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Amsterdam zijn we samen!

D

Amsterdam is prachtig, dat staat buiten kijf. Wat de stad het mooist maakt,
zijn de mensen die er wonen en de sfeer die het ademt. En die maken we met elkaar.
Bedankt Amsterdammers, wees lief voor de stad.

e zomer is voor veel mensen een
vrolijke tijd. De stad ziet er prachtig uit met het mooie heldere daglicht en de blaadjes aan de bomen.
De mensen zijn uitbundiger, de
terrassen zitten vol, de kinderen
spelen fijn op straat, je kunt zo zonder jas naar
buiten lopen en de zon op je huid voelen …
Toch is het niet voor iedereen zo’n makkelijke
tijd. Als familie, vrienden en buren op stap gaan
en jij thuis blijft, kan het ook best stilletjes om
je heen zijn.
Gelukkig kunnen we daar met elkaar wat aan
doen en er voor zorgen dat niemand aan de
kant blijft staan. Vraag de buurvrouw eens om
mee te gaan naar die mooie tentoonstelling of
concert. Laat samen de hond uit. Ga eens naar
een van de leuke Amsterdamse markten. Of
drink je koffie eens buiten op de stoep, je zult
verbaasd staan hoe snel je contact hebt en aan
de praat raakt.
Het Huis van de Tijd draagt graag bij om de zomer nóg mooier te maken. Door er voor je te
zijn, met extra activiteiten en met deze krant. De
krant is voor alle Amsterdammers die in het centrum wonen, maar specifiek voor als je niet meer
zo piep bent :) In de krant staan leuke ideeën en
tips om naartoe te gaan, maar ook wat je kunt
doen als je je eenzaam voelt of ondersteuning
zoekt. We hebben gesproken met actieve buurtgenoten, een buurtcoach en tal van andere Amsterdammers.
We hopen dat de krant inspireert om er een
mooie tijd met elkaar van te maken.
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ontmoetingen

COLUMN Stadsgenoot

Zomer in
Amsterdam
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e theaters, waar ik graag naar
toe ga, sluiten in de zomer,
maar mijn ervaring is dat er nog
genoeg te doen is. Het is juist
leuk om andere dingen te doen dan wat je
gewoonlijk doet.
Slenteren door de parken of door straten
waar je anders niet komt. Zitten op een
bankje in de zon. Delen van de stad opzoeken waar minder toeristen rondlopen, want
ik woon in de Jordaan, zeker in de zomer
druk, druk.
Rondkijken in de Houthavens of een stuk
door Noord lopen. Of op zondagochtend
langs de grachten naar de Amstel lopen, als
het nog stil is op straat. En dan
genieten van de mooie panden. Wat ik ook vaker doe in
de zomer is het bezoeken van
galeries. Dat kan natuurlijk ook
in de andere maanden, maar in
de zomer is het fijner. Ook om
de drukte in de grote musea te
ontlopen.
Toch ga ik ook naar de film, de
bioscopen blijven open! Ik ga
vooral als het regent of juist
heel warm is. En soms hang
ik uit mijn raam, alsof ik een
echte Jordanese ben, en kijk naar al die
toeristen die foto’s maken van zichzelf op
de brug of doen alsof ze op een fiets zitten.
Daar moet ik vaak om lachen. De pubers,
die met hun verveelde gezichten achter
paps en mams aansloffen. Of degenen die
zo langzaam fietsen dat ze zowat van hun
fietsen vallen. Gratis amusement. Ook in de
zomer verveel ik me niet in Amsterdam.
Marijke Huismans
Stadsgenoot
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Huis van de Tijd/Odensehuis Centrum
Nieuwe Herengracht 20
1018 DP Amsterdam
(020) 7749803
info@huisvandetijd.nl
Openingstijden;
Maandag t/m vrijdag 10.30 – 16.30 uur

Het Huis van de Tijd/Odensehuis Centrum is een plek waar het dagelijks leven met
geheugenproblemen en dementie centraal staat. Waar iedereen die er direct of indirect
mee te maken heeft, elkaar kan ontmoeten en van elkaar kan leren.
Xandra van der Swan

Hier vinden gesprekken plaats over hoe
we op een andere manier met dementie
kunnen omgaan. We inspireren elkaar
om met veranderingen om te gaan,
zinvolle relaties aan te gaan en/of te behouden. Maar vooral vieren we het leven en maken mooie en betekenisvolle
ervaringen.
Bij alles wat er gebeurt in het Huis van
de tijd staat de Sociale Benadering Dementie centraal: de focus ligt niet op de
aandoening zelf, maar op de leefwereld
van de persoon met dementie en zijn
of haar omgeving. We gaan uit van wat
wél kan. Iedereen heeft een belangrijke
inbreng in de dynamiek van het Huis
van de Tijd.
Een prachtig huis in het centrum
Het Huis van de Tijd is gehuisvest op de
begane grond van een grachtenpand
aan de Nieuwe Herengracht. Onze achtertuin is de Hoftuin, een verborgen
parel waar het heerlijk toeven is. Met
een aantal deelnemers en vrijwilligers
onderhouden we er ons eigen stukje
tuin, een perk met bloemen, kruiden en
groenten.
Het Huis ademt een huiselijke, warme
sfeer. Er zijn meerdere kamers, grote en
kleinere. Alle zijn mooi opgeknapt. De
inrichting is smaakvol. De muren hebben warme en/of rustgevende kleuren.
De meubelen hebben karakter en komen overal vandaan. Hoe verschillend
de meubelen ook zijn, ze passen goed
bij elkaar en vormen een mooi geheel.
Dat past bij de filosofie van het Huis van
de Tijd : iedereen kan en mag zichzelf
zijn, gezamenlijk vormen we een fijne
gemeenschap.

Het Huis van de Tijd is er voor:
l Ontmoeting

Sociale contacten, activiteiten en advies
door en voor mensen met dementie.
Familieleden, vrienden, professionals
en vrijwilligers zijn welkom.
l Podium

Voor gesprekken over hoe het is om
dementie te hebben. Het doel is om
de beeldvorming over dementie op
een positieve manier bij te stellen.
l

Campus

Delen van kennis en kunde uitgaande
van een sociale benadering.

Tijd voor en met elkaar
Het Huis van de Tijd is een open ontmoetingsplek. Je bent doordeweeks welkom
op momenten dat je er behoefte aan
hebt. Je kunt ‘zomaar’ langskomen voor
een kop koffie en de lunch, altijd zijn er
mensen in huis met wie je een gesprek
kunt aanknopen en bijvoorbeeld naar
muziek kunt luisteren of in elkaars nabijheid wat lezen of kunstboeken bekijken.
Een aantal keer per week kun je je opgeven om ‘s avonds mee te eten, er wordt
vers gekookt en het gezamenlijk eten is
bovendien heel gezellig. Iedere vrijdag
sluiten we de week af met een hapje en
een drankje tijdens ons Café Tijd. Familie, vrienden en buurtgenoten schuiven
vaak ook aan. Je leert nieuwe mensen
kennen, hebt een goed gesprek, maakt
plezier met elkaar. We sluiten traditiegetrouw af met eigengemaakte soep,
zodat je die avond niet meer hoeft te
koken.
Elke maand veel activiteiten
Er zijn door de week heen ook veel activiteiten. De deelnemers bepalen welke
dat zijn. Het aanbod is daardoor heel
gevarieerd. Een deel van de programmering staat vast, daarnaast zijn er elke
maand eenmalige activiteiten. Om je
een indruk te geven: Tai Chi, fotograferen, schilderen, samen gedichten lezen,
zingen in ons koor, dansen, bewegen
en gymnastiek, uitstapjes en bijwonen
lezingen. Voor alle activiteiten geldt
natuurlijk dat je zelf bepaalt of je eraan
meedoet of niet.
Runnen van het Huis van de Tijd
Met elkaar houden we het Huis van de
Tijd draaiende. Het is in dat opzicht een
soort huishouden. De een dekt tafel, de

Tijdens de Culturele Apotheek lezen we elkaar ook
gedichten voor.

Zomer specials in
de Hoftuin
ander ruimt na het eten de afwasmachine in.
Mensen met groene vingers verzorgen de bloemen en planten in de verschillende kamers of
zijn in de tuin te vinden. Boodschappen doen is
ook zo’n klus die we samen klaren. Het zit ‘m niet
alleen in de doe-klussen, voor een goede sfeer
zorgen is ook een belangrijke taak!
Het Huis van de Tijd zou niet zonder vrijwilligers
kunnen. We prijzen ons gelukkig dat er zoveel
mensen zijn die een paar uur per week of per
maand hun tijd steken in ons initiatief. Het is belangrijk dat vrijwilligers doen waar ze plezier in
hebben. Dat kan van alles zijn: koken, meegaan
naar uitjes zoals naar een museum of park, een
gezellige middag organiseren of ondersteunen
met spelletjes of muziek, technische klussen.
Hoe verschillend de vrijwilligers zijn en wat zij
ook doen in het Huis van de Tijd, alle hebben
plezier in het contact met de deelnemers. Wil je
ook als vrijwilliger bij ons werken of lijkt het je
leuk om in het kader van een studie stage bij ons
te lopen? Vraag Xandra naar de mogelijkheden.
Nieuwsbrief en website
Elke maand komt de nieuwsbrief uit met daarbij
de agenda van de komende maand. Wil je op de
hoogte blijven meld je dan aan via de website,
dan ontvang je elke maand de nieuwsbrief in je
mailbox.
Om te weten wat er te doen is en meer te lezen
over het Huis van de Tijd, kun je ook de website

17 augustus

Theemiddag: van 14:30 - 16:00 uur
Kom naar onze theemiddag. We nodigen
je uit om die middag mee te praten over
ouder worden in de stad. Waar heb jij
behoefte aan? Wat moet echt anders?
Waar loop je tegenaan?
Je hoeft je niet op te geven.
26 augustus

Dans voor de deur: van 14:00 -15:00 uur
Ook dit jaar geeft Dance Connects een
sfeervolle en energieke interactieve
dansperformance in de Hoftuin.
Je bepaalt zelf hoe je meedoet. Beleef
het - kom kijken, luisteren, dansen en
zingen. Wij hebben er zin in.
Je hoeft je niet op te geven.
van het Huis van de Tijd raadplegen: www.huisvandetijd.nl.
We ontvangen je heel graag persoonlijk in het
Huis van de Tijd om je meer te vertellen en kennis te maken. Je kunt zomaar langskomen om
de sfeer te proeven en mee te doen, vind je het
prettig om rustig in gesprek te gaan, dan is het
handig om van tevoren een afspraak te maken.
Iedereen is welkom en een indicatie is niet nodig.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

8 september
Dagelijks worden er activiteiten
georganiseerd zoals een potje
jeu de boules of een workshop
schilderen.

Toegang € 15.00
Opgeven kan tot 1 september, bel of mail ons:
(020) 774 98 03, info@huisvandetijd.nl
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De geheimen van de
kostschool

De zomer van je leven

Het kan ook nooit
normaal

Rust en vreugd

politie is daar niet zo zeker
van. Detective Jazz Hunter
wordt op de zaak gezet en
probeert door te dringen in
de gesloten wereld van de
kostschool. Maar al snel nemen de gebeurtenissen een
verontrustende wending,
en blijkt er veel meer aan
de hand dan een noodlottig
ongeval.

Zomerfestival: van 16:30 - 19:30 uur
Met elkaar vieren we de zomer, nog net
voor de herfst begint. Lekker eten en drinken, dansen, gezelligheid, verschillende
kraampjes met leuke activiteiten.

LEZEN IETS VOOR JOU? Boekentips

LEZEN IETS VOOR JOU? Boekentips

De geheimen van de kostschool van Lucinda Riley
(1965 - 2021), bekend van
de internationale hitserie
De zeven zussen. Er wordt
op een kleine, exclusieve
kostschool in Norfolk een
leerling dood aangetroffen.
Deze gebeurtenis is volgens het schoolhoofd een
tragisch ongeval, maar de
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De nieuwste feelgoodroman van deze bestsellerauteur! Wanneer de tieners
Amber en Lachlan terechtkomen in hetzelfde pleeggezin ontstaat er algauw
een hechte band. Verhuizen naar het schitterende
Cornwall is het beste dat
hen ooit is overkomen – en
nu, als volwassenen, is hun
band sterker dan ooit. Maar
Amber heeft een geheim:

ze is verliefd op Lachlan –
haar beste vriend! – en weet
dat het nóóit kan werken.
Lachlan is een echte rokkenjager en absoluut geen
relatietype.
Bovendien
maken ze zich zorgen om
hun pleegvader, weduwnaar Teddy. Hij gelooft weer
in de liefde, maar is zijn
nieuwe, opvallend mooie
vriendin Olga wel zo perfect
als ze lijkt?

Een zakkenroller aanhouden, een lichaam zoeken in
een donkere woning, een
slechtnieuwsgesprek voeren, iemand die suïcidaal
is proberen te helpen, een
reanimatie uitvoeren of een
uit de hand gelopen ruzie
sussen: Lieke doet het allemaal, en soms zelfs allemaal
op dezelfde dag.

Zij is hoofdagent bij politiebureau Burgwallen. Ze blogt
en vlogt als Liekeschrijft,
haalt graag ijskoffie en is
gek op de reuring van de
Wallen. Ze doet een boekje
open over haar leven als
agent. Haar inspirerende,
beangstigende, spannende,
grappige verhalen zijn een
ode aan haar werk.

Als Emma Quaadvliegh
na het overlijden van haar
man oude papieren opruimt, vindt ze een vergeten inschrijving terug voor
een tuinhuisje op ‘Rust en
Vreugd’. Ongemerkt is er elf
jaar wachttijd verstreken,
ze kan nu elk huisje krijgen
dat vrijkomt. Emma wordt
bij de eerste bezichtiging
op slag verliefd op een gezellig, rommelig tuinhuisje

met dito tuin en ze besluit
impulsief: ik neem het! Dat
ze geen verstand heeft van
tuinieren maakt gelukkig
niet veel uit, want aardige
buren bieden direct hun
hulp aan.
Een geestige maar ook
vileine schets van het fenomeen: de volkstuinvereniging. Hendrik beschrijft
het hilarisch en voor velen
herkenbaar.
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Sport en bewegen maken je gelukkiger
Als je aan sporten en bewegen doet, voel je je gelukkiger. Je bent fitter en blijft vitaler en soepeler. Ben je overdag actief, dan heb
je een betere nachtrust en voel je je overdag natuurlijk weer beter. En vergeet ook niet het sociale aspect: je ontmoet (nieuwe)
mensen. Maar wist je dat er ook een chemische verklaring is? Tijdens het sporten komen de stofjes serotonine, dopamine en
endorfine vrij. Ze worden ook weleens de gelukshormonen genoemd. Ze geven je een gelukkig gevoel en verminderen stress en
pijn. Meer sporten dus, wat houdt je tegen?

Parken en
Plantsoenen
Hoftuin
In de Weesperbuurt, verstopt
achter het Hermitage
museum en ook het Huis van
de Tijd, ligt de Hoftuin. Een
groene parel in de buurt waar
je heerlijk kan relaxen op het
gras, tussen de bloemen kan
lopen, een kijkje nemen bij
de moestuin of kan eten en
drinken op het terras.

Amsterdam heeft heel veel sportverenigingen en clubs waar je welkom bent, kijk eens bij jou in
de buurt. Of kijk op de website van de gemeente:
amsterdam.nl/sport. Je kunt natuurlijk ook zelf
wat organiseren, ga bijvoorbeeld eens wat vaker
wandelen of fietsen. Als je wat ouder bent en/of
meer ondersteuning en begeleiding nodig hebt,
zijn er ook genoeg mogelijkheden zoals sporten
en bewegen bij Sciandri, Meer bewegen voor
Ouderen, en Dance Connects.

J.W. van Overloopplantsoen
Een klein, maar zeker fijn,
stukje groen is het J.W. van
Overloopplantsoen. Langs
het water kun je kijken naar
de bootjes, de kas van de
Hortus of de diversiteit aan
mensen die hier in het parkje
komen – van mensen die tai
chi beoefenen tot een verdwaalde toerist die is blijven
hangen.

MBvO: Meer Bewegen
voor Ouderen
Elke week bewegen in Amsterdam heel veel 55+
ers bij MBvO individueel of in groepsverband in
hun eigen stadsdeel en buurt voor een kleine financiële bijdrage.
Het beweegaanbod is divers zoals: gymnastiek,
spelsport, fitness, (allerlei soorten-)dans, (stoel)
yoga, zwemmen, wandelen, Chi Kung, Tai Chi,
fitgym, valpreventie enzovoort. Naast het fysiek
fitter en sterker worden heeft het ontmoeten van
nieuwe mensen, het gezamenlijk koffiedrinken
na de les, het ritme van elke week gaan sporten
allemaal zeer positieve effecten op het geluksgevoel en de weerbaarheid, en vermindert het
gevoel van eenzaamheid.

Ommetje-app: maak van
wandelen een gewoonte

Informatie:
020-886 10 70
werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur
info@mbvoa.nl
Zwanenburgwal 206-V

locaties. Samen eten, drinken, dansen, muziek luisteren en goede gesprekken voeren.

Sciandri vindt dat iedereen moet kunnen
sporten hoe jong of oud ze ook zijn. Ieder
op zijn eigen niveau en in eigen tempo.
Het belang voor Sciandri zit ‘m het niet
alleen in het gezondheidsaspect, Sciandri
weet dat mensen gelukkiger worden van
sport en bewegen. Voor volwassenen en
ouderen in het centrum van Amsterdam
heeft Sciandri een paar mooie programCommunity online
Dance Connects Community is er ook online. Ieder- ma’s: wandelen, met en zonder rollator;
een met interesse in dans, kunst en cultuur kan el- stoelengym zittend of achter een stoel;
kaar hier virtueel ontmoeten. Ook voor danslessen aerobics 50+; rollatorwandelen; fittraining
en -oefeningen om thuis te doen.

Club Dans
Een dansevenement voor iedereen. Club Dans is
er voor jong en oud, voor iedereen, die van muziek
en beweging houdt, open staat voor nieuwe contacten en vooral zichzelf niet te oud vindt voor een
danspartij.

Dance Connects

Scandri: beleef sport en plezier

Voor senioren zijn er verschillende soorten van
moderne danslessen in Amsterdam centrum. De Cultuur Connects
danslessen worden aangevuld met activiteiten om Twee keer per jaar met elkaar naar het theater.
Alle leden van de Dance Connects Community
beweging en verbinding te stimuleren.
ervaren samen een moderne dans- of theaterModerne dans 50/60+
voorstelling.
Dynamische en gevarieerde danslessen met invloeden uit verschillende dansstijlen en muziek uit Moderne dans 40+
alle windstreken. Met of zonder ervaring, met of In samenwerking met Sophia van der Putten is er
zonder fysieke beperking, iedereen kan meedoen. Moderne Dans 40+. Techniek- en ImprovisatielesModerne Dans, Slow Flow, Dansproces, Dansmix… sen voor iedereen van 40 tot 60 jaar.
het aanbod is divers en biedt voor ieder wat wils.
Dance Connects Company
Binnen, buiten en online
Doe mee met het all-ages dansgezelschap Dance
Dance Connects danst niet alleen in dansstudio’s, Connects Company. Onder leiding van professiomaar ook buiten in een aantal prachtige parken in nele choreografen werkt een mix van jong, oud,
Amsterdam. In de online community heb je toe- amateur en professional aan de creatie van theagang tot allerlei gratis dansoefeningen voor thuis. trale en muzikale moderne dansproducties.
& Verbinding
Onder deze noemer worden de Theetafel, de Zo- Contact
mertafel en de Muziektafel georganiseerd. Dyna- info@danceconnects.nl
mische dansworkshops, live muziek, op creatieve 020-261 10 58.

65+; conditietraining; badminton&tafeltennis; zwemmen; bodyshape op muziek,
bewegen op muziek voor vrouwen.
De activiteiten zijn gratis of er wordt een
kleine bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie over de sporten in het
centrum (waar, wat, wanneer, hoe duur en alle
andere vragen) kun je mailen naar Anouk Oosterhuis: anouk@sciandri.com
Voor algemene informatie: info@sciandri.com of
bel 023 – 532 70 44.

De Ommetje-app is één van de
vele wandel-apps die er zijn.
Ommetje is een initiatief van de
Hersenstichting in samenwerking
met met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Het doel
is om mensen meer te laten bewegen gedurende de dag. Meer
bewegen is goed voor de hersengezondheid en doorbreekt
het patroon van te lang stilzitten.
Elke dag een wandeling maken is
dus belangrijk voor je fysieke én
je mentale gezondheid. Je krijgt
meer energie na het lopen van
een Ommetje. Ook helpt het je

te onthaasten en verbetert het
je creativiteit. De Ommetje-app
helpt je daarbij.
Je kunt met de Ommetje-app alleen aan de wandel, maar je kunt
bijvoorbeeld ook met vrienden of
familie een eigen wandelcompetitie starten. Hierdoor kan je op een
leuke manier samen wandelen,
zonder dat je op dezelfde locatie
bent. Zo motiveer je elkaar om
dagelijks een Ommetje te maken.
De Ommetje-app is gratis te
downloaden. Erik Scherder vertelt
je na iedere wandeling een interessant hersenfeitje.

Voor natuureducatie en duurzaamheid naar IVN Amsterdam
IVN Amsterdam is een vereniging
van en voor Amsterdammers die
van de Amsterdamse stadsnatuur
houden. IVN staat voor Instituut
Voor Natuureducatie en duurzaamheid.
Natuurexcursies
Vrijwel ieder weekend kun je met
IVN mee op natuurexcursie, een
leuke natuuractiviteit ergens in de
stad. De thema’s lopen uiteen en
worden vaak gekoppeld aan het
seizoen. Met iedere excursie doe je
nieuwe natuurkennis op! Voor het
excursieaanbod kijk je onder het

tabblad Activiteiten op de website
www.ivn.nl. Bij iedere activiteit
staat een contactpersoon. Deelname aan de reguliere excursies
is gratis; een vrijwillige bijdrage
wordt echter gewaardeerd.
Activiteiten voor ouderen
Er worden verschillende activiteiten speciaal voor ouderen georganiseerd. Zo zijn er voor ouderen
in samenwerking met Gezond Natuur Wandelen regelmatig korte
natuurwandelingen.
Meer informatie over de ouderenactiviteiten: Karine Klappe, 06-27536797,
klappe@hotmail.com

Word ook een OOPOEH!
Houd je van honden, maar wil je
geen eigen hond (meer), overweeg dan eens om OOPOEH te
worden. OOPOEH staat voor Opa’s
en Oma’s Passen Op Een Huisdier.
Ook in centrum van Amsterdam
zijn tal van hondenbaasjes op zoek
naar een hondenoppas, voor een
dag(deel) of meerdere dagen
per week of tijdens een vakantie.
Als OOPOEH geniet je van
een hond wanneer het je
uitkomt. Als je 55+er bent, kun je
je bij de Stichting OOpoeh opgeven als maatje voor een hond. De
inschrijving kost niets en je hoeft
nooit voor de zorg van de hond
financieel bij te dragen. Je bepaalt
zelf welke hond je gezelschap wilt

houden en hoe vaak. Bij de intake
geef je aan wat je voorwaarden zijn,
hoe je woont en wat voor hond bij
je past. De Stichting OOPOEH doet
de screening van zowel OOPOEH’s
als de hondeneigenaren die zich
aanmelden en doen heel zorgvuldig de screening.
Verrijking
Het passen op een hond is een
leuke en nuttige invulling van de
dag én het is gezond. Behalve dat
je een band krijgt met de hond,
krijg je bijna altijd ook een leuk
contact met de eigenaren van de
hond. En vergeet de gezellige ‘honden’praat tijdens de wandelingen
niet. De Stichting OOPOEH organiseert veel (gratis) leuke uitjes voor

OOPOEHS’S en vaak komen hier
ook leuke nieuwe contacten met
andere OOPOEH’S uit voort.
Belangrijke vrijwilligers
OOPOEH’s helpen hondenbezitters door voor hun dier te zorgen
op momenten dat zij dat zelf niet
kunnen, maar zij helpen ook de
honden. Als het baasje van huis is,
voelen veel honden zich eenzaam.
Overdag moeten zij vaak lang
wachten tot hun baasje weer thuiskomt. Wat is er dan beter dan een
leuke, goede oppas? Een OOPOEH!
Als je meer wilt weten, kijk dan eens op
de website
www.oopoeh.nl .
Als je liever belt: 020-7853745.

Oosterpark
Het Oosterpark (vlakbij het
Tropenmuseum) is een heerlijk stadspark met diverse vijvers, ligweiden, een speeltuin
en een kinderspeelvijver. Ken
je de spreeksteen? Iedereen
kan op zondag om 13:00 uur
de steen beklimmen en zijn/
haar zegje doen.
Wat is er te doen?
Wandelen, picknicken, spelen,
plonzen in het pierenbadje,
joggen, tai-chi, mediteren en
lezen. Het kan allemaal in het
Oosterpark. De muziekkoepel
is het centrum van het park
voor programmering.
Wertheimpark
Het Wertheimpark is het
oudste park van Amsterdam.
Het was een geschenk van
Napoleon aan Amsterdam,
overigens op eigen kosten
van de stad.
Dit oudste park van Amsterdam werd in 1812 opengesteld voor publiek. Op het
deel waar nu de sportvelden
liggen, stond aanvankelijk de
Parkzaal, een voorloper van
het Concertgebouw, en later
de Parkschouwburg.
Het park is vernoemd naar
de in 1897 overleden joodse
bankier en filantroop A.C.
Wertheim (1832-1897). Bij
het monument ‘Nooit meer
Auschwitz’ van Jan Wolkers
wordt jaarlijks rond 27 januari
de Auschwitz-herdenking
gehouden.
Aan de kant van de Nieuwe
Herengracht is een ruime
ligweide.
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Drie Amsterdammers op een terras..., lees hun verhaal

Een praatje over ons
Amsterdam met Hennie, Philip en Netty

HET VERHAAL VAN NETTY

Kijk eens omhoog
Netty haar vader was architect en hij bracht
haar de liefde voor de Amsterdamse architectuur
en stedenbouw bij “Mijn vader zei altijd: ‘Netty,
kijk goed om je heen.’ Hij heeft mij leren kijken.
De grachtengordel is natuurlijk prachtig, maar
eigenlijk heeft elke buurt zijn charme.
Soms springt de schoonheid van het hele
gebouw in het oog, soms moet je iets beter
kijken om prachtige details te zien. Vergeet
ook niet in winkelstraten omhoog te kijken.
Heb je weleens in de Kalverstraat de prachtige
gevels boven de winkelpuien gezien?
Trouwens, kijk niet alleen naar gebouwen.
Wat denk je van bruggen, pleinen, parken
en buitenkunst, er zitten pareltjes tussen.”
Liefde voor de stad
“Mijn vader was gek op Amsterdam en
dat heb ik van hem geërfd. Ik houd van
de stad. Wat ik zo interessant vind, is dat
de stad altijd in beweging is. Het is geen
openluchtmuseum. Iedere generatie voegt
iets toe. Dat maakt de stad levendig en
boeiend. Misschien heb ik er daarom ook

ER OP UIT IN HET CENTRUM

voor gekozen om in de makelaardij te gaan
werken. Het is al wel lang geleden,
maar ik heb in die tijd ook heel veel
geleerd over gebouwen en stedenbouw.”
Lopend zie je het meest
“Er is niks heerlijkers dan zonder haast
door de stad te lopen, rond te kijken en
stil te staan als je wat leuks ziet. Heb ik
altijd gedaan. Als het even kon, ging ik
lopend naar mijn werk of naar afspraken.
En anders met de fiets. Nu ben ik 82 en
nog steeds maak ik elke dag een wandeling.
Dat heeft veel voordelen: ik beweeg,
ik haal een frisse neus, ik kom altijd wel
iemand tegen met wie ik een praatje maak,
maar vooral: ik geniet van de architectuur
die ik tegenkom. Wil ik wat verder van huis
of is het weer bar en boos, dan pak ik de
tram en maak zo mijn eigen sightseeing
tour. Genieten doe ik van mijn stad, elke
dag.” Tot op de dag van vandaag is ze verliefd op
zoals ze zegt ‘de mooiste stad van de wereld’, dat
zie je in haar ogen als ze vertelt.

HET VERHAAL VAN HENNIE

HET VERHAAL VAN PHILIP

Amsterdam en cultuur
Philip Peper is volgens zijn paspoort geen echte
Amsterdammer, maar daarmee is dan ook alles
gezegd. Zijn ouders waren ras Amsterdammers en hij
woont er op een paar jaar na heel zijn leven. Hij heeft
de stad zien veranderen. Philip: “40 jaar geleden was
Amsterdam voor mij nog het mooiste wat bestond.
Ik zag het als het centrum van de wereld. Een stad
waar alles kon en voor wie iedereen plek was. Ik vind
het nog steeds een fijne stad, de stad ademt vrijheid
en er is veel cultuur.
Maar ik heb ook wel puntjes van kritiek. Zo vind ik
dat er te veel toeristen zijn en in het verlengde daarvan toeristische winkels en attracties. Wat ik mis is de
cultuur op straat, vroeger was er veel straattheater en
muziek op straat. Nu speelt cultuur zich grotendeels
binnen af en is alles van tevoren minutieus georganiseerd. Dat spontane is zo leuk.”
Straattheater
“Natuurlijk, het Prinsengrachtconcert is geweldig en
daar geniet ik elk jaar van. Maar van mij zou er veel
meer muziek op straat te horen mogen zijn, gewoon
een klein concertje in de openlucht. Ik houd van cultuur. Mijn vrouw en ik slurpten alles op wat de stad te

Er is altijd wat te doen
bieden had. Helaas is zij drie jaar geleden overleden.
Ik mis haar vreselijk. Maar ja, je moet door. Cultuur
is troostend, dat klopt maar dan kom je erachter dat
samen genieten van cultuur zoveel fijner is. Ik vind
het lastig om alleen naar een museum of concert te
gaan. Ik heb me daarom aangemeld bij een site om
anderen te ontmoeten met wie ik samen culturele
uitstapjes maak.”
Tuinieren in de Hoftuin
“Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk. Ik ben gek op de
natuur. Voor het Huis van de Tijd help ik met tuinieren in de Hoftuin. Die wekelijkse structuur geeft me
houvast. Daar heb ik Hennie ontmoet, zij is er ook
vrijwilligster. Elke maandag werken we samen in de
tuin. Steevast bouwen we een koffiepauze in. We
hebben twee favoriete adresjes: terras in de Hoftuin
en de binnentuin van de Hermitage! Er is een leuke
vriendschap met Hennie ontstaan. Laatst zijn we
samen naar een mooie expositie geweest.
In de lente hebben we samen de bollenstreek bezocht. Zo nu en dan buiten de stadsgrenzen vertoeven, kan geen kwaad. Maar dan weer naar huis!”

Sssttt, ze komt uit 010! Maar met 35 jaar wonen in
020, mag Hennie zich toch wel een ‘local’ noemen.
Wat Philip zegt over toeristen, herkent ze, maar
eigenlijk vindt ze die toeristen ook wel heel leuk.
Hennie: “Soms voel ik me een gids. Ik woon bij
de Singel en als ik over straat loop, wijs ik vaak
toeristen de weg. Ik probeer altijd een gesprekje
aan te knopen. Dat vind ik zelf leuk, maar ik merk
dat toeristen het ook waarderen. Natuurlijk is het
leuk als je een tip kunt kunt geven die niet in de
toeristenboekjes/sites staan.”
Lege blikjes
“Wat ik wel vreselijk vind, is de troep die wordt
achtergelaten. Etenswaren, lege blikjes en andere
verpakkingen. Natuurlijk doen niet alleen toeristen
dat, voor velen is het teveel gevraagd om afval in
de afvalbak te doen. Doodzonde vind ik dat, de
stad ziet er zoveel mooier uit zonder troep.
Nou kan je twee dingen doen: of je blijven ergeren
of er zelf wat aan doen. Al jaren maak ik dus elke
dag mijn stukje straat schoon. Ook de bloembakken in mijn straat verzorg ik. Ze zijn mijn tuintje. Zo
maak ik de stad een stukje mooier.”

WELKE MARKT BEZOEK JIJ VANDAAG?

Waterlooplein

Van Eesterenlaan

Haarlemmerplein

Nieuwmarkt

Tuin Hermitage

Van vintage fototoestellen, tot
tweedehands boeken en de laatste mode voor weinig; elke kraam
is anders en uniek. Bij de diverse
foodtrucks kun je heerlijke Italiaanse, Libanese of Griekse hapjes
uitproberen.

Biologische markt met onder
andere groente, fruit, noten, kaas,
olijven, raw food, brood, paddenstoelen, vegetarische roti, pizza, vis
en gegrilde kippetjes.

Op de markt worden voornamelijk
biologische producten verkocht.
Bijzonder is dat achter de kramen
vaak de mensen staan die bij de
productie van het voedsel zijn betrokken. Als je wilt, kun je aan de
maker direct al je vragen stellen.

Dagelijkse markt met op zaterdag
een biologische markt. In de zomer
op zondag een antiek-, curiosa- en
boekenmarkt.

Groenten, verse pasta’s, vis, zuivel, desem, bijna alles. Zoveel
mogelijk van Hollandse bodem
en hoe dichter bij Amsterdam
hoe beter. Bijna alle ‘makers’ staan
zelf op de markt en ze vertellen je
graag over herkomst, kwaliteit en
hoe ze werken.

maandag t/m zaterdag
van 9:00 tot 18:00 uur.

Amstelveld
Gezellige bloemen- en plantenmarkt. 30 kramen met fleurig goed
voor je tuin of balkon. Ook is er een
groot assortiment aan kruiden en
bollen.
maandag
van 9:00 tot 18:00 uur.

woensdag
van 10:00 tot 18:00 uur.

woensdag
van 10:00 tot 17:00 uur.

Op het Spui
Boekhandelaren uit het gehele
land bieden kwalitatieve tweedehands boeken en
antiquarische boeken aan.
vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uur.

maandag t/m vrijdag
van 10:00 tot 18:30 uur
zaterdag
van 9:00 tot 18:30 uur
zondag
van 9:00 tot 17:00 uur.

Lindengracht
Deze algemene warenmarkt is
ruim 900 meter lang en heeft
232 kramen. Grote diversiteit aan
marktproducten.
zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

zaterdag
van 9:00 tot 16:30 uur.

Hennie werkt samen met Philip en deelnemers van
het Huis van de Tijd in de Hoftuin. Hennie:”Maandag doe ik vrijwilligerswerk in het Huis van de Tijd.
Ik ben nu zo’n 10 jaar gepensioneerd, maar heb
nog veel energie en wil wat voor de samenleving
betekenen. Het Huis van de tijd is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen
en dementie. De manier waarop we er met elkaar
omgaan en de activiteiten die we doen, vind ik
fijn. Behalve tuinieren, assisteer ik de fotograaf die
er workshops geeft. Ook ga ik graag met mensen
naar de bloemenmarkt op het Amstelveld. Ik denk
dat het belangrijk is dat je vrijwilligerswerk doet
dat bij je past en waar je energie van krijgt.
Ik ben altijd veel op pad. In de stad doe ik bijna
alles op de fiets. Het is gezond en je voelt je echt
onderdeel van de stad. Ik heb veel vrienden en
spreek geregeld met ze af. Bijvoorbeeld om samen
naar een museum te gaan of een terrasje te pakken. Maar ook een kopje koffie op het stoepje voor
mijn huis is zo gezellig. Dat doe ik overigens ook
alleen, ‘mensen kijken’ is een favoriete bezigheid.
Amsterdam is een heerlijke stad, ik wil er nooit
meer weg.”

De luisterlijn
Bij de Luisterlijn kun je op ieder
moment van de dag je verhaal
kwijt. Dat is fijn want praten
lucht op. Wanneer je pijn hebt of
ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of
juist blij. De mensen van de Luisterlijn geven je even dat steuntje
in de rug.
Bel 088 0767 000
Iedereen in Nederland kan op
ieder moment van de dag kosteloos en anoniem een gesprek
voeren over zijn/haar persoonlijke situatie en daarover advies
krijgen. Een advies geeft men

alleen als je daar om vraagt.
Waarover kun je bellen?
Over zo goed als alles. Angst,
verdriet, blijdschap; je kunt je
verhaal kwijt of praten over wat
je bezig houdt. Ook wanneer
je niet goed weet waar je moet
beginnen. De mensen helpen je
de woorden te vinden. We hopen dat je na een gesprek weer
verder kunt. Heb je behoefte aan
vriendschappelijk contact? Dan
zijn er mogelijk andere initiatieven waar je terecht kunt. Je kunt
dit in een gesprek met de Luisterlijn bespreken.
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In een Stadsdorp
ken je elkaar

Leven met dementie
- je staat er niet
alleen voor
Xandra van der Swan

Maak je je zorgen over de geheugenproblemen van jezelf of iemand uit je omgeving? Praat hierover met elkaar en ga bijvoorbeeld
naar je huisarts.
Voor Amsterdammers in het centrum van Amsterdam zijn er gratis
ontmoetingsplekken en dagcentra in de buurt. Deze organiseren
onder andere ontmoetingen met
lotgenoten en activiteiten zoals
muziek maken of wandelen.
Huis van de Tijd/
Odense Centrum
Het Huis van de Tijd/Odense Centrum is een ontmoetingsplek voor
mensen met dementie, hun netwerk, de buurt, professionals en
vrijwilligers. Het Huis van de Tijd
is een initiatief van Anne-Mei The.
Anne-Mei ontwikkelde de Sociale
Benadering Dementie en dat is
hoe mensen met elkaar omgaan in
het Huis van de Tijd. de drie pijlers
zijn Ontmoeting (activiteiten, sociaal contact en advies), Podium (in
gesprek met elkaar over dementie,
beeldvorming) en Campus (delen
van kennis)
Maandag t/m vrijdag
van 10:30 tot 17:00 uur
Nieuwe Herengracht 20,
1018 DP Amsterdam
info@huis van de tijd.nl
www.huisvandetijd.nl
Coördinator:
Xandra van der Swan
020 - 774 98 03

Amsterdamse
Ontmoetingscentra (AOC)
Activiteiten voor mensen met dementie. De persoon met dementie
kan drie dagen per week gebruik
maken van de dagsociëteit in het
centrum. Hij kan daar, individueel
of in groepsverband, deelnemen
aan (re)creatieve activiteiten.

Volgend jaar (2023) viert Stadsdorp Centrum Oost zijn 10-jarig jubileum!
Joyce Engelhard is al geruime tijd betrokken bij dit Stadsdorp, zij is één
van de buurtcontactpersonen.

Voor mantelzorgers is er een tweewekelijkse gespreksgroep. Er zijn
geregeld informatieve bijeenkomsten. Verder is er praktische hulp
bij het regelen van zorg thuis en
bij verpleeghuisopname.

Nog steeds is zij enthousiast over
het fenomeen Stadsdorpen en
‘haar’ Stadsdorp Centrum Oost in
het bijzonder. “We zijn een actieve
vereniging. Stadsdorp Centrum
Oost is een verrijking van de buurt.”

Onder andere het tweemaandelijks centrumoverleg, feesten en
uitjes. Voor deskundig advies en
individuele begeleiding kunnen
mantelzorgers en mensen met
dementie terecht op het wekelijks
spreekuur.
Centrum Cliffordstraat
Cliffordstraat 36
1051 GV Amsterdam
Coördinator:
Johans Smeets (06-81088595 of
06-48048013)
Iris Luijendijk (06-39463233).
Centrum De Keyzer
Czaar Peterstraat 12
1018 PR Amsterdam
Coördinator: Sytze Streekstra
020-5207851.
Helpdesk:
020 788 5623
ontmoetingscentra@ggzingeest.nl
www.ontmoetingscentradementie.nl

Alzheimer Trefpunt Centrum
De eerste woensdag van de
maand (maar niet in juli en augustus) opent het Alzheimer Trefpunt
Amsterdam Centrum in het Huis
de Pinto haar deuren en kunnen
mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden en hulpverleners terecht voor informatie en
uitwisseling.
Huis de Pinto
Sint Antoniebreestraat 69
1011 HB Amsterdam
Contact: Dian Mekkes
dian.mekkes@buurtteamamsterdamcentrum.nl
06 47 02 35 54

Stadsdorpen
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Diversiteit aan hulpvragen
bij buurtteam Jordaan
Yara is 29 jaar en woont in Amsterdam. Ze heeft de studie Toegepaste Psychologie gedaan. Na
haar studie is Yara gaan werken bij
Cordaan en sinds 1 oktober 2021
werkt ze bij Buurtteam Jordaan.
Wat Yara aanspreekt is de diversiteit aan hulpvragen. “De Amsterdammer komt met een vraag en
wij ondersteunen door hem/haar
in zijn kracht te zetten. We nemen
dus niet over, maar ondersteunen
in het proces. Dit vind ik persoonlijk een mooie werkwijze.”

samen met andere organisaties
en professionals in de buurt.
Er komen veel aanvragen binnen
per week. De meeste Amsterdammers weten ons dus goed
te vinden! We proberen zelf ook
mensen te bereiken. Yara is aandacht functionaris voor ouderen
en een onderdeel hiervan is dat
zij huisbezoeken doet bij 80+ers.
Een deel kent ons, een deel niet.
Met deze bezoeken hoopt ze de
drempel weg te nemen en meer
mensen te bereiken.

Aankloppen
Door de komst van de Buurtteams is het voor mensen makkelijker geworden om hulp te vragen. Er zijn zoveel organisaties die
zorg of hulp bieden, dat het voor
mensen onoverzichtelijk is waar
ze moeten zijn. Nu kan je aankloppen bij het Buurtteam en wij
helpen mee in de zoektocht naar
de juiste hulp. Waar het kan bieden we deze zelf en zo niet ondersteunen we in het vinden van de
juiste hulp. Het buurtteam werkt

De meldingen hebben vaak te
maken met eenzaamheid of bijvoorbeeld ouderen waarbij we
het vermoeden hebben van (beginnende) dementie. Dat is niet
erg, want veel dingen gaan nog
gewoon goed. Soms kan er toch
wat hulp geboden worden. Bijvoorbeeld een passend maatje te
vinden of een goede plek te bieden met sociale activiteiten.
Vrijwilligers
Ook bij de Buurtteams liggen de

vrijwilligers liggen niet voor het
oprapen. De wachtlijsten voor
Hulp bij Huishouden en het stopzetten van de Aanvullende Individuele ondersteuning bij Dementie, zijn een aantal voorbeelden
die het werk moeilijker maken.
Creatief blijven denken dus. Dit
maakt haar werk uitdagend maar
kan soms ook lastig zijn.
Yara verwacht niet dat er meer
aanvragen komen door de vakanties. Eenzaamheid is natuurlijk wel
een probleem. Buren, vrienden of
familie zijn belangrijk om tekenen
van eenzaamheid te signaleren
en daar samen iets aan te doen.
Yara is blij als mensen zelf meedenken. Door een luisterend oor
te bieden, kunnen mensen vaak
zelf of met hulp van de sociale
omgeving weer verder. Door de
huisbezoeken kan ze soms de
problemen voor zijn. Door goede
voorlichting en de juiste hulp aan
te bieden. “Dit is een enorm belangrijk onderdeel van mijn werk
en daarom doe ik het zo graag.”

Buurtteams
Je kunt naar een buurtteam als je vragen hebt over bijvoorbeeld zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid. Samen kijkt men wat je nodig hebt en wie daarbij kan helpen zodat je weer zelf verder
kunt. De hulp is gratis, loop binnen of maak een afspraak door te bellen, een e-mail te sturen of via de
website.
Buurtteam Nieuwmarkt
De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52 ,
tel: 020 557 3338
nieuwmarkt@buurtteamamsterdamcentrum.nl
Spreekuur:
maandag van 09:30 tot 11:30 uur.
Buurtteam Jordaan
Claverhuis
Elandsgracht 70

020 557 3338
jordaan@buurtteamamsterdamcentrum.nl
Spreekuur:
dinsdag van 14:00 tot 16:00 uur.
Buurtteam Haarlemmerbuurt
Activiteitencentrum REEL
Tussen de Bogen 16
tel: 020 557 3338
haarlemmerbuurt@buurtteamamsterdamcentrum.nl

Het draait bij Stadsdorpen om de
menselijke maat. In een stad als
Amsterdam kun je je best eenzaam
voelen en anoniem leven. Er wonen
duizenden, tienduizenden mensen
om je heen, maar dat is wat anders
dan echt in contact staan met anderen. De Stadsdorpen willen de
onderlinge betrokkenheid binnen
de buurt versterken en daarmee
het sociale leven verrijken. Er zijn
in totaal 28 Stadsdorpen in 5 stads-

Spreekuur:
woensdag van 13:00 tot 15:00
uur.
Oostelijke eilanden
De Witte Boei
Kleine Wittenburgerstraat 201
020 557 3338
oostelijke.eilanden@buurtteamamsterdamcentrum.nl
Spreekuur:
donderdag van 9:30 tot 11:30 uur.

delen van Amsterdam en ieder oud. Joyce: “Het loopt goed, we
Stadsdorp heeft zijn eigen manier hebben nu zo’n 180 leden. Toch
van werken.
komen we altijd graag in contact
met nieuwe mensen. Hoe meer
Stadsdorp Centrum Oost en
zielen, hoe meer vreugd! We zijn
9 binnenbuurten
een vereniging en het lidmaatJoyce: “Stadsdorp Centrum Oost is schap is € 5 per maand, als je een
opgeknipt in kleinere binnenbuur- groene Stadspas hebt, is het gratis.”
ten omdat het anders toch nog te
groot is. We geloven namelijk in Burgers met burgers
kleinschaligheid en vertrouwelijk- “We organiseren allerlei activiteiheid. Het is juist belangrijk dat je ten. Er zijn koffieochtenden en
elkaar in de buurt herkent en leert borrels, maar ook een filmclub en
kennen. Dat is kracht en bevordert een eigen koor. Als iemand een
de sociale samenhang binnen een goed idee heeft voor een andere
buurt. In totaal heeft Stadsdorp activiteit, is dat meer dan welkom.
Centrum Oost 9 binnenbuurten.” We zoeken met elkaar uit of en
Het Stadsdorp Centrum Oost is er hoe we het plan/idee het beste
voor alle buurtgenoten, jong en kunnen uitvoeren. Want we maken het Stadsdorp met elkaar, het
is burgers voor burgers, nee beter
gezegd: burgers met burgers. Het
doel is om bij te dragen aan meer
saamhorigheid: elkaar ontmoeten
en leren kennen, zodat je je netwerk kunt vergroten. Door een
plezierige tijd met elkaar te hebben. Maar ook door er te zijn voor
iemand die een steuntje in de rug
nodig heeft.”
“Maandelijks organiseert ons
Stadsdorp ook een themabijeenkomst. We maken daarvoor gebruik van locaties op verschillende
plekken in de stad, zoals de Oosterkerk. We willen het liefst weer
net als vroeger een vaste ruimte
voor onze bijeenkomsten, maar
die is helaas niet zo gemakkelijk
te vinden. Dat speelt ons best parten. Heb je een tip voor een locatie,
neem dan vooral contact met ons
op.”
“Het Stadsdorp Centrum Oost is
op zoek naar nieuwe bestuursleden en naar mensen die op een
andere manier actief willen zijn in
de vereniging. Ben je enthousiast
geworden en wil je een actieve rol
spelen, meld je dan vooral aan.”

Joyce Engelhard

Word jij ook gangmaker in
de Lief & Leedstraat?
Iedereen wil graag dat zijn straat
een fijne plek is én blijft. Sommige
straten kunnen hier wel wat hulp
bij gebruiken. Een Lief & Leedstraat
is een straat met aandacht voor elkaar. Een luisterend oor, maar ook
gezelligheid en wat gein. Als gangmaker weet je welke buur in het
zonnetje gezet mag worden of wie
wel een opsteker kan gebruiken.
Omkijken
Sinds najaar 2021 bestaan ook in
Amsterdam Centrum Centrum
Lief&Leedstraatjes. Ben jij iemand
die graag omkijkt naar een buur?

Word dan gangmaker voor jouw
Lief & Leedstraat!
Om gangmakers hierbij te helpen is er een ‘Lief & Leedpotje’
van €150 per straat. Wil je gangmaker worden? De Huizen van
de Buurt ondersteunen je.
Je krijgt hulp bij de start en
voortgang. Het startpakket bestaat uit flyers en andere materialen en € 150.
Mail voor een afspraak naar
liefenleedamsterdamcentrum@dock.
nl of stap spontaan binnen bij het Huis
van de Buurt
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Stadsdorpen
Modern buurtschap
Een stadsdorp is een initiatief van
en voor bewoners in een buurt
met het doel modern nabuurschap
te bewerkstelligen en bevorderen.
Er zijn circa 30 stadsdorpen in en
om Amsterdam en er komen er
nog steeds meer bij!

Utrechtsestraat
De taartpunt van Reguliersgracht
tot Amstel, van Weteringschans
tot Rembrandtplein. Met de
Utrechtsestraat als ‘centrale as’.

Centrum Oost
Oostelijke binnenstad
(Valkenburgerstraat, Amstel,Mauritskade, Cruquiuskade,
Dijksgracht m.a.w. Plantage/
Weesperbuurt/Kattenburg/Wittenburg/Oostenburg/Funen).

Westerdok
Westerdokseiland (La Grande
Cour, VOC Cour, Westerkaap 1,
Westerkaap 2) + IJDock

Gracht en Straatjes
Grachtengordel globaal tussen
Vijzelstraat en Raadhuisstraat

www.dijkenplein.nl

www.stadsdorpcentrumoost.nl
stadsdorpcentrumoost@gmail.com

stadsdorpgrachtenstraatjes.nl
stadsdorpgrenst@gmail.com

Nieuwmarkt
Wijde omgeving van de
Nieuwmarkt

www.stadsdorpnieuwmarkt.nl
info@stadsdorpnieuwmarkt.nl

Noord-Jordaan
Gebied afgebakend door Rozengracht, Singelgracht, Brouwersgracht en Prinsengracht
www.stadsdorpnoordjordaan.nl
stadsdorpnoordjordaan@gmail.com

www.stadsdorputrechtsestraat.nl
info@stadsdorputrechtsestraat.nl

www.stadsdorpwesterdok.nl
info@stadsdorpwesterdok.nl

Dijk en Plein
Haarlemmerdijk, het Haarlemmerplein en aanpalende straten.
StadsdorpBuurt7
Buurt 7 met als grenzen Prins
Hendrikkade, Damrak, Dam,
Raadhuisstraat, Prinsengracht,
Brouwersgracht.
www.stadsdorpbuurt7.nl
contact@stadsdorpbuurt7.nl

Het Roze Stadsdorp
Heel Amsterdam

www.rozestadsdorp.amsterdam
info@rozestadsdorp.amsterdam

Voor algemene informatie:

info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl

Het Sociaal Loket
Hier kun je dagelijks terecht voor
de aanvraag van een voorziening
én voor informatie, advies en ondersteuning.
Aanvragen voor:
l aanpassingen in de woning
l vervoersvoorzieningen of
hulpmiddelen
l aanvullend openbaar vervoer
l briefadres
l urgentieverklaring
l bijstandsuitkering
Advies en informatie als:
l Je weet niet waar je moet zijn
l Je hebt gezondheidsklachten
l Je zorgt voor een ziek familielid
l Je hebt persoonlijke of
financiële problemen

Buurtteam
Behalve naar het Sociaal Loket
kun je ook naar het Buurtteam. Zij
geven ook informatie en advies,
maar kunnen je ook voor kortere
of langere tijd begeleiden.
Stadsloket Centrum
Amstel 1
Openingstijden
Ma, di, wo en vr 09.00 tot 17.00.
Do van 09.00 tot 20.00 uur.
Bellen
De gemeente is te bereiken op
werkdagen van 08.00-18.00 uur.
via 14 020
Online afspraak
www.sociaalloket.nl

Huizen van de Buurt
In het centrum zijn vier Huizen van
de Buurt. Daar is van alles te doen.
Zij helpen mensen hun eigen leven en het leven van anderen te
verbeteren.
Activiteitencentrum Reel
Tussen de Bogen 16
1013 JB Amsterdam
E: reel@dock.nl, T: 020-4280297
De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam
E: boomsspijker@dock.nl
T: 020-6264002
ma t/m vrij van 9:00 tot 22:00 u
weekend varieert

De Witte Boei
Kleine Wittenburgerstraat 201
1018 LT Amsterdam
E: witteboei@dock.nl
T: 020-6223879
ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00.
Het Claverhuis
Elandsgracht 70
1016 TX Amsterdam
E: claverhuis@dock.nl
T: 020-624 83 53
ma t/m vrij van 9:00 tot 22:00.
De Huizen van de Buurt zijn een
onderdeel van DOCK. DOCK helpt
mensen hun eigen leven en het
leven van anderen te verbeteren.
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De stad bruist, zoveel te doen in Amsterdam
Wat is er weer veel te doen in het centrum van Amsterdam. Teveel om op
te noemen. Na twee jaar stilte bruist de stad als nooit tevoren. Er zijn prachtige tentoonstellingen. Bijzondere excursies. Van muziek genieten kun je op
vele verschillende - soms heel verrassende en onverwachte - plekken in de
stad. Met de Stadspas kun je vaak heel voordelig genieten van al
dat moois (en er zijn ook tal van gratis events). Hieronder
staat een aantal suggesties van de redactie. Wil je een
compleet overzicht van wat er te zien, horen, doen en
beleven is, kijk dan op www.iamsterdam.nl

Hermitage Amsterdam

Artis

Naast prachtige tentoonstellingen organiseert de
Hermitage deze zomer een aantal mooie andere
activiteiten.

Artis is altijd in beweging. Op het terrein vind
je Artis Park, Artis-Microbia en het nieuwe
Artis-Groote Museum. Check op de website
www.artis.nl. In de zomer biedt Artis de Zoomeravonden aan.

Jazz Talents at the Plantage 2022
Jazz Talents at the Plantage is het jaarlijkse jazzfestival
dat in samenwerking met het Amsterdamse Conservatorium wordt georganiseerd. Jong aanstormend
talent krijgt een podium. Toegangsprijs: € 6.
Zondag van 15:30 tot 17:30 uur.
Online reserveren via de website van de Hermitage:
www.hermitage.nl
In augustus zijn er nog twee concerten
7 augustus - Alice Leggett trio
14 augustus - Margarida Madureira trio
Movies at the Hermitage
Vanaf half augustus is de binnentuin van de Hermitage de grootste openluchtbioscoop van de stad.
Onder de sterrenhemel kun je genieten van een
unieke selectie films.
Toegangsprijs: €15
Deuren open: 20:00 uur, start film: 21:00 uur.
Online reserveren via de site van
de Hermitage: www.hermitage.nl
wo 17-08:
don 18-08:
vrij 19-08:
zat 20-08:
zon 21-08:
dins 23-08:
wo 24-08:
don 25-08:
vrij 26-08:
zat 27-08:
zon 28-08:

Rabat
Little Miss Sunshine
Wild Tales
City of God
Jojo Rabbit
The Grand Budapest Hotel
Before Sunset
Darjeeling Limited
Ex Machina
Das Leben der Anderen
Life of Pi

Zoomeravonden
T/m 3 september is het Artis-Park elke zaterdag tot
zonsondergang open tijdens de Artis Zoomeravonden.
Tijdens de gouden avonduren, tussen de bloeiende
perken van de eetbare tuin, betreedt aanstormend muziektalent het podium in de Muziektent.
Tijdens de Zoomeravonden beleef je het levendige
Artis-Park in een ander daglicht, waar geen avond
hetzelfde is!
Jazz in het park
Talent van het Conservatorium van Amsterdam
zet de toon met vanaf 16.30 uur tot 19:00 uur een
zwoele, akoestische jazz-sessie.
6 augustus:
13 augustus:
20 augustus:
27 augustus:
3 september:

Inge Lamboo
Remme
Super moon
Goldkimono
Julian du Perron

Avondrondleiding
Met het invallen van de schemering vertelt de
Artis-rondleider je meer over de nachtrituelen van
dieren en planten. Net als de mens leven ook dieren
en planten volgens een biologisch ritme.
Start 20.15 uur.
Duur ongeveer 60 minuten.

Hortus

Concerten bij kaarslicht

De Hortus is het hele jaar een fantastische plek
om door te brengen. Deze zomer zijn er speciale
activiteiten en events die een bezoek extra meer
dan de moeite waard maken. Check ook de site van
de Hortus!

Amsterdam is een van de 90 steden in de wereld waar de Candlelight concerten worden
georganiseerd. De optredens bij kaarslicht
vinden plaats op verschillende en laten je
livemuziek op een geheel nieuwe manier
ervaren. Je kunt genieten van een breed
scala aan thema’s en genres: klassiek, jazz,
pop, filmsoundtracks, ballet…Honderden
kaarsen verlichten de musici en de muziek
verlichten en zorgen voor een heel bijzondere sfeer.

Yoga in de Palmenkas
t/m 21 september elke donderdagavond. De temperaturen in de kas kunnen flink oplopen, een soort natural
hot yoga, dus! De lessen zijn in het Engels en zijn per
keer afwisselend Vinyasa en Yin/Yang yoga. Neem je
eigen yogamatje en eventueel een dekentje/ kussens
mee.
Kleed je thuis om voor de les!
Start: 18:00 uur, de les duurt 1 uur.
Tickets € 20 , incl toegang tot de tuin.
De tuin is na afloop tot 21:00 uur te bezoeken.
Hortus Talk
In gesprek met o.a. ondernemers, uitvinders, biologen, wetenschappers, filosofen, schrijvers, fotografen
en filmmakers die zich bezighouden met de natuur.
Natuurlijk kunnen ook bezoekers in de zaal live vragen
stellen.
De Hortus Talks zijn van 19:30-20:30 uur, deelname
per avond €20 inclusief entree tot de tuin (uitloop en
naborrel tot 21:00uur).
4 augustus:
De mens en plantenmigratie in Europa
18 augustus:
Nederland en zijn exoten
1 september:
Stadsnatuur en nieuwe soorten
15 september:
Zaadverspreiding en bestuivingsbiologie
Klassiek in de Kas
Tussen de eeuwenoude palmen en cycadeeën genieten van klassieke muziek. Neem zelf een matje, kussen
of poef mee en zoek een fijne plek in de kas. Een ligconcert tussen de planten is een unieke, persoonlijke
ervaring waarbij alle zintuigen worden geprikkeld.
Sessie 1:
18.30-19.15uur, inloop 18.15 uur
Sessie 2:
20.00-20.45uur, inloop 19.45 uur
Let op: beperkt aantal tickets per sessie:
Ticket: €25 tickets inclusief entree tot de tuin.
7 augustus: James Oesi (contrabas)
14 augustus: Matteo Myderwyk (piano)
21 augustus: Robin Scherpen (gitaar)
28 augustus: Claire en Rares (cello)

Wat te
doen bij
hitte?
Drink voldoende
Drink water, thee of koffie.
Ook als je geen dorst hebt,
want ouderen hebben minder dorstgevoel. Matig met
alcohol.

Bron: RIVM

Tip: Zorg dat je altijd een flesje
water bij de hand hebt, zeker
als je naar buiten gaat of met
de auto op pad gaat.

Houd jezelf koel
Blijf in de schaduw en beperk
lichamelijke inspanning in de
middag (tussen 12:00 en 18:00
uur).
Tip: maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor
boodschappen of wandeling.
Neem een verkoelend (voeten)bad of een douche.

Houd de woning koel
Houd de zon en warmte zoveel mogelijk buiten, bijvoorbeeld met zonwering, gordijnen, ventilator of airconditioning.

Medicijnen en hitte
Medicijnen kunnen bij hitte
tot problemen leiden doordat
de water- en zouthuishouding in het lichaam verstoord
wordt.

Tip: zorg voor extra koele
frisse lucht door het openen
van ramen en/of deuren als
het buiten is afgekoeld.

Tip: Overleg met de apotheek
of huisarts als je vragen hebt.

Zorg voor elkaar
Let bij warm weer extra op
mensen in je omgeving die
misschien je hulp kunnen gebruiken.
Tip: Ga een keer extra langs
of bel ze op en vraag of je wat
kunt doen.

Spectaculaire locaties
Elke locatie is zorgvuldig gekozen Het kan
onder de sterrenhemel zijn maar ook op een
locatie met prachtige architectuur. Zo zijn er
concerten in onder andere de Rode Hoed,
Scheepvaartmuseum. Felix Meritis en Thuishaven.
Kijk voor de programmering op:
www.candlelightexperience.com

Jan de Vries op zijn geliefde plekje in de tuin.

Prinsengrachtfestival 2022
Zaterdag 20 augustus is het zover: hét
Prinsengrachtconcert zal weer menigeen
betoveren. Het grootste klassieke openluchtconcert is jarig en viert zijn 40ste
editie.
Tijdens het Prinsengrachtconcert kunnen
duizenden mensen in bootjes en op de
kade aan de voet van de Westertoren volop
genieten van prachtige Klassieke muziek.
In de middag verzorgen jonge talenten
met popartiesten het Kinderprinsengrachtconcert. ’s Avonds schittert de Frans-Duitse
cellist Nicolas Altstaedt als hoofdgast van
dit jubileumconcert. Wie het podium met
Nicolas Altstaedt zullen delen wordt later
bekend gemaakt.

Film naar Tuschinski
Elke dinsdag om 13:30 uur is er Pathé
50PLUS. Zo geniet je van de allerbeste
films, zonder last te hebben van de
drukte bij avond- en weekendvoorstellingen.
De voorstellingen hebben een pauze en je
krijgt een gratis kop koffie met een koek.
Pathé 50PLUS is ook in de mooiste bioscoop van de wereld -Tuschinski - te zien!.
Tickets voor de Pathé 50PLUS bios zijn te
koop via de website, Pathé App en aan de
kassa. Voor de 50PLUS bios geldt een speciaal tarief: € 8,50 of € 9,50.
Anders dan de naam doet vermoeden zijn
mensen van alle leeftijd welkom tijdens
50PLUS!
Koninklijk Theater Tuschinski
Reguliersbreestraat 26-34
www.pathe.nl/bioscoop/tuschinski

De presentatie is in handen van mezzosopraan Maria Fiselier.

De Uitmarkt
De Uitmarkt in Amsterdam is de start
van het culturele seizoen. De Uitmarkt
presenteerr het landelijke kunst en cultuuraanbod van komend jaar en viert de
kwaliteit en diversiteit van kunst en cultuur. Met een aangepast concept en fris
programma dat zich concentreert op het
Museumplein en het Leidseplein en dat
via de NPO landelijk wordt uitgezonden.
De Uitmarkt heeft dit jaar drie onderdelen:
Uitmarkt in Concert,
Uitmarkt de Cultuurtuin en
Uitmarkt op Locatie.
Vrijdag 26, zaterdag 27 en
zondag 28 augustus

Vrijwilliger worden
of stage lopen bij het
Huis van de Tijd?
Loop even binnen of
bel 020-7749803

Ik ben wel alleen, maar
zeker niet eenzaam
Na een lastige tijd na het overlijden
van zijn vrouw heeft Jan de Vries het
idee zijn leven weer wat op de rails
te hebben. Anders dan vroeger, maar
da’s logisch. Die 91 jaren tikken wel
aan. Maar er is zeker voldoende om
van te genieten. “Het zijn de kleine
dingen die het doen”, zong Willeke
Alberti en dat kan Jan beamen.
Dat hij nog steeds zelfstandig kan wonen, vindt Jan belangrijk. Dat zou niet
kunnen zonder de ‘hulptroepen’, zoals
hij ze noemt. Behalve de thuiszorg, de
care givers en huishoudelijke hulp, zijn
er ook zijn familie, buren en kennissen
die met Jan meedenken en hem ondersteunen. Jan: ”Ik vind het heel fijn om in
mijn eigen vertrouwde omgeving zijn.
En blijven. Het lukt met ondersteuning
want uhh, ik heb lichamelijk nogal wat
ongemakken, laat ik het daar maar bij
houden.”
In zijn gezellige huis staat altijd de radio aan op een klassieke zender. Hij
geniet ervan om lekker met een kopje
koffie het krantje of een boek te lezen.
’s Morgens beantwoordt hij de mail
op de i-pad en sinds kort kan hij ook
appen en beeldbellen. “Die nieuwe
media vind ik een uitkomst, zo blijf ik
in contact met de mensen om wie ik
geef. Met name de kleinkinderen vinden beeldbellen leuk, heel gezellig om
betrokken te blijven bij hun leven.”
In de avond gaat de TV aan. Jan kijkt
graag naar de EK damesvoetbal, Tour
de France, voetbalcompetitie en het
nieuws. Praatprogramma’s dat vindt
hij maar niks. ”Al dat geouwehoer over
politiek, Corona en de Oekraine… Daar
wordt je niet vrolijk van. “
Maatje
“Ik heb wel wat aansporing nodig om
naar buiten te gaan. Gek eigenlijk,
vroeger was ik meer niet dan wel thuis.
Een paar maanden geleden hebben
we met de familie een plan gemaakt
voor wat meer activiteiten en uitbreiding van mijn netwerk. Heus, ik heb
fantastische kinderen en kleinkinderen, maar zij kunnen niet dag en nacht
voor mij klaar staan. Ze hebben hun
werk, studie en ook hun eigen vrije
tijd. Dat vind ik heel logisch. Ze zijn er
genoeg voor mij. Ik eet twee keer per
week bij hen, op dinsdag bij mijn dochter, op donderdag bij mijn zoon. Mijn
dochter komt geregeld even een kop
koffie drinken. In het weekend halen ze
me ook wel op, bijvoorbeeld om naar
de voetbalwedstrijd van mijn oudste
kleindochter te gaan kijken.”

“Sinds een aantal weken heb ik daarom
een ‘maatje’ met wie ik zo nu en dan op
pad ga. Ik doe samen met Samantha
boodschappen, niet wereldschokkend
mischien maar het geeft me het gevoel dat ik mijn regie weer heb. Zelf
ter plekke bepalen wat je in huis haalt,
nooit gedacht dat dat zo belangrijk zou
zijn.
Met mijn ‘maatje’ doe ik ook echt leuke
dingen. Wekelijks gaan we naar het
park. We zijn laatst ook naar een mooie
tentoonstelling geweest, binnenkort
gaan we naar een lunchconcert.”
Stil in de zomer
Dat de zomer niet de gemakkelijkste
tijd is, beaamt Jan. “Na mijn pensionering heb ik heel wat reizen gemaakt
met mijn vrouw. Ik genoot ervan. Nu
pas snap ik dat het voor veel thuisblijvers soms saai is. Het is de eerste
zomer dat Jan alleen is, dat maakt het
misschien extra moeilijk.
Zijn vrouw is vorig jaar overleden. “Zij
was en blijft mijn grote liefde, ik mis
haar. De laatste jaren waren intensief
want Stance kreeg te maken met dementie. Zij heeft tot het laatst thuis
gewoond. Steeds meer taken kwamen op mij neer. Ik heb het met liefde
gedaan, maar het was weleens zwaar.
Vooral mentaal. Maar ook gewoon het
dagelijks leven, ik deed steeds meer in
het huishouden.
Nu is die zorg weggevallen. Maar er is
een gat voor in de plaats gekomen dat
ik moet zien op te vullen. Niet makkelijk, maar het lukt. Mijn advies aan
anderen die min of meer hetzelfde
schuitje zitten: Praat erover met anderen. Het is heel logisch dat je je soms
alleen voelt. Maar dat betekent niet dat
je het dan zo maar moet laten. Denk in
oplossingen. Ik was vroeger niet zo’n
prater, nu zie ik dat open zijn over je
situatie wel belangrijk is. Dan blijkt
dat veel mensen er graag voor je willen zijn. De contacten in de buurt zijn
hechter geworden. Ik probeer ook wat
terug te doen, als dat kan. Zo heb ik van
de buren links die op vakantie zijn, drie
grote planten in huis om water te geven. Pakketjes die besteldiensten brengen, worden vaak bij mij gebracht als
mensen overdag niet thuis zijn. Laatst
heb ik ook een avondje op het hondje
van een buurtgenoot gepast. Ze vond
het zo zielig dat ie zo lang alleen thuis
was. Ik heb wel meteen gezegd dat ik
‘m niet kon uitlaten, want dat gaat echt
niet. Ik vond het eigenlijk wel heel gezellig. Misschien een nieuwe carrière
als hondenoppas?
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Puzzel
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Stuur je
antwoord voor
1 september naar:
info@huisvandetijd.nl
o.v.v. ZOMERPUZZEL.
Wie weet val jij in de prijzen!

EEN MOMENTJE VOOR JEZELF

WOORDZOEKER
Alle gegeven woorden zitten kriskras verstopt in het letterveld. De woorden zijn te
vinden horizontaal, vertikaal, maar ook diagonaal van rechtsonder naar linksboven en
andersom. Wanneer alle woorden zijn weggestreept, vormen de resterende letters in
de leesrichting de oplossing. Succes!

ZIE JIJ DE VERSCHILLEN?
Tweemaal het RijksMuseum maar toch zijn er verschillen.
Kun jij ze alle 8 vinden?
OPLOSSING: ... .. ... .. ......

OPLOSSING: ... .. ... .. ......
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Zoekwoorden:
AJAX
AMSTEL
ARTIS
BAARSJES
BIMHUIS
DAM

DAMRAK
EYE
FOAM
GRACHT
HALSEMA
HERMITAGE
JORDAAN

LEIDSEPLEIN
METRO
MOKUM
MUSEUMPLEIN
NEMO
PLANTAGE
RAI

ROKIN
RONDVAART
SPUI
STOPERA
TRAM
VONDELPARK
WALLEN

WAAR BEN IK?
Herken je de plekken in de stad waarvan foto’s zijn gemaakt?
Stuur je antwoorden vóór 1 september 2022 per mail of op een ansichtkaart naar het
Huis van de Tijd, Nieuwe Herengracht 20, 1018 DP Amsterdam, info@huisvandetijd.nl.

Onder de goede inzendingen verloten we 2
toegangskaarten voor Artis. De winnaar wordt
op 5 september bekend gemaakt op onze
website en in de nieuwsbrief. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.

OPLOSSING:
1. . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . .
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2

De Zomerkrant 2022 is een
uitgave van het Huis van de
Tijd / Odenshuis Centrum
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3

Huis van de Tijd
Nieuwe Herengracht 20
1018 DP Amsterdam

Contact
(020) 7749803
info@huisvandetijd.nl
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Mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Amsterdam

