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Ditjes en Datjes!
Beste buurtbewoners het thema van de
maand februari is: “De verkiezingen”. Na
de verkiezingen gaan er grote
veranderingen plaatsvinden in het
stadsdeel. Portefeuillehouders en
stadsdeelraadsleden verdwijnen. Zij
maken plaats voor bestuurscommissies.
Wat weten wij over bestuurscommissies
en de werking ervan? De meeste
mensen weten weinig over de nieuwe
plannen daarom raden wij u aan om
naar de themalunch te komen op
woensdag 19 februari om 12.00 uur. De
griffier van stadsdeel West geeft dan
uitleg over het nieuwe bestuursstelsel.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op
19 maart. In Amsterdam stemmen we
die dag de gemeenteraad voor
Amsterdam en een bestuurscommissie
voor West. Stemmen is belangrijk, het is
de beste manier om onze tevredenheid
of ontevredenheid te uiten over de
werkwijze van het politieke bestuur.
De Hudsonhof verwacht een aantal
spontane bezoeken van bijna alle
politieke partijen. Luister goed en wees
niet bang om vragen te stellen of uw
ontevredenheid te uiten over bepaalde
zaken.
Alle activiteiten in de Hudsonhof zijn
weer van start gegaan. Er kan gekozen
worden uit een zeer breed aanbod.
Maar misschien heeft u een goed idee
voor een activiteit. Leg dat dan voor aan
een van de leden van de programmacommissie. Er wordt altijd serieus naar
uw idee gekeken en u bent ook welkom
om te helpen bij het uitvoeren van de
activiteit.

Een nieuw bestuurlijk stelsel
vanaf 2014
Verlengd bestuur
In november 2012 heeft de
gemeenteraad de hoofdlijnen
vastgesteld voor een nieuw bestuurlijk
stelsel vanaf 2014. Amsterdam krijgt
zeven bestuurscommissies die hun
bevoegdheden van college en
gemeenteraad krijgen overgedragen. Dit
is een vorm van verlengd bestuur.
Amsterdammers kiezen de leden van de
bestuurscommissies in rechtstreekse
verkiezingen per stadsdeel. De leden
van de bestuurscommissie kiezen uit
hun midden een dagelijks bestuur van
drie leden. Op 5 februari jl. heeft de
Eerste Kamer ingestemd met het
wetsvoorstel ‘Afschaffen
Deelgemeenten'. Het college heeft op
basis daarvan de hoofdlijnen van
november 2012 uitgewerkt. Binnen de
wettelijke grenzen is sprake van
verlengd bestuur. Daarbinnen kiest het
college voor taakrijke bestuurscommissies. Een bestuurscommissie
bestaat uit 13, 14 of 15 leden,
afhankelijk van het aantal inwoners van
het stadsdeel. Zo krijgen de stadsdelen
Centrum, Noord en Zuidoost
bestuurscommissies van 13 leden.
Stadsdeel Oost krijgt een
bestuurscommissie van 14 leden. De
stadsdelen Nieuw-West, Zuid en West
krijgen bestuurscommissies van 15
leden.
Verkiezingen
De voorstellen van het college bevatten
enkele bijzondere vernieuwingen. Ook
Amsterdammers afkomstig uit een land
buiten de Europese Unie die drie jaar
onafgebroken in Nederland hebben
gewoond, mogen stemmen en zich
verkiesbaar stellen. Op dit moment is
dat nog vijf jaar. Ook andere
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groeperingen dan politieke partijen
kunnen meedoen aan de verkiezingen.
Bevoegdheden, taken en middelen
Binnen stedelijke kaders krijgen
bestuurscommissies een
bevoegdhedenpakket over de volle
breedte van ruimtelijke, economische en
sociale onderwerpen. Een volwaardig
pakket dat verkiezingen rechtvaardigt.
Het voorstel van het college bevat een
lijst met bevoegdheden en taken van de
bestuurscommissies. Deze zullen
beschikken over financiële middelen die
nodig zijn voor hun taken. Daarmee
kunnen zij eigen afwegingen maken en
prioriteiten stellen.
Burgerparticipatie
Amsterdammers moeten meer te
zeggen krijgen. Het college zal met de
stadsdelen en de gemeenteraad
burgerparticipatie doorontwikkelen. Het
college en de stadsdelen delen hun
kennis en ervaring met elkaar en ook
nieuwe vormen van burgerparticipatie
en gebruik van sociale media zullen
worden bevorderd.
Ondertekening gezamenlijk visie op
de Hudsonhof
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10
januari jl is een document
ondertekend met een gezamenlijke visie
op de Hudsonhof.

Welschen, Portefeuillehouder Wmo in
Stadsdeel West)
De kracht van de Hudsonhof is een
onlosmakelijke combinatie van drie
punten:

een organisatie, volledig gerund
door vrijwilligers; voor oudere buurtbewoners;

een mix van: stimuleren om mee
te blijven doen, voorlichting, preventie en doorverwijzing naar zorg;

de locatie de Hudsonhof.
Het stadsdeel laat haar betrokkenheid
bij de Hudsonhof zien met jaarlijkse
subsidiëring en overleg met het bestuur.
Het stadsdeel heeft ook een rol als
gesprekspartner, als de samenwerking
met en verwijzing naar professionals
niet voldoende van de grond komt.
Samengevat:

De vrijwilligersorganisatie Hudsonhof gaat in 2014 een nieuwe fase
van haar bestaan in als volwaardige
partner in het netwerk van voorzieningen in De Baarsjes. De Hudsonhof vormt daarmee, samen met de
Tagerijn en De Wending, het netwerk
Huis van de Buurt;

De Hudsonhof is de eerst aangewezen plek waar kwetsbare ouderen
in De Baarsjes aangemoedigd worden om, samen met anderen, mee te
blijven doen in de samenleving;

• De Hudsonhof is de plek in De
Baarsjes waar (kwetsbare) ouderen
en andere buurtbewoners met elkaar
in contact zijn en waar iedereen z’n
netwerk en z’n mogelijkheden kan
vergroten;

In de Hudsonhof wordt ieders eigen kracht en inzet erkent en benut.

Gezocht creatieve bezige bij!
Coos Hoebe,Voorzitter Multicultureel
Centrum de Hudsonhof en Hetty
3

De Hudsonhof zoekt een creatieve
bezige bij die leuke projecten wilt doen
met de bezoekers van de HobbyClub.
De bezoekers van de hobbyclub betalen
een geringe eigen bijdrage en de
Hudsonhof draagt de andere kosten.
Alle creatieve projecten zijn welkom.
Aanmelden: 06-22272412

Gebruik wasmachines
De Hudsonhof heeft twee wasmachines
en twee drogers die mogen worden
gebruikt door buurtbewoners met een
laag inkomen.
Er zijn bepaalde regels aan het gebruik
van de wasmachines verbonden.
De Gastvrouw/gastheer bedient de
machines.
De buurtbewoner moet zelf de was in en
uit de machine doen.
De was mag niet een nacht in de
wasmachine blijven.
De wasmachineruimte en wasmachines
moeten schoon worden achtergelaten.

Gratis wifi
Bezoekers van de Salon van de
Hudsonhof mogen gratis gebruik maken
van de leeshoek, computers en wifi.

Community Art Project
“Ons Erfgoed”
Op woensdag 5 maart om 13.00 uur
begint St. GPB met een nieuw
Community Art Project “Ons Erfgoed”.
Wij vragen deelnemers oude foto’s van
familieleden en oude voorwerpen mee
te nemen.
Wij maken foto’s van de voorwerpen en
de familieleden en schrijven gezamenlijk
een verhaal over de plaats waar de foto
is gemaakt en de leeftijd van het
voorwerp en wie het vroeger heeft
gebruikt.
Alle foto’s en verhalen worden later
tentoongesteld.

U hoeft uw foto’s of voorwerpen niet
achter te laten!!

“Pay it back”
In het kader van wederkerigheid of “voor
wat hoort wat” (Pay it back) organiseert
St. GPB een gezellige bijeenkomst op
zondag 23 februari, inloop vanaf 13.30
uur.
Het wordt een optreden met een
wervelende zang- en dansshow (Play it
back show) waar de artiesten allemaal
hun best doen om de bezoekers te
vermaken.
Iets terugdoen voor de gemeenschap is
een belangrijk onderwerp en het feit dat
de artiesten allemaal een beperking
hebben moet een voorbeeld zijn voor
iedereen.
Kom allen en geniet van de show.

Lichamelijke beweging
De fysiotherapeut is aanwezig op
woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00
uur tot 15.00 uur om mensen te
begeleiden in de fitnessruimte.
Bewegen op muziek voor vrouwen ieder
donderdag vanaf 10.00 en 11.00 uur.

Inloopspreekuren
St. GPB:
maandag en vrijdag van 10.00 uur tot
12.00 uur:
(voor mensen met en zonder een
beperking, analfabeten, mantelzorgers,
mensen met een laag inkomen)
Cliëntenbelang:
dinsdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
(voor GGZ-cliënten en hun
mantelzorgers)
NOMA:
Donderdag van 13.00 uur tot 16.00
uur
(voor oudere migranten)
SABA:
4

vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en
zondag van 17.00 uur tot 19.00 uur
(voor Bosnische vluchtelingen)

Vast activiteitenaanbod
Dagelijks:
Maandag tot en met vrijdag:
09.00 uur tot 16.30 uur dagopvang
Misafirhane voor Turkse ouderen.
Activiteiten ruimte 3
Maandag tot en met vrijdag:
09.00 uur tot 17.00 open inloop in de
Salon voor buurtbewoners, ‘s middags
voorlichting of spelletjes.
Maandag tot zondag:
12.00 uur tot 21.00 uur inloop voor
Marokkaanse mannen.
spelletjes, gesprekken en voorlichtingen
Activiteiten ruimte 7
Maandag tot zondag:
09.00 uur tot 12.00 uur inloop voor
Turkse vrouwen voorlichtingen en
gesprekken
Activiteiten ruimte 5.
Maandag tot zondag:
12.00 uur tot 21.00 uur inloop,
voorlichtingen, spelletjes en
gesprekken.
Activiteitenruimte 5
Iedere 1e en 3e maandag
een gezamenlijke lunch, kosten € 2.
Dinsdag:
open inloop voor buurtbewoners.
Woensdag:
14.00 uur tot 16.00 uur hobbyclub met
mw. Wams.
Donderdag:
open inloop voor buurtbewoners, ‘s
middags spelletjes of voorlichtingen.

Activiteiten in de Hudsonhof
voor de maand februari

Week 1
Zaterdag 1 februari
Nederlandse les voor mannen 11.00 tot
12.45 uur
Nederlandse les voor vrouwen van
13.00 tot 14.30 uur.
ontmoeting met bewoners van Wibo
woningen van 15.00 tot 16.30 uur
Zondag 2 februari
Nederlandse les voor mannen 11.00 tot
12.45 uur
Nederlandse les voor vrouwen van
13.00 tot 14.30 uur.
Film middag vanaf 13.30 uur.
Activiteiten en voorlichting SABA vanaf
17.00 uur
Week 2
Maandag 3 februari
Lunch van 12.00 tot 13.00 uur kost € 2
Nederlandse conversatie les van 13.00
tot 14.00uur
Dinsdag 4 februari
ontmoetingen van 09.00 tot 13.00 uur
Chi Kung training van 14.00 tot 15.00
uur
Woensdag 5 februari
Hobbyclub van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag 6 februari
bewegen op muziek voor vrouwen van
10.00 tot 11.00 uur
ontmoetingen van 11.00 tot 17.00 uur.
Koor repetitie vanaf 20.00 uur
Vrijdag 7 februari
ontmoetingen van 09.00 tot 13.00 uur
Geheugen training van 13.30 tot 15.00
uur
Zaterdag 8 februari
Nederlandse les voor mannen 11.00 tot
12.45 uur
Nederlandse les voor vrouwen van
13.00 tot 14.30 uur.
ontmoeting met bewoners van Wibo
woningen van 15.00 tot 16.30 uur
Zondag 9 februari
Nederlandse les voor mannen 11.00 tot
12.45 uur
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Nederlandse les voor vrouwen van
13.00 tot 14.30 uur.
voorlichting en activiteiten SABA vanaf
17.00 uur
Week 3
Maandag 10 februari
Nederlandse conversatie les van 13.00
tot 14.00uur
Dinsdag 11 februari
Koffie ochtend van mantelzorgers van
kinderen met een zichtbaar of
onzichtbaar beperking vanaf 09.30 in de
Salon
Chi Kung training van 14.00 tot 15.00
uur
Woensdag 12 februari
Hobby club van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag 13 februari
bewegen op muziek voor vrouwen van
10.00 tot 11.00 uur.
Wandelclub vertrek 13.30 uur vanaf
activiteiten ruimte 5
Voorlichting over stadspas vanaf 14.00
in de Salon
Denksport vanaf 18.00 in activiteiten
ruimte 7 18.00 uur
Koor repetitie vanaf 20.00 uur
Vrijdag 14 februari
ontmoetingen van 09.00 tot 13.00 uur
Geheugen training van 13.30 tot 15.00
uur
Viering Valentijnsdag van 15.00 tot
17.00 uur
Sjoelen vanaf 19.00 uur in activiteiten
ruimte 5
Zaterdag 15 februari
Nederlandse les voor mannen 11.00 tot
12.45 uur
Nederlandse les voor vrouwen van
13.00 tot 14.30 uur.
ontmoeting met bewoners van Wibo
woningen van 15.00 tot 16.30 uur
Zondag 16 februari
Nederlandse les voor mannen 11.00 tot
12.45 uur
Nederlandse les voor vrouwen van
13.00 tot 14.30 uur.

bingo vanaf 14.00 uur
Activiteiten en voorlichting van SABA
vanaf 17.00 uur
Week 4
Maandag 17 februari
Lunch van 12.00 tot 13.30 uur. Kosten
€ 2.
Nederlandse conversatieles van 13.00
tot 14.00uur
Dinsdag 18 februari
ontmoetingen van 09.00 uur tot 13.00
uur
Chi Kung training van 14.00 tot 15.00
uur
Woensdag 19 februari
Themalunch “Verkiezingen” vanaf 12.00
uur in de Salon
Donderdag 20 februari
bewegen op muziek voor vrouwen van
10.00 tot 11.00 uur.
Voorlichting “Leef rijker” blindproeverij
vanaf 14.00 uur
Koor repetitie vanaf 20.00 uur
Vrijdag 21 februari ontmoetingen van
09.00 tot 13.00 uur
Geheugen training van 13.30 tot 15.00
uur
Denksport vanaf 15.00 uur in de Salon
Diner “PvdA kookt voor U” vanaf 18.00
kost €3,50 betalen bij inschrijving.
Beperkt aantal plaatsen
Zaterdag 22 februari
Nederlandse les voor mannen 11.00 tot
12.45 uur
Nederlandse les voor vrouwen van
13.00 tot 14.30 uur.
ontmoeting met bewoners van Wibo
woningen van 15.00 tot 16.30 uur
Zondag 23 februari
Nederlandse les voor mannen 11.00 tot
12.45 uur
Nederlandse les voor vrouwen van
13.00 tot 14.30 uur.
“Play it back” wederkerigheid door zang
en dans, vanaf 13.30 uur
voorlichting en activiteiten van SABA
vanaf 17.00.
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Week 5
Maandag 24 februari
Nederlandse conversatie les van 13.00
tot 14.00uur
Dinsdag 25 februari
ontmoetingen van 09.00 uur tot 13.00
uur
Chi Kung training van 14.00 tot 15.00
uur
Woensdag 26 februari
Hobbyclub van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag 27 februari
bewegen op muziek voor vrouwen van
10.00 tot 11.00 uur.
Wandelclub vertrek 13.30 uur vanaf
activiteitenruimte 5
Voorlichting schuldsanering vanaf 14.00
uur in de Salon
Denksport vanaf 18.00 uur in
activiteitenruimte 7
Koor repetitie vanaf 20.00 uur
Vrijdag 28 februari
ontmoetingen van 09.00 tot 13.00 uur
Geheugen training van 13.30 tot 15.00
uur
Sjoelen vanaf 19.00 uur in
activiteitenruimte 5

hudsonhof1@hotmail.com of via de
telefoon: 06-22272412
Colofon:
Deze nieuwsbrief verschijnt elke maand
voor alle geïnteresseerden uit De Baarsjes
en omgeving. In een oplage van 100 stuks.
Redactie:
We zijn nog op zoek naar gastschrijvers!
Teksten voor de nieuwsbrief: graag voor
elke 15e van de maand inleveren, bij
voorkeur per mail via
hudsonhof1@hotmail.com
Of g.ford@chello.nl
www.hudsonhof.nl
Heeft u een leuke of interessante tip...
Laat het ons weten!
De redactie behoudt zich het recht voor om
stukken later te plaatsen en om ze
inhoudelijk, taalkundig, stilistisch en
typografisch te verzorgen.

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen?
Laat het ons weten per email:
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