NA DIE STRENGE WINTER

GROENEBUURTEN

OBA BUITENVELDERT EN OLYMPISCH KWARTIER BLIJVEN

DEMENTEES X SPOKEN WORD
Zorgaanbieder Cordaan organiseert dit jaar voor het eerst het
multidisciplinaire zorg & kunst project Dementees X Spoken Word.
Dit project heeft als doelstelling de maatschappij in contact te
brengen met de bijzondere belevingswereld en taal van mensen met
dementie en een ander, positief geluid te laten horen.

Wie eerder de Winterkrant goed bekeek, las toen misschien het
verhaal Die strenge winters over het verlangen naar echte vrieskou en
winterse taferelen van vroeger. Wie had gedacht dat we afgelopen
februari verrast zouden worden door dagen vol sneeuwpret met
bevroren vijvers, hellingen om vanaf te sleeën en natuurijs waarop
geschaatst kon worden. Ineens waarde er juist een vrolijk virus door
het hele land, dat ons besmette met aanstekelijke winterpret! Veel
mensen genoten daar een paar dagen volop van en toen sloeg het
weer enorm om. Want nog geen week later werden we ineens
getrakteerd op lenteachtig zonnig weer en hele zachte temperaturen.
Handschoenen gingen uit en dikke winterjassen werden verruild
voor luchtere kleding en mensen liepen met stralende gezichten van
de voorjaarszon te genieten.
Wie nog even wil nagenieten van een winters verhaal met
besneeuwde struiken en de Elfstedentocht en geen voorlezer voor
het verhaal in de buurt heeft, kan nu luisteren én kijken naar een
animatie van Die strenge winters. Mevrouw Tiny la Roi bedacht
iets dat zij Generatielezen noemde: zij bracht jongeren en ouderen
bij elkaar, waarbij de een van het voorlezen en de ander van het
luisteren daarnaar geniet. Ook raken de generaties op die manier
met elkaar in gesprek. Een prachtig project dus. Niels Muds maakte
een heel mooie animatie bij het verhaal Die strenge winters, wie het
leuk vindt om dat te bekijken en ernaar te luisteren kan terecht op de
volgende website. Kijk op www.lezenslust.nl bij Generatielezen naar
Generatielezen voor ouderen met dementie. Veel plezier ermee!
Joke de Jonge

WAAR ZIT DEZE GLUURDER?

Irene Kruijssen en Eline Hoorweg, beiden werkzaam bij Cordaan als
respectievelijk neurologisch muziektherapeut en geestelijk verzorger,
hebben de Methodiek van Verbondenheid ontwikkeld, waarmee de
letterlijke taal van mensen met dementie centraal gesteld wordt.
Deze letterlijke taal wordt al vele jaren door hen vastgelegd en
Dementees genoemd om het als een eigen taal te zien, net zoals
bijvoorbeeld Portugees of Chinees.

Je brengt nu misschien wel meer tijd door in en rond je eigen huis
dan anders. Gelukkig kunnen we nog wel genieten van de natuur in
de stad. Wandel maar eens rond door Amsterdam Zuid en je ziet veel
groen dat door bewoners zelf is aangelegd. Geveltuinen, moes- en
kruidentuinen, bloemenperken, groenbegroeide muren of
bloembakken. Hierdoor wordt de stad mooier en krijgt de natuur
meer ruimte. Heb je ook een idee hoe jouw straat of buurt groener
ingericht kan worden? Neem contact op met GroeneBuurten om de
mogelijkheden te bespreken.
Meehelpen in het Vondelpark
Honderden natuurliefhebbers uit de hele stad zetten zich elk jaar
actief in om het park extra mooi te maken. Iedereen is welkom om te
helpen met de werkochtenden van GroeneBuurten op verschillende
plekken in het Vondelpark. Kom gerust eens langs en maak kennis
met de andere vrijwilligers en werkzaamheden. Groenkennis is niet
nodig. Een groenmedewerker van Gemeente Amsterdam legt bij
aanvang uit welke werkzaamheden er zijn.
www.groenebuurten.nl, info@groenebuurten.nl, tel 06 - 83 170 926
Nieuwe Lente, Nieuw Geluid, Tegels Eruit in Stadsdeel Zuid
Je brengt nu misschien wel meer tijd door in en rond je eigen huis dan
anders. En misschien heb je nu zin om je tuin eens aan te pakken. Wil
jij graag een groenere en meer natuurlijk ingerichte tuin maar weet
je niet hoe je dat aan moet pakken? Geen probleem, dit voorjaar
gaat GroeneBuurten tuinbezitters in Oud Zuid hierbij helpen. Kijk op
groenebuurten.nl/tegels-eruit/

VIER DE LENTE MET EEN GEDICHT
Het wordt heerlijk weer lente na een donkere winter. We kunnen weer
naar buiten, uitwaaien, lucht opsnuiven. Lees om het lentegevoel aan
te wakkeren dit fijne gedicht:
Zo’n dag

Nadat we een oproep deden in november 2020 WinterinZuidkrant
heeft niemand doorgegeven waar in stadsdeel Zuid deze gluurder te
vinden is. Dus er zijn weer nieuwe kansen! Nu de bladeren nog niet
volop aan de bomen zitten kan het toch niet moeilijk zijn? Geef de
locatie van de gluurder door via redactie-lenteinzuid@odensehuis.nl
vóór 15 mei onder vermelding van GLUURDER of bel, op werkdagen
tussen 11.00 en 14.00 uur, naar 020 - 337 58 83 en maak kans op een
leuke attentie.

Zo’n dag,
waarop de lucht vol luchtigheid is,
lentewind plagerig achterom sluipt,
van zoveel niet benoembaars bol staat,
Parijs vlakbij is, Granada om de hoek.
Zo’n dag,
waarop het frisgerokte meisje
van de buren hoog moet reiken
naar knoppen in hun kersenboom,
wind de verleiding niet weerstaat.
Zo’n dag,
waarop ik gebukt mijn tuin spit,
op harde resten winter stuit,
ijs vind in verborgen hoeken,
wat was toegedekt weer bloot leg.
Atze van Wieren, Dagkalender van de Nederlandse en Vlaamse Poëzie
Krijg je de smaak van lente zo lekker te pakken? Schrijf dan zelf ook eens
een of meer strofes beginnend met ‘Zo’n dag’. Wat gebeurt er op jouw
ultieme lentedag?
Hartelijke groet van de Culturele Apotheek / vraag@cultureleapotheek.nl

Voor zowel OBA Buitenveldert als OBA Olympisch Kwartier is de
aangekondigde verhuizing van de baan. Beide vestigingen blijven op
de huidige locatie; OBA Buitenveldert bij het Gelderlandplein en OBA
Olympisch Kwartier naast het Stadionplein. Buurtbewoners zijn
opgelucht.
De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) kondigde eerder aan op
zoek te gaan naar alternatieve huisvestiging vanwege het aflopen van
de huurcontracten voor deze twee vestigingen. Door aangekondigde
bezuinigingen van de gemeente Amsterdam moest de OBA op zoek
naar goedkopere locaties en toen nog meer bezuinigingen dreigden,
was er sprake dat een van de vestigingen zou moeten sluiten. Nu
de gemeente Amsterdam de bezuinigingen op de OBA-vestigingen
uitstelt en nieuwe gesprekken met de verhuurders gunstigere
voorwaarden hebben opgeleverd, kunnen OBA Buitenveldert en OBA
Olympisch Kwartier op de huidige locatie blijven.
Blije buurtbewoners
Buurtbewoners zijn blij. In beide buurten kwamen bezoekers in
actie na de aangekondigde verhuizingen. Tijdens inspraakavonden
in de vestigingen benadrukten bezoekers hoe belangrijk een OBAvestiging op loopafstand voor hun buurt is.
Nieuwe mogelijkheden
De OBA wil, net als in andere buurten al gebeurt, meer samenwerken
en is voor OBA Buitenveldert in gesprek met onder andere De
Sociale Maatschap en ARTZUID. Om meer activiteiten te kunnen
organiseren, zullen enkele aanpassingen in de vestiging worden
gedaan. Daarnaast onderzoekt de OBA de mogelijkheden om ook
een OBA Leescafé in Buitenveldert te openen.
OBA Olympisch Kwartier kan aan de Laan der Hesperiden blijven
door een deel van de ruimte af te stoten en de resterende ruimte
efficiënter in te richten. De kantoren en een afgesloten zaaltje krijgen
een andere bestemming en de activiteiten worden afgestemd op de
mogelijkheden in de vestiging.
Boeken bestellen
Alle OBA-vestigingen zijn vanwege de lockdown op dit moment
gesloten, maar achter de schermen werken OBA-medewerkers
gewoon door om alle Amsterdammers van dienst te zijn. Het lenen
van boeken en andere materialen is nog steeds mogelijk met de OBA
Bestelservice. Je kan een boekenpakket naar wens laten samenstellen
of zelf titels reserveren en die vervolgens op afspraak afhalen. Kijk
voor meer informatie op oba.nl.
OBA Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5,
OBA Olympisch Kwartier, Laan der Hesperiden 18
Kijk voor de laatste informatie over openingstijden
en materialen afhalen op www.oba.nl.
Eerste hulp bij online vragen
Wil je ook whatsappen, je donorregistratie regelen met een DigiD,
videobellen met familie en vrienden of online boodschappen bestellen,
maar heb je geen idee hoe? Bij OBA-vestigingen in de hele stad kan je
terecht met alle vragen hoe je computers en internet gebruikt. Tijdens
het spreekuur EHBO (Eerste Hulp Bij Online) helpen we je een-op-een
en op 1,5 meter afstand. Je kan telefonisch een afspraak maken via
020 - 523 08 31.

Om meer positieve aandacht te genereren voor mensen met
dementie en hen een waardevolle rol in de samenleving te laten
blijven spelen, is er gezocht naar mogelijke overdrachtsvormen van
het Dementees binnen verschillende kunstdisciplines. Voor deze
eerste editie van Dementees X is gekozen de kunstvorm Spoken Word
te koppelen aan de letterlijke taal van mensen met dementie. Zes
hedendaagse kunstenaars met een achtergrond in taal en spoken
word zijn in gesprek gegaan met een groep mensen met dementie
in het verpleeghuis. Deze (online) ontmoetingen inspireerden tot
gedichten en spoken word en zijn gepresenteerd op donderdag 28
januari 2021, Nationale Gedichtendag. Het nieuwe materiaal wordt
tijdens de ontmoetingsgroepen gedeeld met de groep mensen
met dementie waar de inspiratie op gebaseerd is. Het eindresultaat
is te zien op de website www.dementees.com. Zo blijft het voor
onbepaalde tijd beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in
taal, dementie en in mens en maatschappij.
De 6 deelnemende Spoken Word kunstenaars:
Sanguilla Vabrie

Rik Wolf Overtoom

Claartje Chajes

Gershwin Bonevacia

Reinier van der Veer

Mariëm Firdaus Amgharou

Illustrator Ellis van der Does heeft het project visueel vertaald in
een 6-tal tekeningen en 7 portretten die op de site te zien zullen zijn
en verkrijgbaar zijn als ansichtkaart. De voordrachten zijn op video
vastgelegd door filmmaker Yorinde Yulan. Het project is onderdeel
van het onderzoeksprogramma van ZonMw: kunst en cultuur in de
langdurige zorg en ondersteuning.
Meer informatie? Neem contact op met Eliza Perez (Kwartiermaker
Kunst en Cultuur); eperez@cordaan.nl of tel 06 - 244 375 96
‘Nieuwe Lente, nieuw geluid’
Gratis muziek voor onder andere mensen met een vorm van dementie.
Muziek helpt om moed te houden! We hebben tot nu toe 13 verschillende
edities gemaakt die gratis zijn te downloaden. Wil je meer informatie
over dit project? Mail dan naar Irene Kruijssen ikruijssen@cordaan.
nl, Eline Hoorweg ehoorweg@cordaan.nl of Andrea Liebrand andrea@
andrealiebrand.nl of kijk op andrealiebrand.nl/muziektherapeut/meermuziek-voor-mensen-met-dementie/

