
Nieuwsbrief 
december 2022  

28 december: Feestelijke Inloop in “ de Buurman” van het Amstelhuis 

Iedere laatste woensdag van de maand proberen we (Toon, Alex en Anne), een gezellige 
borrel van 17-19 uur te organiseren. 

De laatste woensdag van december, de 28ste december, 
tevens de laatste woensdag van het jaar 2022 gaan we 
de inloop speciale aandacht geven!! 

- Er wordt een lekkere cake gebakken en natuurlijk de 
bekende quiches dit keer met een salade! 

- Er komt een accordeonist, Gijs Leegwater, die al eerder 
bij ons was en die enorm goed de sfeer weet te 
verhogen!  

- Omdat het nieuwe jaar dan ook nog bijna begint, krijgen 
alle aanwezigen een glas prosecco bij binnenkomst (voor 
zover de voorraad strekt)! 

Ook willen we dat allen zich bezinnen hoe we de inloop  
nóg leuker kunnen maken… Mocht je ideeën hebben, 
meld die dan bij ons!!! 

Verder hopen we dat iedereen van het Stadsdorp de Pijp kan komen en we beloven de 
inloop voor volgend jaar op woensdag 25 januari weer even vrolijk te vervolgen. Nét als 
alle laatste woensdagen van 2023. 

We wensen jullie veel gezondheid toe in 
2023 en tót inloops!!! 

Toon Briggs, Alex Burggraaf en Anne 
Schröder. 
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Agenda december 2022 

zaterdag 10 december, 20.00 uur: Dansen in Buurtgebouw HDK. 

maandag 12 december, 14-16 uur Stuurgroepvergadering in Buurtgebouw HDK (Henrick 
de Keijserplein 45). Ga voor meer informatie naar de website: Stuurgroep 2022. 

zaterdag 24 december, 20.00 uur: Dansen in Buurtgebouw HDK  

woensdag 28 december, 17-19 uur: Feestelijke Inloop in De Buurman (Amsteldijk 35, 
ingang Ceintuurbaan). Voor meer informatie, zie de voorpagina 

2023: 
zaterdag 7 januari, 10.30 uur: Cryptogram-club, meer informatie: Yol Köster 
(ymbik@hotmail.com). 

donderdag 12 januari, 14-18 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst in Buurtgebouw HDK (Henrick de 
Keijserplein 45). Informatie volgt. 

Colophon 

Deze Nieuwsbrief is samengesteld door de redactie.  
Foto’s: pag. 1 en 3: Pieter Jans; pag. 4 en 5: Logeerhuis Tolstraat; pag. 7: Sountrackcity. 
Het volgende nummer zal begin 2023 verschijnen. Stuur kopie in voor 28 december 
naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com. 
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Proeftuin rondom d’ Oude Raai 
Een thuiscoach voor kwetsbare ouderen 

We kennen allemaal de alarmerende berichten over wachtlijsten en personeelstekorten in 
de zorg. Wat moet je dan doen als je kwetsbaar wordt en meer hulp nodig hebt?


De werkgroepen zorg van de stadsdorpen De Pijp en Rivierenbuurt werken gezamenlijk 
mee aan een proeftuin rondom d’Oude Raai. Doel van de proeftuin is het bieden van een 
samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod aan kwetsbare ouderen, zodat zij zo lang 
mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen. Een belangrijk aandachtspunt is hoe de 
grenzen doorbroken kunnen worden tussen verschillende financieringsstromen en vormen 
van zorg waarmee thuiswonende kwetsbare ouderen vaak te maken krijgen.  


Nicole van Stoffelen is voor een jaar aangesteld als ‘thuiscoach’ voor thuiswonende 
kwetsbare ouderen, die het lastig vinden om te overzien waar zij met hun zorgvragen 
terecht kunnen. Nicole werkt samen met verschillende zorgverleners in de buurt.  

In de proeftuin wordt ook gekeken hoe de buurt en ontmoetingsplekken in de buurt een 
rol kunnen spelen. In de Pijp zijn veel buren- en buurtcontacten.

Vanuit de stadsdorpen kunnen we aangeven waar ouderen tegenaan lopen als zij 
kwetsbaarder worden en thuis blijven wonen. 

  

Het gebied van de proeftuin beslaat 2 
binnenbuurten van Stadsdorp Rivierenbuurt (1 
en 2) en 2 binnenbuurten van Stadsdorp De Pijp 
(3 en 4), die liggen in de directe omgeving van 
d’ Oude Raai. Bij ons zijn dat de binnenbuurten 
‘Nieuwe Pijp Midden’ (4) en ‘Nieuwe Pijp Links 
van het Midden’ (3).

Wij zullen de leden van deze binnenbuurten 
benaderen of zij mee willen doen in de 
proeftuin.

Ken je kwetsbare ouderen in het 
proeftuingebied, dan kun je ze natuurlijk ook 
attenderen op de ‘thuiscoach’. 

Wil je een afspraak maken met de ‘thuiscoach’ 
Nicole Stoffelen en woon je in één van de 
genoemde binnenbuurten,  neem dan contact 
met mij op: stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com of 
06 5025 4538.


We houden jullie op de hoogte,


Atie Engel 
werkgroep zorg 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Gesprek met de coördinatoren Marieke van Delft en Anne-Marie van Es 
van het Logeerhuis Tolstraat 75  

  
Nadat wij kort iets hebben verteld over ons Stadsdorp hebben we wat vragen voor de 
beide dames/coördinatoren over het Logeerhuis.   
Het Logeerhuis is een samenwerkingsverband tussen Markant, centrum voor mantelzorg, 
en de stichting Do Yourself. Het is nu in de startfase en als de verbouwing verder volgens 
plan verloopt, is de opening in januari. De beide enthousiaste coördinatoren zijn druk bezig 
met het zoeken naar samenwerkingsverbanden en vrijwilligers. Ze hebben allerlei 
gesprekken, bijvoorbeeld met het Buurtteam, d’Oude Raai en het Huis van de Wijk.  
  
Wat kan het Logeerhuis voor stadsdorpers betekenen?  Voor wie is het?  
Het eerste doel is om mantelzorgers te ontlasten door vervangende zorg te bieden aan de 
mensen voor wie zij zorgen. Bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie gaat of tijdelijk 
niet beschikbaar is door een ziekenhuisopname of om een andere reden. Ook 
mantelzorgers zelf kunnen er verblijven om even tot rust te komen. Daarnaast 
kunnen Amsterdammers in een kwetsbare situatie er logeren bij herstel na een 
ziekenhuisopname. Dus bijvoorbeeld na een operatie van knie of heup. Je kunt ook een 
nachtje op proef slapen, alleen of samen met je mantelzorger of een ander.   
Het gaat om zorg zoals je die thuis ontvangt van familie, vrienden of buren. Zoals toezicht, 
gezelschap en ondersteuning. Maaltijden worden gezamenlijk verzorgd door zowel de 
coördinatoren als de vrijwilligers. En in de nacht is er altijd een slaapwacht aanwezig.  
Verzorgende en verpleegkundige handelingen worden – net als thuis – uitgevoerd door de 
eigen thuiszorgorganisatie. De thuiszorg kan de zorg ook overdragen aan een lokale 
zorgaanbieder. De coördinatoren zijn bekend met een breed netwerk van zorgverleners. 
Er wordt altijd gezocht naar oplossingen. Voor zover je geen gebruik maakt van thuiszorg 
is het uitgangspunt dat je redelijk zelfstandig bent, dus zelf kunt douchen en naar het toilet 
gaan.  
Is er acute opvang noodzakelijk, dan is overleg mogelijk en hangt het ervan af of er plaats 
is.   
  
Indicaties en kosten  
Voor het verblijf kan een indicatie voor logeeropvang worden aangevraagd. Indicaties 
worden verstrekt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via het Wmo-loket 
of het Buurtteam. Of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor kun je terecht bij de 
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zorgaanbieder of bij het Buurtteam. Voor de maaltijden/ koffie/ thee en de activiteiten wordt 
een eigen bijdrage gevraagd van 20 euro per dag. Het verblijf betalen vanuit een 
persoonsgebonden budget (pgb) kan ook. Zonder indicatie zijn de kosten 169 euro per 
etmaal.  
  
Vrijwilligers  
Er wordt druk gezocht naar vrijwilligers voor allerlei activiteiten. Het liefst mensen die 
minimaal een dagdeel van 4 uur aanwezig zijn. Wil men als vrijwilliger zelf iets organiseren 
dan is dat meer dan welkom. Maar bij alles staat het vervullen van de wensen van de 
gasten centraal.  
De vrijwilliger wordt begeleid en krijgt een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast kan de 
vrijwilliger gratis trainingen volgen bij Markant en de Vrijwilligersacademie Amsterdam.  
   
Buurtfunctie  
Er zijn veel enthousiaste ideeën om in samen-
werking met de buurt activiteiten te ondernemen. 
Dit wordt nog verder ontwikkeld. Het logeerhuis wil 
graag bijdragen aan de samenredzaamheid van 
de buurt en gaat diensten aanbieden aan de 
kwetsbare buurtgenoten. Zoals zo nodig bood-
schappen of een kop soep bij iemand langs 
brengen.  
De kelder in het Logeerhuis moet nog verbouwd 
worden. Deze kan t.z.t. ook gebruikt worden door 
buurtbewoners voor allerlei activiteiten!! Hierover 
later meer.   
We spreken af dat we in een later stadium nog 
eens een afspraak maken als de contouren helder 
zijn.  
  
Kijk op de website voor meer informatie: https://
www.logeerhuizenamsterdam.nl/. Of neem contact 
op via e-mail: info@logeerhuizenamsterdam.nl of 
telefonisch: 020-8868800.  
   
Atie Engel en Riet Lenders  
Werkgroep Zorg  

Tips van leden: 

Info over wonen 
Ik ontving een uitstekende weblink met uitgebreide informatie over "wonen" in de breedste 
zin. 
De Regenboog Groep heeft een handige webpagina gemaakt met tips bij het zoeken naar 
woonruimte. 
Zie hier: https://linktr.ee/woondocument 

Irene Maas 
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Vergoeding van mantelzorgondersteuning 

Hierbij vind je een link naar een artikel van Markant, centrum voor mantelzorgondersteu-
ning: https://www.markant.org/kies-je-zorgverzekering-met-zorg-waar-moet-je-op-letten/ 
Lees het hele artikel goed. Er zijn namelijk grote verschillen tussen verzekeringen. Aan het 
eind van het artikel staat een link naar de Zorgwijzer voor een handig overzicht van de 
verzekeringen en de vergoedingen voor mantelzorg vanuit hun aanvullende 
verzekeringen. 

Het artikel gaat ook in op de vraag of een aanvullende verzekering wel of niet nuttig is.  
Heb je bijvoorbeeld een indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dan kom je niet in aanmerking voor vervangende 
zorg zoals logeeropvang of vervangende zorg thuis vanuit een aanvullende 
zorgverzekering, maar vaak wel op basis van die WLZ- of WMO-indicatie. 

Voor meer informatie over Markant, zie: www.markant.org. 
Atie Engel, Werkgroep Zorg 

Tweedehands fietsen te koop bij Pantar!
Toen ik laatst aan een nieuwe tweedehands fiets toe was en zocht op internet, kwam ik op 
de site van Pantar, die op een lokatie in Amsterdam Noord prima tweedehands fietsen 
blijkt te verkopen. 

Pantar koopt oude fietsen op (van het depot bijvoorbeeld), knapt ze op en verkoopt ze in 
een eigen fietsenwinkel aan de Strekkerweg 51 in Noord, dichtbij de aanlegsteiger van de 
NDSM pont. De prijzen zijn vanaf € 90, en dan heb je een prima fiets. Met versnellingen 
zijn ze iets duurder.

Meer informatie: https://pantar.nl/over-pantar/fietsenwinkel/

Trudi Hoogland

Eindeloos cultuur met We Are Public 
“We Are Public werkt iedere dag aan één doel; meer publiek en meer geld voor cultuur. 
Want kunst verbindt, verandert, bevraagt, troost, verscherpt en daagt uit. Wij geloven dat 
kunst je wereld kan openen.”

Graag maak ik wat reclame voor We Are Public, een organisatie die cultuur en de makers 
een warm hart toedraagt. Én cultuur financieel toegankelijk maakt!
Voor een lidmaatschapsgeld van € 18 per maand krijg je toegang tot een uitgebreide 
selectie van voorstellingen in soorten en maten. In velerlei zalen, in Amsterdam en in 
diverse andere plaatsen in het land.
Lees meer op de website: https://www.wearepublic.nl/

Trudi Hoogland

Fietsen voor asielzoekers in Westpoort.
Het opvangcentrum voor asielzoekers in Westpoort zoekt fietsen. Heb je een oude fiets 
over, neem dan contact op met Anneke van ’t Hoff (a.hof13@chello.nl). 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Meer mogelijkheden voor aanvragen van stadspas met groene stip e.d. 

Op de avond van de Energiemarkt in de Oranjekerk (23 november) vertelde iemand van 
de gemeente, dat de eisen voor het aanvragen van een stadspas met groene stip en 
andere gemeentelijke steunmaatregelen voor mensen met een krappe beurs versoepeld 
worden. De inkomensgrens ligt nu op 120% van het sociaal minimum, dat wordt in 2023 
130%. Denk je, dat je net op die grens zit, dan is het goed om je even verder te oriënteren, 
bijvoorbeeld op de site van de gemeente: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-
bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/stadspas-groene-stip/ 

Pieter Jans. 

ONTDEK DE WERELD MET JE OREN 
WORKSHOP OVER GELUID EN 
LUISTEREN 

De meeste mensen zijn vooral visueel 
ingesteld. Dat is jammer, want er valt 
zoveel te ontdekken van de wereld via 
ons gehoor. Welke geluiden hoor jij 
voor de deur, of bij jou thuis? Wat 
betekenen deze geluiden voor jou? 
Heb je ook favoriete geluiden? 
In de workshopreeks ‘Ontdek de wereld 
met je oren’ ga je onder bezielende 
begeleiding van onze co-directeur 
Renate Zentschnig de geluiden om je heen ontdekken en onderzoeken. 
We doen dat met luisteroefeningen en luisterwandelingen. We gaan zelf geluidsopnames 
maken en deze samen beluisteren en bespreken. De verzamelde geluiden worden op een 
bijzondere manier gepresenteerd op 24 juni 2023 tijdens het Ruwe Diamant Festival in de 
Diamantbuurt. 

De data voor de workshop: 
Zes zaterdagen in 2023: 
14 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei en 17 juni. 
Tijd: 13.00 – 15.00 uur. Locatie: CC Amstel, Amsterdam Zuid. 
Je kunt eenmalig aansluiten of de hele reeks meedoen. Schrijf je in voor 30 december in 
via info@soundtrackcity.nl  
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Soundtrackcity 
www.soundtrackcity.nl 
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