
Kent u iemand die in een

warme veilige setting een

dosis gezelligheid kan

gebruiken?  

Bent u mantelzorger en is

dit een activiteit voor uw

hulpbehoevende? 

Houd u van uitjes en leuke

dingen doen?

Heeft u behoefte aan meer

contact?

 

 Huis van de Wijk de Pijp

 2e Van der Helststraat 66

1072 PG Amsterdam    

 020-570 96 40

Neem dan contact op met:

Mariska van der Werf

Coördinator Huiskamers De Pijp

m.vanderwerf@combiwel.nl

06 415 251 99 

José Helmer - 

Coördinator Huiskamers WBC

j.helmer@combiwel.nl

06 423 60117

Wilt u een rit met de

HeenenWeer boeken? 

Bel met 06 28 18 13 43

 Willibrorduscomplex

 Servaes Noutstraat 1 (3 t/m 99)

 1074 ED Amsterdam    
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Een plek voor ontmoeting, vriendschap en gezelligheid

In een Huiskamer van de Buurt kunt u binnen lopen, een kop koffie

drinken en andere buurtbewoners ontmoeten. De Huiskamer van de

Buurt is een ontmoetingsplek voor iedereen.

Een team van vrijwilligers en stagiaires begeleiden de activiteiten

binnen de Huiskamer. Dit betekent dat er in de Huiskamer altijd

vertrouwde gezichten zijn.

Activiteiten
De deelnemers van de Huiskamers maken samen hun

activiteitenprogramma, zij bedenken samen wat zij willen doen zodat

er een gevarieerd programma voor iedereen ontstaat. Denkt u hierbij

aan (geheugen-) spelletjes of creatief bezig zijn. Er zijn regelmatig

voorlichtingen en soms ondernemen wij een uitstapje. 

Maaltijden
Het gezamenlijk eten vormt een belangrijk onderdeel van ons

programma; zowel een lunch als avondmaaltijden. Een maaltijd aan

huis krijgen behoort in de meeste huiskamers ook tot de

mogelijkheden; bijvoorbeeld als een deelnemer tijdelijk niet in staat

is om te komen door ziekte of een operatie. 

Bent u niet meer zo mobiel?
Ophalen en thuisbrengen op loopafstand behoort tot de

mogelijkheden. In de Pijp, Rivierenbuurt en Oud Zuid kunt u ook voor

1 euro met de HeenenWeer rijden.

Nieuwsgierig geworden?
Kom een keer langs en neem gerust een bekende mee. Wij

verheugen ons op uw komst.

13:00 - 16:00 uur: Huiskamer De Pijp
Huis van de Wijk de Pijp, Lokaal 6 (1e etage, met de lift en/of trap
bereikbaar) 
 

De maandag Huiskamer is een gemoedelijke middag met veel
gezelligheid en gymnastiek! Praatje maken, bewegen op de
stoel, spelletjes spelen, sjoelen, bingo en uitjes bespreken. 

Regelmatig wordt er relevante informatie besproken over
aangenaam ouder worden en gaan wij in gesprek over
belangrijke onderwerpen zoals financieel misbruik, armoede,
eenzaamheid etc.  Zo houden wij elkaar scherp om samen
gelukkig ouder te worden en weten wat je daarvoor kunt doen
en nodig hebt. 

 

Maandag

11:00 - 13:30 uur: Huiskamer in het WBC
Willibrorduscomplex, Servaes Noutstraat 1, gemeenschapsruimte

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze gezellige
ochtend/vroege middag die volledig in het teken van
gezelligheid en fit blijven staat. Na het weekend hebben de
deelnemers veel met elkaar te delen; er wordt dus veel met
elkaar gepraat. Om 12:00 uur begint de gymnastiek-les. Wees
niet bang hoor, iedereen doet zoveel hij/zij kan. Op de stoel of
staand, alles mag, afhankelijk van uw conditie!

 

Dinsdag



Extra op de woensdag
Huiskamer de Pijp

Huiskamer De Pijp gaat geregeld naar buiten op pad en
organiseert leuke uitjes, uitgekozen door de deelnemers van
de Huiskamers. Er wordt tijdig gecommuniceerd wanneer
deze uitjes plaatsvinden zodat iedereen in kan plannen en
mee kan. 

Wij houden altijd rekening met de wensen en behoeften van
de deelnemers en wij houden rekening met de mobiliteit en
beperkingen tijdens het uitje. Uiteindelijk is elk uitje een
kadootje waar wij samen nog lang van nagenieten!

13:00 - 16:00 uur:  Huiskamer De Pijp
Huis van de Wijk de Pijp, Lokaal 10 
(let op: Nieuwe plek. 
Dit is 1 verdieping hoger dan lokaal 6 en bereikbaar met lift) 

De woensdag Huiskamer start om 13:00 uur met een warme

lunch. Kosten zijn euro 4,50 pp en u kunt zich een week van

tevoren opgeven. De maaltijden zijn gevarieerd en worden een

maand van tevoren bekend gemaakt. Uiteraard houden wij

rekening met dieetvoorschriften en allergieën. 

Rond 14 uur starten wij met een gemoedelijke middag met veel

gezelligheid! Praatje maken, spelletjes spelen en uitjes bespreken. 

Regelmatig wordt er relevante informatie besproken over

belangrijke onderwerpen zoals samen gelukkig ouder worden en

weten wat je daarvoor kunt doen en nodig hebt. 

Dinsdag, vervolg
Daarna lunchen de deelnemers gezamenlijk. Meestal een

broodmaaltijd, soms een soep, soms pannenkoeken. Altijd

afgestemd op de wensen van de deelnemers.

11:00 - 12:00 uur: kletsen met een bakkie, knutselen, spelletjes of   

                                     gewoon even gezellig samen zijn 

12:00 - 12:40 uur: gymnastiek met Mink 

12:40 - 13:30 uur: gezamenlijk lunchen (1,50 euro pp)

Wilt u alleen maar komen voor de gym? 
Dit kan uiteraard ook. Of voor de gym en de 
lunch? Alles kan, wel even doorgeven!

Woensdag

'Door de Huiskamer
heb ik buiten ook 

meer aanspraak, ik
ken nu meer mensen'

bezoeker, 84 jaar

Dit zeggen onze bezoekers



16:30 - 19:00 uur: Huiskamer in het WBC
Willibrorduscomplex, Servaes Noutstraat 1, gemeenschapsruimte

Samen van een kopje koffie genieten en daarna gezellig met
elkaar aan tafel, avondeten: 7,00 euro pp 

Wilt u alleen maar komen voor het diner? Dit kan uiteraard ook.
Wel even reserveren via Helga: 06 14591568

 

10:00 - 12:00 uur: Huiskamer in het WBC 
Willibrorduscomplex, Servaes Noutstraat 1,gemeenschapsruimte

Koffie-uurtje met Sonja
 

 

14:00 - 17:00 uur: (Rummikup-) Huiskamer in het WBC
Willibrorduscomplex, Servaes Noutstraat 1, gemeenschapsruimte

Gastvrouw Sonja ontvangt haar gasten vanaf 14:00 uur met een

kopje thee of koffie en er wordt gezellig met elkaar gekletst. Om

15:00 uur komen de rummikup spellen op tafel en om 17:00 uur

weten de deelnemers wie de winnaar van de dag is.

Woensdag

Donderdag

Dit zeggen onze bezoekers
'Iedere donderdag

ochtend ben ik vrolijk
omdat ik weet dat ik 
's avonds niet alleen

hoef te eten'
bezoeker, 74 jaar

Vrijdag

Dit zeggen onze bezoekers:

'k heb door de
Huiskamer geleerd

makkelijker contact
te kunnen leggen en
met mensen om te

kunnen gaan'
bezoeker, 91 jaar

'Weet je dat ik al 
93 jaar ben en 

hier 2x per week 
van een heerlijke 
maaltijd geniet?' 
bezoeker, 93 jaar


