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Uitnodiging: Kerstversiering - Thema Avond
Nieuws
op dinsdag 11 december

Inhoud Nieuwsbrief

In De Buurman, Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan.
aanvang 19:00 uur, zaal open en koffie/thee vanaf 18:50 uur.
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Beste stadsdorpers,
op deze dinsdag gaan wij kerstversieringen maken en nodigen we
jullie uit om met ons mee te doen.
We hebben ruimte voor 20 mensen, en daarom vragen we jullie om
je aan te melden, en een keuze te maken welke van de twee
versieringen je wilt maken.
Een aanmelding is nodig om de juiste materialen van te voren te
kopen. We vragen een bijdrage van 3 euro per persoon, want je
neemt de kerstversiering mee naar huis.

Pagina 2








We maken er een mooie avond van. Kom met een goed humeur
en een vredig hart. Maar vooral kom op tijd! We beginnen exact
om 19.00 uur met de uitleg van de werkwijze.

Agenda
Welkom nieuwe leden
Meld je aan
Nieuw op de website
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De kerstkrans is iets makkelijker te maken, dan de kerstster.
 Als je voor de kerstkrans kiest, dan vragen we je een potlood
of pen, en een nagelschaartje mee te nemen.
 Als je voor de kerstster kiest, vragen we je een potlood of pen,
en een gewone schaar mee te nemen.

Uitnodiging: Kerstversiering thema-avond
op 11/12

Doe mee aan het Open
Podium - Jubileum
Levensbestendig wonen
W ooncafé 020
Verslag van de themaavond over ouderenmishandeling
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Verslag van de themaavond over ouderenmishandeling (vervolg)
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 Aanmelden bij Riet Lenders
via email riet.lenders@planet.nl of telefonisch op 0624502779
tot uiterlijk vrijdag 7 december.



Tot dinsdag 11 december!
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Het voorbereidingscomité,




Marijke Meerman, Louise Kleijne Snuverink,
Riet Lenders, en Perla Messina

Feestelijke hapjes
met recept

Colofon
De volgende nieuwsbrief
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Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

Dinsdag

4 december

16.45

Film in Rialto (Ceintuurbaan 338)
Klik voor meer informatie: Beautiful Boy

Vrijdag

7 december

11:00 uur

Koffie in Boca’s (Sarphatipark 4)

Zaterdag

8 december

20:00 - 22:30 uur

Dansen in buurtgebouw Henrick de Keijser
(H. de Keijserplein 45)

11 december

18:50 - 21:00 uur

Kerstversiring - Thema-avond in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)
 Aanmelden noodzakelijk t/m 7 december!

20:00 - 22:30 uur

Dansen in buurtgebouw Henrick de Keijser
(H. de Keijserplein 45)

Dinsdag

Zaterdag

22 december

Woensdag 26 december

Gelukkig

Geen Inloop!

Nieuwjaar 2019

Vrijdag

4 januari

11:00 uur

Koffie in Boca’s (Sarphatipark 4)

Zaterdag

5 januari

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

8 januari

Zaterdag

11 januari

20:00 - 22:30 uur

Dansen in buurtgebouw Henrick de Keijser
(H. de Keijserplein 45)

Vrijdag

18 januari

17:00 - 20:00 uur

Nieuwjaarsborrel in buurtgebouw
Henrick de Keijser (H. de Keijserplein 45)

19:00 uur

Algemeene Ledenvergadering in De Biuurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Film in Rialto (Ceintuurbaan 338)

En noteer vast:
Dinsdag

12 februari

Welkom Nieuwe leden

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

 Mira Kley

Nieuw op de website
Op de website wordt het nieuws over ons Jubileum volgend jaar telkens
aangevuld. Je kunt je opgeven om mee te doen aan verschillende activiteiten.
Er komt ook een pagina met Kerst-tips. Heb je daar ook ideeën voor,
stuur ze naar: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com.
Werkgroep Communicatie, Pieter Jans
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Doe mee aan het Open Podium
Zou het niet leuk zijn om eens vrijblijvend op te treden?
 Deelname aan het open podium tijdens onze Jubileumviering
in mei 2019 staat voor alle stadsdorpers vrij!.
 Je kunt één of twee stukken (gedicht verhaal, lied, goocheltruc) naar keuze ten gehore brengen en je mag ook je eigen
publiek uitnodigen.
 Je optreden kan maximaal 6 minuten duren.
Meld je aan via de website: Jubileum 2014-2019
Namens de Jubileumcommissie,
Louise Kleijne Snuverink

Levensbestendig wonen
Op de tweede bijeenkomst van het Wooncafé 020 gaven Frederike Kuipers van Studio Transit
en Guus Braam van Woonhulp een presentatie over het project Lang leven in Plan Berlage.
Vervolgens werd uitgebreid gediscussieerd
over “levensbestendig wonen”.
 Wat houdt dat in?
 Welke knelpunten komen we tegen?
Aan het eind van de avond zijn veel knelpunten,
maar ook oplossingen geïnventariseerd.
Klik voor een uitgebreid verslag van deze
interessante avond op: Wooncafé 23/10/2018.
Het Wooncafé is een initiatief van bewoners in Zuid.
Elke vierde dinsdag van de maand wordt gesproken
over een bepaald thema. Het Wooncafé wordt
gehouden in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.

Verslag van de thema-avond over ouderenmishandeling
Dinsdagavond 13 november organiseerde de werkgroep Zorg een thema-avond over ouderenmishandeling.
Er waren 23 leden van ons stadsdorp
aanwezig en ondanks het zware onderwerp was het een geanimeerde avond.
Twee gasten zorgden voor informatie:


mevrouw Joke Raak,
preventiemedewerker voor huiselijk
geweld en kindermishandeling in
Amsterdam Zuid en Oost;



de heer Marcel Vroomen; trainer en
adviseur op onder meer dit gebied.
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Verslag van de thema-avond over ouderenmishandeling (vervolg)
Hun doel is met name het bespreekbaar
maken van huiselijk geweld en dus ook
ouderenmishandeling.

Vormen van ouderenmishandeling
Tijdens de thema-avond kwamen verschillende
vormen van ouderenmishandeling aan de orde.
Niet alleen lichamelijk letsel, maar bijvoorbeeld
ook lichamelijke en psychische verwaarlozing,
financieel misbruik en het schenden van de
rechten van ouderen.

Meer aandacht voor huiselijk geweld,
waaronder ouderen-mishandeling
De afgelopen jaren is er meer aandacht voor
huiselijk geweld, waaronder ook
ouderenmishandeling valt. Gemeenten
zijn sinds 2015 verplicht om een meldpunt op
te richten. In Amsterdam is dat ‘Veilig Thuis
Amsterdam - Amstelland’.
In 2015 is ook een Brede Alliantie „Veilig
Financieel Ouder Worden‟ opgericht met als
doel het voorkomen, signaleren, melden en
stoppen van financieel misbruik van ouderen door een integrale aanpak op lokaal, regionaal en
landelijk niveau. Leden van de Alliantie zijn landelijke organisaties en instanties, waaronder bijvoorbeeld banken. Ook in Amsterdam Zuid wordt binnenkort zo’n Alliantie opgericht.
Per 1 januari 2019 worden professionals zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal
werkers en fysiotherapeuten verplicht om vermoedens van huiselijk geweld te melden bij ‘Veilig
Thuis’.

Wat kunnen wij doen?
Gewone burgers zoals wij kunnen ook een melding doen bij ‘Veilig Thuis’ als zij vermoedens
hebben van huiselijk geweld, bijvoorbeeld bij buren. Je kunt dat eventueel anoniem doen en hoeft
niet persé eerst een gesprek aan te gaan met de betrokkenen. Voor je een melding doet kun je je
vermoedens eventueel bespreken met een professional zoals een maatschappelijk werker.
Het is ook voor jezelf belangrijk dat je je ‘niet-pluis-gevoel’ serieus neemt en niet wegkijkt. Een
melding doen betekent nog niet dat je iemand beschuldigt. ‘Veilig Thuis’ heeft de taak om de
melding nader te onderzoeken.
Ook als het bij jezelf thuis niet goed gaat kun je dat melden bij ‘Veilig Thuis‟.
Kijk hier voor het uitgebreide verslag.
Daarin vind je ook linken naar meer informatie en een paar telefoonnummers.
Werkgroep Zorg (contact: stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com)
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Feestelijke hapjes
Op vrijdag 23 oktober kwam de Binnenbuurt van NPZO
bijeen in de Serre van het Amstelhuis. Een ruime opkomst
vergroot bij ons meestal wel de gezelligheid.
Met een thema, zoals ook dit keer, lukt dit dan ook bijzonder
goed. Het merendeel van de Binnenbuurters was dan ook
aanwezig met uiteenlopende en zeer verrassende hapjes.
Met het oog op de aanstaande Kerst hadden we namelijk
afgesproken dat een ieder een eenvoudig recept en/of hapje
zou meenemen.
Om beurten gaf ieder in de kring een toelichting op het recept van zijn/haar meegenomen
tractatie, waarna alles natuurlijk werd geproefd. Het werd een waar smulfestijn, maar ook wilde
ieder het fijne ervan weten, hoe deze heerlijkheden na te maken waren.
Door Rob, onze Stadsdorpfotograaf, zijn er foto's gemaakt van deze hapjes. Het leek ons een leuk
idee om deze heerlijke gerechtjes een plek te geven op de Website van ons Stadsdorp. Daarom
hebben we afgesproken dat een ieder zijn recept doorstuurt naar:
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com.
Marijke Meerman
Hierbij alvast het recept van mijn gerechtje: "Bladerdeegfrutsels"
Vijf verschillende hartige hapjes met bladerdeeg! Makkelijk te maken in ca. 20 min.

Nodig:


1 pakje standaard bladerdeeg uit de vriezer
of 1 rol Tante Fanny versbladerdeeg 270 gr



pesto of tapenade naar keuze



1 ei, losgeklopt
(afhankelijk van welk soort hapje je maakt)

Maken:


smeer de helft van de ontdooide plakjes in met b.v. pesto
en vouw deze dan dubbel of maak er rolletjes van



daarna snij je plakjes of maak je figuurtjes
in de vorm van reepjes of 3-hoekjes.

Gewoon lekker experimenteren of bekijk alles even op onderstaande link.
Voor het bakken de gebruiksaanwijzing op de verpakking volgen.
https://rutgerbakt.nl/bladerdeeg-recepten/vijf-verschillende-hartige-hapjes-met-bladerdeeg/

Ga voor meer recepten naar de Tips op onze website of klik hier: Tips voor de Kerst
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Colofon
Deze nieuwsbrief komt maandelijks uit en wordt samengesteld uit teksten en foto’s die worden
aangeleverd door leden, werkgroepen en bestuur. Pieter Jans, Toon Briggs en Dieneke Plompen
verzorgen de eindredactie en Perla Messina de opmaak.

Bericht
van de
werkgroep Thema-avonden
De volgende
nieuwsbrief
komt uit ca. 7 januari. Heb je ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór 3 januari naar:
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 0687169505

Foto’s op p3: Pieter Jans / Foto op p5: Rob Godfried / Foto op p7: Perla Messina

