NIEUWSBRIEF
mei 2021
——————————————
DE WERKGROEP ZORG VAN STADSDORP DE
PIJP VRAAGT ZICH AF WAAR VRAAG NAAR
IS…

INHOUD

Hallo leden van Stadsdorp de Pijp!

- Werkgroep Zorg
- Inhoud

Onze werkgroep “zorg” in Stadsdorp De Pijp bestaat al een
aantal jaren en inmiddels weten wij als leden waar je moet
zijn om hulp te vragen. Alleen: weten onze leden dat ook?
De werkgroep bestaat uit:
Miep van Dam
Atie Engel
Riet Lenders
Ina Ree
Anne Schröder
Wij hebben diverse trainingen gevolgd van de Gemeente
Amsterdam en van het netwerk van maatschappelijke
organisaties in Amsterdam Zuid.
(https://wijknetwerken.amsterdam).
Laatst was er een voorlichting over wijk-regisseurs van de
politie, die erg verhelderend was! Voor de Pijp is dat GertJan Visser: 06 29522481 (gertjan.visser@politie.nl). Je
zou hem zelf kunnen bellen of mailen als er iets gebeurt
wat je niet accepteert.
In ieder geval willen wij als doorgeefluik van informatie voor
de leden van Stadsdorp De Pijp fungeren! Maar ook
omgekeerd, de maatschappelijke organisaties in
Amsterdam Zuid weten ons te vinden als dat nodig is. Dat
is al vaker voorgekomen dan dat de leden van het
stadsdorp ons hebben benaderd.
Dus bij vragen: mail ons
stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com. Je kunt ons ook
bellen via het secretariaat van ons stadsdorp:
06-39860140.
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Ook als je je door corona alleen voelt, kan het stadsdorp wellicht iets voor je betekenen.
Neem dan contact op met je binnenbuurt (zie hieronder).
Namens de werkgroep Zorg,
Anne Schröder
2e Jan Steenstraat 10
1073VN Amsterdam
Contacten binnenbuurten:
- Oude Pijp: Ineke de Ruiter (jwder@xs4all.nl) en Dieneke Plompen
(die.plompen@planet.nl )
- Nieuwe Pijp Links van het Midden: Wil Hallers (whallers@gmail.com)
- Nieuwe Pijp Midden: Madeleine Boyer ( madeleinemmboyer@gmail.com) en Atie
Praagman (atie@planet.nl )
- Nieuwe Pijp Zuid-Oost: Christien Visch (christienvisch@gmail.com )
Zie voor meer informatie: https://stadsdorpdepijp.com/contactpersonen-binnenbuurtenvoor-hulp-en-ondersteuning/.
Ben je de code de beveiligde pagina’s kwijt, bel dan even naar het secretariaat:
06-39860140 of mail naar stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com.

---------------------

AGENDA voor mei 2020
Er gloeit licht aan de horizon. Maar het blijft nog even onduidelijk hoe de komende weken
activiteiten als inloop en thema-avonden georganiseerd kunnen worden. We houden je op
de hoogte.
Voor de binnenbuurtbijeenkomsten krijg je t.z.t. een bericht van je eigen binnenbuurt.

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 jouw naam en e-mail adres of huisadres door
aan de werkgroep communicatie (stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com) of
telefonisch: 06-39860140

COLOPHON
Deze Nieuwsbrief is samengesteld en opgemaakt door Mia Bouwhuis, Titia van Grol,
Jantien Hoogenhout.
Foto’s: (pagina 5) Jantien Hoogenhout; (pagina 8) Anna Minter.
Heb je kopij voor de Nieuwsbrief van juni 2021, stuur deze dan voor donderdag 27 mei
naar stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com.

-----------------------
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PENNINGMEESTER, WAT HOUDT DIT IN?
Wij zijn als stuurgroep op zoek naar een nieuwe penningmeester. De functie klinkt
misschien zwaar, maar in de praktijk komt het op het volgende neer:
De penningmeester wordt voor het bijhouden van boekhouding en de ledenadministratie
bijgestaan door Willy Bloem. Zij wil dit blijven doen. Beiden hebben toegang tot de
bankrekening van het stadsdorp.

Wat moet je weten?
De penningmeester moet inzicht hebben in het huishoudboekje van de vereniging:
• Kloppen de inkomsten en de uitgaven?
• Worden ze aan de juiste kostenposten gekoppeld?
• Blijven we binnen de begroting?
Het boekhoudsysteem is in Excel gemaakt en het zorgt voor de doorrekening en het
jaaroverzicht.
Betalingen worden uitgevoerd via internetbankieren.

Wat moet je doen?
• Eenmaal per maand een uitdraai van de bank maken en
overleg met administratie over de verwerking ervan in de
boekhouding en over de stand van de contributie-betalingen.
• In het begin van het jaar: opmaken van het jaarverslag, de
balans en de begroting.
• Ledenadministratie: tweemaal een mailbericht voor de
contributie-betalingen en informatie doorgeven aan
binnenbuurten.
• Stuurgroepvergaderingen

2 uur

per
maand

4-6 uur per
jaar
6 uur

per
jaar

6x2
uur

Neem voor meer informatie contact op met Pieter Jans (06-12096186,
p.jans7@upcmail.nl).
------------------------

UIT DE STUURGROEPVERGADERING VAN 9 APRIL 2021
De stuurgroep heeft weer via Zoom vergaderd. Hopelijk de laatste keer! Voor het plannen
van nieuwe activiteiten was het nog te vroeg. Maar de huidige lichtere maatregelen geven
ons hoop!
Hierbij treffen jullie het verslag aan van deze vergadering. Voor meer informatie kun je
altijd terecht bij een van de stuurgroepleden of meld je via een mail aan het secretariaat
(stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com) of via de telefoon: 06-39 86 01 40.
Lees hier het verslag:
https://stadsdorpdepijp.files.wordpress.com/2021/04/notulen-1442021.pdf
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100 JAAR VAN DER HELSTPLEIN: Feest en tentoonstelling vanaf 29 mei
Het Van der Helstplein is
één van de mooiste
pleintjes van Amsterdam.
Dit pareltje in de Pijp
bestaat 100 jaar en de
bewoners hebben
bedacht dat dat niet
ongemerkt voorbij mag
gaan. Vanaf 29 mei is
het twee weken lang
feest op het plein:
muziek, theater, dans,
poëzie, spel, workshops,
gesprek en discussie.
Alles kleinschalig, voor
de buurt en door de
buurt, in samenwerking met tal van buurtorganisaties. In de Oranjekerk komt een
tentoonstelling over het verleden, heden én toekomst van het plein. Met historische foto's,
verhalen van (oud)bewoners, kunst en een 'werkatelier' waar bezoekers hun ideeën
kunnen achterlaten over het plein: wat is mooi en wat kan beter? Het feest en de
tentoonstelling zijn de opmaat om na de zomer met de hele buurt plannen te maken voor
een nog mooier plein. Volg de website www.vanderhelstplein.nl voor het programma (in
ontwikkeling), dat vanwege corona verandering kan ondergaan.
Oproep
100 jaar Van der Helstplein is een feest vóór en dóór buurtbewoners, dus dichters, dansers,
muzikanten, spelende mensen en kinderen: iedereen kan meedoen met een eigen optreden of
door deelname aan een workshop (poëzie, geluiden, Van der helst tekenen, pleinen maken...).
Geef je op via www.vanderhelstplein.nl . Hier kun je ook je ideeën kwijt over een mooier Van der
Helstplein. De website wordt de kraamkamer voor een mooie toekomst voor het plein.
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FRANS MENSINK GEEFT TEKENLES IN D’OUDE RAAI
Frans is ruim 40 jaar freelance illustrator, cartoonist en grafisch ontwerper. Hij is net 68
geworden, maar echt met pensioen is hij niet gegaan, alleen doet hij het rustiger aan en
neemt alleen die opdrachten aan waar hij echt zin in heeft.
Waar kennen we Frans van? Bijvoorbeeld de auto van horecaverhuurbedrijf Héman, zij
hebben jaren rondgereden met een zijn ontwerpen. Ook won hij in 2000 een Gouden
Loekie voor een commercial voor Dommelsch bier, “de archeologen”
https://www.youtube.com/watch?v=sCXcBUEnnNw
De hele digitale ontwikkeling van de afgelopen jaren is
hij niet zelf actief gaan gebruiken. Hij werkt vooral met
de hand en was ook jaren lid van ‘De Club van 40
traditioneel creatieve mensen’. Maar hij kijkt met
interesse, fascinatie en trots naar zijn oudste zoon, die
in zijn voetsporen treedt, maar die met 3d printers
werkt en computeranimaties maakt.
Ik kom Frans tegen in d’Oude Raai.
d’Oude Raai zou in januari weer open gaan, maar dat
is door de corona later geworden, langzaam komt het
op gang.
De dagbesteding is wel weer begonnen. Een aantal
mensen komt 2 of 3 dagen in de week bij elkaar, ze
gebruiken samen een middagmaal en volgen
activiteiten.
Frans werd gevraagd door Marian, de begeleidster, om
op woensdagmiddag tekenles te geven. Hij doet het
nu twee maanden en met heel veel plezier. Weer een nieuwe stap in zijn omvangrijke
creatieve carrière.
Daarnaast is hij ook nog vrijwilliger bij Huis van de Wijk, waar hij een cursus karikaturen
tekenen gaf.

Opdracht: lente.

Jantien Hoogenhout
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BUURTTEAM DE PIJP: WAARVOOR KUN JE ER TERECHT?
In de vorige nieuwsbrief van april 2021 stond een kort
bericht over de buurtteams die op 1 april in
Amsterdam van start zijn gegaan. Daarover nu wat
meer informatie.
Wat is een buurtteam en voor wie is het?
Het buurtteam is voor iedereen van 18 jaar en ouder
die (tijdelijk) een extra steuntje in de rug of advies
nodig heeft. Je kunt bij het buurtteam terecht met
kleine en grote vragen over bijvoorbeeld: zorg, werk,
veiligheid, wonen, geld, meedoen, gezondheid.
Het buurtteam denkt mee, ondersteunt je waar nodig en zoekt met je naar een oplossing
die het beste bij jou en je situatie past, met als doel dat je zelf weer verder kan.
De hulp is gratis.
De medewerker van het buurtteam begeleid je zoveel mogelijk zelf. Is er meer aan de
hand, dan haalt hij of zij er een specialist bij. Als er een verwijzing nodig is houdt het
buurtteam de vinger aan de pols, zodat de hulp goed gebeurt.
Het buurtteam kan bijvoorbeeld helpen bij de aanvraag van huishoudelijke hulp of een
Persoonsgebonden Budget. Je kunt er ook terecht voor mantelzorgondersteuning of als je
graag meer sociale contacten wil. Ook een medewerker kan mensen ondersteunen die zo
lang mogelijk thuis willen blijven wonen en moeite hebben bij het op orde houden van hun
leven. Daarbij kun je denken aan hulp bij financiën of bij plannen en organiseren.
Vanaf 1 januari 2022 moet je een aanvraag voor dagbesteding doen bij het buurtteam. Nu
kan dat nog rechtstreeks bij de organisaties voor dagbesteding, bijvoorbeeld bij het
Amsterdams Ontmoetingscentrum (AOC).
Waarom komen er buurtteams en wie maken er deel van uit?
Op dit moment zijn er veel verschillende organisaties in De Pijp en in Amsterdam waar je
naartoe kan voor hulp. Met de buurtteams wordt het vinden en krijgen van de juiste hulp
gemakkelijker gemaakt.
De basis van de buurtteams wordt gevormd door de vroegere Sociaal Werk teams van
PuurZuid, aangevuld met beroepskrachten uit andere organisaties. In het team zitten
mensen met verschillende specialisaties, bijvoorbeeld ook hulpverlening aan ouderen.
De komende tijd kan je ook nog terecht bij het Sociaal Loket als je niet weet waar je moet
zijn voor hulp, maar de taken van dit loket gaan op termijn veranderen.
Samenwerking binnen het bredere andere wijkzorgnetwerk in De Pijp
Het buurtteam werkt nauw samen met andere organisaties in de wijk. Daarbij gaat het om
specialistische hulp van bijvoorbeeld de wijkverpleging of de geestelijke gezondheidszorg,
maar ook om het brede aanbod van laagdrempelige activiteiten en ondersteuning in de
buurt. Bij dat laatste kan je denken aan het Huis van de Wijk en vrijwilligersorganisaties,
maar ook aan ons stadsdorp. In gemeentelijke beleidstermen worden deze
laagdrempelige voorzieningen ‘De Sociale Basis’ genoemd.
Pagina 6

Stadsdorp De Pijp

Nieuwsbrief februari 2021

Concreet werkt het buurtteam nauw samen met de volgende organisaties:
Ouder- en Kindteam, huisartsen, wijkverpleging, woningcorporaties, geestelijke
gezondheidszorg, bewonersgroepen, vrijwilligersorganisaties.
Deze samenwerking bestaat al langer, maar door het ontstaan van buurtteams worden de
lijnen korter en weet men elkaar als het goed gaat makkelijker te vinden. Iedere huisarts
krijgt bijvoorbeeld een contactpersoon bij het buurtteam. Ook het stadsdorp krijgt een
contactpersoon.
Voorlopig blijft het zo dat je met de andere organisaties in de wijk ook rechtstreeks contact
kunt opnemen.
Twee voorbeelden van samenwerking:
- “Kan iemand zorgen voor mijn goudvis als ik naar het ziekenhuis ga?”
Het buurtteam legt contact met Voor Elkaar in Zuid ( www.voorelkaarinzuid.nl ) waar
vrijwilligers beschikbaar zijn voor dit soort hulp.
- Een mevrouw van 86 jaar kan niet langer blijven wonen in haar huis op 3 hoog
Een van de lastigste kwesties in Amsterdam is het op korte termijn vinden van een
geschikte woning voor een oudere. Daarbij komt dat deze mevrouw woont in een
huurwoning van een particuliere verhuurder.
Mevrouw woont al lang in haar huis en heeft moeite om afscheid te nemen van haar
huis en spulletjes. Een pluspunt is dat zij een goede woning achter laat.
Het buurtteam legt contact met de Dienst Wonen van de gemeente en regelt dat een
wooncoach van Stichting !Woon mevrouw gaat helpen bij het afscheid nemen van haar
spulletjes en met haar gaat kijken naar een beschikbare woning.
Al met al is het snel geregeld en mevrouw is verhuisd naar een geschikte
benedenwoning in haar eigen buurt.
Waar vind je Buurtteam De Pijp?
Buurtteam De Pijp is gestart in De Edelsteen als centrale locatie: Smaragdplein 3-5; tel.
020 235 9120; e-mail: depijp@buurtteamamsterdamzuid.nl
Het is de bedoeling dat er meer locaties in De Pijp komen. Uiteindelijk moet elke
Amsterdammer binnen 1,5 kilometer van zijn of haar huis bij een buurtteam terecht
kunnen. En als 1,5 kilometer te ver voor je is, is ook huisbezoek mogelijk.
Op dit moment kun je alleen een afspraak maken via de telefoon of de mail. Zodra de
locaties gezien de Corona-maatregelen weer open zijn, kan je ook binnenlopen bij de
locaties van het buurtteam.
Nadere informatie
Om de bewoners van Amsterdam te informeren komt er een stedelijke informatiecampagne over de buurtteams. Er is nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren.
De werkgroep zorg zal jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen via de
nieuwsbrief en via de website van ons stadsdorp (www.stadsdorpdepijp.com/zorg).
Namens de werkgroep Zorg
Atie Engel

TIPS
Signal, een alternatief voor WhatsApp, en, naar men schrijft, veel veiliger!
https://www.seniorweb.nl/artikel/beginnen-met-signal
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