctioneel buurtcentrum de Edelsteen aan het 

Smaragdplein. Het is een laagdrempelige dagbesteding die ondersteuning biedt aan thuiswonende mensen met 

dementie en hun familieleden, vrienden en buren. Er wordt een grote verscheidenheid aan activiteiten geboden, 

zoals bewegen, schilderen en muziek. 

 

Kunst speelt een belangrijke rol in AOC de Pijp. We zijn onder andere betrokken bij het project ‘Onvergetelijk 

Stedelijk’, rondleidingen in het Stedelijk Museum voor mensen met dementie en hun dierbaren. Ook komt een 

rondleider van het museum regelmatig lezingen geven in het AOC. Maar bovenal is er op het ontmoetingscentrum 

ruimte om aan de slag te gaan. Bezig  zijn met kunst kan deelnemers helpen beter om te gaan met hun ziekte en 

zich prettiger te voelen. De activiteiten zijn dus niet zomaar vrijetijdsbesteding. Creatief zijn doet een beroep 

op andere capaciteiten dan nadenken en praten, en helpt mensen met dementie zo om zich makkelijker te 

uiten. Vaak zien we dat deelnemers vrijer worden en steeds meer plezier krijgen in het schilderproces, het 

bekijken van elkaars werk en contact maken in het algemeen. 

 

De opvallende eigenschappen van het beeldende werk van de deelnemers, het gebruik van heldere kleuren en 

lijnen, afbeeldingen die zich niet aan conventies houden en de vrije vormen, geven een inkijkje in hun 

belevingswereld. De kunstwerken laten ook goed zien dat mensen met dementie nog steeds iets kunnen 

creëren waar ze trots op kunnen zijn: ondanks dementie doe je er nog toe! 


