
 

 

Uitgegeven door: Coherente, Dagbehandeling de Reiger,  
Mantelzorg en Meer, Rode Kruis, Zonnebloem Ouderkerk, 
Zonnebloem  Duivendrecht, Zorgcentrum Theresia. 
* De foto’s zijn genomen door Hans Keijzer, lid van fotowerkgroep Coherente. 

Belangrijke telefoonnummers 
• Alarm (alleen als elke seconde telt): 112 
• Politie / Brandweer: 0900 - 8844 
• Gemeente Ouder-Amstel: 020 - 496 2121 
 

Ouderkerk aan de Amstel 
• Huisartsenpraktijk Aemstelwijck: 020 - 496 3600 
• Huisartsenpost Amstelland: 020 - 456 2000 
• Apotheek Benu: 020 - 496 1245 
 

Duivendrecht 
• Huisartsenpraktijk van den Ende / Nijman: 020 - 699 3257 
• Diemer Apotheek: 020 - 699 8076 

Coherente 
Dhr. H. van Straten 
D. van Haarlemstraat 3 
1191 AX Ouderkerk aan de Amstel 
020 - 496 3673 / 020 - 699 3164 

Dagbehandeling De Reiger 
Mevr. C. Fransen-van den Berg 
Theresiastraat 312 
1191 JT Ouderkerk a/d Amstel 
020-4963451 / 06 25492936  

Mantelzorg en Meer 
Postbus 2318 
1186EH Amstelveen 
020 - 333 5353 

Rode Kruis 
Mevr. I. van ‘t Schip 
Koningin Wilhelminalaan 9 
1191BR Ouderkerk aan de Amstel 
020 - 496 1998 

Zonnebloem Ouderkerk 
Mevr. E. de Wit 
Jan Victors 6 
1191 WJ Ouderkerk aan de Amstel 
020 - 496 4120 

Zonnebloem Duivendrecht 
Mevr. L. Cornelissen 
020 -  690 9295 

Zonnehuis Theresia 
Theresiastraat 312 
1191 JT Ouderkerk a/d Amstel 
020 - 496 3451 

 

SENIORENNIEUWS 
september - oktober 2018 
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Het “Seniorennieuws” is er voor iedereen vanaf de leeftijd van 70 
jaar. Omdat we onze adresgegevens zelf moeten opbouwen en  
onderhouden, vragen we u hier om uw medewerking. 
Mocht u iemand weten die aan de leeftijdsgrens van 70 jaar voldoet 
en die het “Seniorennieuws” nog niet ontvangt, dan kunt u deze  
persoon de onderstaande strook geven.  
Hij/zij kan zich dan aanmelden en bij de volgende verzending  
ontvangt men dan het “Seniorennieuws”. 
 
Ook kunt u de strook gebruiken voor afmelding of bij een verhuizing. 
Contactadres voor dit alles is: 
Stichting Coherente 
T.A.V. SeniorenNieuws 
Dorpsplein 60 
1115 CX Duivendrecht 
Telefoon: 020 - 699 31 64 (op vrijdag tussen 9.00-13.00 uur) 
E-mail: seniorennieuws.ouderamstel@gmail.com  

----------------------------------------------------------------------------- 

Seniorennieuws 

ontvangen [  ]             afmelden [  ]               verhuizen [  ] 

 
Naam: ________________________________________ 

 
Oud adres:    ___________________________________ 

 
Oude postcode:    _______________________________ 

 
Nieuw adres:     _________________________________ 
  

Nieuwe postcode:     _____________________________ 

Het "SeniorenNieuws" is een uitgave van het GVO.  
Editie 58 
 

Beste lezers, 
 

Het wordt herfst. Na de zeer zonnige en droge zomer gaan de 
bladeren vallen. De jas en trui mag weer uit de kast. Doet u ook 
mee met de activiteiten die komen gaan? 
 

Prijkt juli in hete gloed, 
zo gedijt september goed. 

 

Is oktober warm en fijn, 
het zal een scherpe winter zijn. 

 
U vind in deze editie een overzicht van alle activiteiten van  
de verschillende organisaties in de maanden september en okto-
ber 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Gezamenlijk Vrijwilligers Overleg 
 
• Het volgende nummer -het 59e- verschijnt 19 oktober 2018 

in verband met het herfstprogramma 
• Kopij aanleveren uiterlijk 5 oktober 2018. 
 
E-mail: seniorennieuws.ouderamstel@gmail.com 
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ACTIVITEITEN DIENSTENCENTRUM  
 

Prijsklaverjassen 
Troef uw tegenstanders af en ga ervandoor met de prijzen! 
Vrijdag 7 september en vrijdag 5 oktober. Aanvang 13.30 uur. 
Kosten: € 2,50. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
 
Samen eten  
Er wordt weer heerlijk gekookt voor senioren. 
Komt u voor het eerst? U kunt zich opgeven op maandag 24 septem-
ber en 22 oktober (15 - 17 uur) bij Adri Baetings, tel. 020 - 695 27 24. 
Bent u vaker geweest? Meld u af als u niet komt, anders rekenen wij 
op u. 
Vrijdag 28 september en Vrijdag 26 oktober 17.30 uur (zaal open 
17.00 uur).  Kosten € 8,50 excl. consumpties. 
 
Bingo 
Beproef uw geluk tijdens een gezellige middag bingo. 
Woensdag 26 september en woensdag 31 oktober. 
Aanvang 13.30 uur. Kosten: € 5,50 (excl. Consumpties) 
 
Rolstoelwandelen 
Bent u niet meer zo goed ter been, maar wilt u er wel graag met een 
aantal mensen op uit? Ga dan mee met de rolstoelwandelgroep. 
De vrijwilligers van Coherente maken elke maand een nieuwe route 
door Ouderkerk om samen met u, als het lekker weer is, een frisse 
neus te halen.  Tussendoor is er een koffiepauze op locatie. 
Dinsdag 18 september en dinsdag 16 oktober. Van 14.30-16.30 uur 
Vindt u het leuk om mee te gaan? (u heeft geen eigen rolstoel 
nodig) Neem contact op met Coherente via: 020-496 36 73 
Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. 
 

OUDERKERK  

Stichting   Kleinoot                  De Kleine Kerk 

ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER EN OKTOBER 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, Duivendrecht 
 

Zondagmiddag 30 september 15.00 uur: CONCERT 

Duo Ambiguity speelt Händel, Schumann e.a.  
Anna Britala - viool, Aris Georgakopoulus - piano 
Entree: € 15, inclusief consumpties  
 

Vrijdagavond 5 oktober 20.00 uur: FILM 
Nebraska, 2013: een mooie en ontroerende roadmovie 
Na afloop nabespreking met een drankje 
Entree: vrijwillige bijdrage 
 

Woensdag 17 oktober 20.00 uur: LEZING 
Schrijfster Franca Treur vertelt over haar nieuwste ro-
man: ‘Hoor nu mijn stem’. Aansluitend zal zij boeken sig-
neren. Boekhandel aanwezig. 
Entree: € 15, inclusief consumpties 
 

Vrijdag 26 oktober 20.00 uur: CONCERT 
Programma nog niet bekend, zie de website 
 

Donderdag 1 november 20.00 uur: MUZIEK 
Lennart Bouman neemt u mee door 100 jaar jazzpiano 
Entree: vrijwillige bijdrage 
 

Voor meer activiteiten en toelichtingen: 
  www.stichtingkleinoot.nl 
  www.pknduivendrecht.nl 
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Maanden September en Oktober. 
  
Vanwege het Zomerprogramma hebben we voor juli en augustus 
weinig activiteiten gehad,  maar we pakken nog even mee dat we op 
vrijdag 31 augustus met de boot over de Vecht gaan varen, e.e.a. is 
al gemeld in het seniorennieuws van juli en augustus. 
 
Maandag 1 oktober hebben we een middagprogramma (in het kader 
van de week van de “eenzaamheid”) i.s.m. Coherente met een op-
treden van Shantykoor “Windstilte”.  
Dit vindt plaats in de grote zaal van het Dorpshuis. 
Voor vragen over tijden, kosten e.d. kun je contact opnemen met 
jouw vrijwilliger.  
 
Let ook op de 1-1 uitjes. 
 
Kijk ook eens op de website van onze afdeling: 
 www.zonnebloem.nl/duivendrecht 
 
Vrijwilligers: Als je belangstelling hebt om vrijwilligerswerk te doen 
dan kun je contact opnemen met Hoofd Bezoekwerk: 

Marianne Blom-Beglinger tel.nr: 020 - 69 09 015 of  06 - 51 55 97 46 

 

Afdeling Duivendrecht 

H&A mode verkoop 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkoop van de nieuwste najaars- en wintermode. 
Woensdag 3 oktober. Van 14.30-16.00 uur. 
In het Dienstencentrum in Ouderkerk aan de Amstel. 
Kosten: geen 
 
ACTIVITEITEN BUURTSCHAP 
Samen Eten 

Er wordt u een heerlijke maaltijd van slagerij Stronkhorst  
geserveerd. U kunt zich opgeven bij Tini van Spengen,  
Tel. 0297-58 27 26 of bij Coherente tel: 020-496 36 73. 
Donderdag 20 september en donderdag 18 oktober. 
In de oude school in de Waver. 

Aanvang 17.30 uur (zaal open vanaf 17.00 uur). Kosten € 8,50. 

 
Prijsklaverjassen 
Troef uw tegenstanders af en ga er vandoor met de prijzen! 
Vrijdag 14 september, 15 en  26 oktober. 
In de oude school in de Waver. 
Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 3,00. U hoeft zich vooraf niet aan te 
melden. 

Waver 
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Een korte terugblik  
In juni ging een volle bus richting de Broeker Veiling. Naast  
een mooie rondvaart langs de 1000 eilanden werd natuurlijk 
ook de veiling bezocht. Daar konden de gasten zelf op de aan-
geprezen groenten bieden. 

Vooraankondigingen 
In het kader van Week tegen Eenzaamheid organiseren wij 
op: 
• Dinsdag 2 oktober a.s. een lunch in het Dienstencentrum. 

Na de lunch volgt een muzikaal optreden van Tim Remie. 
Deze middag wordt geheel gesponsord door de Riki Stich-
ting. 

• Woensdag 17 oktober a.s. maken wij een muzikale 
Jordaanvaart in Amsterdam. Echte Amsterdamse arties-
ten zetten de toon met Nederlandstalige meezingers. Na-
tuurlijk wordt ook voor de inwendige mens goed gezorgd. 

 
Let op: Voor beide evenementen geldt ook nu: onze 
doelgroep gasten hebben voorrang en ontvangen een 
schriftelijk uitnodiging. Indien er plaatsen over zijn dan zijn ook 
anderen van harte welkom. 
 
Aanmelding als gast van de Zonnebloem 
Heeft u een lichamelijke beperking en gebruikt u bijvoorbeeld 
een stok, rollator of rolstoel? Dan kunt u zich aanmelden als 
gast van onze Zonnebloem. 
U kunt contact opnemen met Hanneke Wolff, bestuurslid 

Afdeling Ouderkerk aan de Amstel 

DE PADEN OP DE LANEN IN  

Er op uit met de museumplusbus naar het Zuiderzeemuseum  
in Enkhuizen  

Ga mee met de Reis rondom de Zuiderzee en ontdek de topstukken 
uit de collectie, de persoonlijke verhalen en de interactieve opstel-
lingen over het leven in dit gebied! Zoek naar de overeenkomsten 
en verschillen in tradities, dialecten, streekdrachten, ambachten 
en handel tussen de verschillende plaatsen. 
Je reis gaat van Enkhuizen over de Afsluitdijk langs de Waddenei-
landen naar plekken in Friesland zoals Hindeloopen en Makkum. 
Na een bezoek aan Urk trek je verder via Nunspeet en Spakenburg 
en eindig je in Volendam. 

Vrijdag 5 oktober van 9.00- 18.00 uur 

Kosten per persoon: € 15,-  voor de lunch. Entree museum en  
busreis worden aangeboden door de Museumplusbus. 
Er zijn 40 zitplaatsen beschikbaar in de bus. Indien er meer in-
schrijvingen zijn zal een loting plaatsvinden. 

Geef u op via 020-496 36 73 
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GEZONDE LEEFSTIJL VOOR OUDEREN OUDER-AMSTEL 
 

Hup, in de benen! Valpreventieweek 2018 vanaf 1 oktober. 
Blijf op de been. Dat is wat iedereen wil. Helaas zijn valongevallen 
een groot probleem. 65-plussers komen na een val vaak op de Eer-
ste Hulpafdeling van het ziekenhuis terecht. Een valongeval kan 
grote gevolgen hebben voor de kwaliteit en zelfstandigheid van 
het leven. De meeste valongelukken ontstaan in thuissituaties.  

 

Speel mee met DobbelFit 
Samen lachen en bewegen staat tijdens het DobbelFit spel voorop. 
In teamverband worden kennisvragen beantwoord en beweegop-
drachten uitgevoerd. Tijdens dit spel gaat u aan de slag met bewe-
gen, balans, verantwoord medicijngebruik, voeding en maatrege-
len in huis. U kunt het spel spelen op: maandag 1 oktober van 
10.00-11.00 uur op de Rembrandt van Rijnweg, op donderdag 4 
oktober van 10.30-12.00 uur in het Dienstencentrum en donder-
dag 4 oktober van 10.30-12.00 uur in het Dorpshuis in Duivend-
recht. 
 

Rollator APK 
Kom naar de rollator APK, uw rollator wordt gecontroleerd door 
monteurs. Ook kunt u met de rollator door de wasstraat zodat de-
ze weer glimmend de weg op kan. Wilt u makkelijker uw rollator 
herkennen? Samen met onze vrijwilliger kunt u een naambordje 
maken voor op de rollator en/of versier hem. Daarnaast staat er 
een deskundige klaar die uw rollator afstelt en kunt u onder bege-
leiding over het rollator obstakelparcours. Onderweg komt u dage-
lijkse bewegingen tegen zoals een stoepje op en af of een te hoge 
drempel. De rollator APK is op dinsdag 2 oktober van 10.00-12.00 
uur in het Dorpshuis in Duivendrecht. Op woensdag 10 oktober is 
de APK van 13.00-15.00 uur in het Dienstencentrum in Ouderkerk 
aan de Amstel. 

Agenda voor mantelzorgers 
Heeft u behoefte aan tips en advies en wilt u samen met andere 
mantelzorgers ervaringen uitwisselen onder begeleiding van onze 
mantelzorgconsulent? Kom naar een van onze gespreksgroepen: 
 
-voor partners en kinderen van iemand met dementie 
17 september en 15 oktober  in Amstelveen 
 
-voor mantelzorgers van iemand met een chronische ziekte 
3 oktober in Hoofddorp en 4 oktober in Nieuw Vennep 
 
-voor mantelzorgers van iemand met psychische problematiek 
3 en 4 september en 22 en 23 oktober in Amstelveen 
 
-Oudercontactgroep Autisme 
9 oktober in Amstelveen en 10 oktober in Hoofddorp 
 
Aanmelden en info  
020 - 333 53 53, info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op 
www.mantelzorgenmeer.nl 

 
“In de gespreksgroep vind ik een luisterend oor en mensen die be-
grijpen wat ik meemaak. Dat is voor mij zo waardevol.” 
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Training valpreventie 
Met het ouder worden neemt ons uithoudingsvermogen af, vermin-
dert onze spiermassa en reageren we wat trager. Hierdoor neemt de 
kans op vallen toe. Hoe blijft u mobiel en fitaal, en stevig op de 
been? Wat kunt u doen om vallen te voorkomen? En wat moet u 
doen als u onverhoopt toch komt te vallen? In de training Valpreven-
tie, georganiseerd door Fysiotherapie Duivendrecht, Spits Fysiothera-
pie en stichting Coherente komen deze en andere onderwerpen aan 
bod, in twee bijeenkomsten van anderhalf uur. De training vindt 
plaats in het Dienstencentrum, D. van Haarlemstraat 3 in Ouderkerk 
aan de Amstel, op dinsdag 2 oktober en 9 oktober van 15.00-16.30 
uur. In Duivendrecht bij PMCD wordt deze training ook georgani-
seerd op maandag 17 en 24 september van 15.00– 16.30 uur.  
 
Alle activiteiten zijn kosteloos. Aanmelden voor de bovenstaande  
activiteiten kan door te bellen naar 020 - 496 36 73. 
 
Ouderkerks Rondje, wandel mee door Ouderkerk! 
Fitaal aan de Amstel en stichting Coherente organiseren in samen-
werking met de foto– en vogelwerkgroep van Coherente een leer-
zame en sportieve wandeltocht door Ouderkerk aan de Amstel.  
Op zondag 30 september kunt u mee wandelen met zes of tien  
kilometer. Tijdens de wandeling worden er oefeningen gedaan.   
De start van de wandeltocht is om 10.00 uur vanaf de Bindelwijk. 
Aanmelden voor de wandeltocht kan door te bellen naar  
Tel: 020 - 496 36 73. 

Dag van de Mantelzorg 
10 november is de dag van de Mantelzorg. In die week worden 
mantelzorgers in het zonnetje gezet. 
 
Mantelzorger 
Zorgt u intensief voor iemand met een chronische ziekte of met een 
beperking? Dan bent u mantelzorger. Als u zich inschrijft bij Mantel-
zorg & Meer, dan ontvangt u automatisch in het najaar een uitnodi-
ging voor De Dag van de Mantelzorg. 
 
U ontvangt ook informatie die voor u als mantelzorger belangrijk 
kan zijn. Bijvoorbeeld over cursussen, gespreksgroepen, informatie-
bijeenkomsten en mantelzorgwaardering. 
 
Tijd voor uzelf 
Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan tijd voor u zelf? 
U kunt bij ons terecht voor het inzetten van een vrijwilliger bij dege-
ne voor wie u zorgt. U kunt er dan even op uit. 
 
Onze Coördinator Vrijwilligers komt bij u op bezoek voor een intake 
en gaat op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Als deze gevonden is 
dan volgt er een kennismaking. Interesse? Bel of mail, wij helpen u 
graag. 
 
‘Sinds de komst van de vrijwilliger heb ik weer even tijd voor mezelf 
en mijn man heeft het heel gezellig. Dat geeft mij een gerust gevoel! 
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Bingo 

Beproef uw geluk tijdens een gezellige middag met bingo. 

Vrijdag 7 september en vrijdag 12 oktober. Aanvang 14.00 uur. 

Kosten € 5,00 (excl. consumpties) 

Darten voor dames 

Darten een echte mannensport? De dames bewijzen het tegen-
deel! Geef u op bij Anita Vlug, tel: 020-699 31 64 

Elke dinsdagmiddag van 13.00-14.15 uur. 

Kosten: € 10,- per half jaar. 

Samen eten 

Er wordt weer heerlijk gekookt voor senioren. 
Vrijdag 28 september en vrijdag 26 oktober  
(zaal open 17.00 uur).   
Kosten € 8,50 excl. consumpties. Graag aanmelden voor  
25 september en 23 oktober bij Coherente Tel: 020 - 699 31 64 
  

 Modeshow en verkoop H&A mode 

Zonnebloem Duivendrecht en Coherente organiseren in samen-
werking met H&A mode een modepresentatie voor dames en 
heren in Het Dorpshuis. De najaars– en winterkleding wordt  
geshowd door mannequins die tussen de tafels doorlopen zodat 
u van dichtbij de stoffen en kwaliteit kunt zien en voelen. Er is 
gelegenheid tot passen. U kunt uw eventuele aankopen zowel 
contact betalen of pinnen. 
Maandag 15 oktober. Aanvang 14.00 uur. Kosten: € 3,- p.p. 
voor de modeshow met koffie, thee met wat lekkers en een 
drankje in de pauze. Wilt u alleen naar de kledingverkoop, dan 
bent u welkom vanaf 15.00 uur.  Opgeven bij uw zonnebloem-
vrijwilliger of Coherente via tel: 020-6993164. 

ACTIVITEITEN DORPSHUIS Duivendrecht Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt in uw woning heeft u heel weinig 
tijd om uzelf, huisgenoten en eventuele huisdieren in veiligheid te 
brengen. U heeft zeker geen tijd om naar papieren te zoeken en die 
snel mee te nemen. Daar staat u dan, buiten, zonder belangrijke  
telefoonnummers of verzekeringsgegevens. Hoe fijn is het dan dat u 
weet dat de gegevens elders ook te vinden zijn?! 

Mocht u niet zo computervaardig zijn of niet weten wat de Cloud is, 
dan is er vast iemand in uw omgeving die u daar mee wil helpen. 

Hieronder de link naar Het Persoonlijk Noodplan: 
https://www.rodekruis.nl/campagnes/maak-een-persoonlijk-
noodplan/ 

Voor meer informatie:  
Rode Kruis Amsterdam Amstelland 020-6226211 
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Veiligheid in en om uw huis 

Bent u goed voorbereid? 
We wonen in een heel veilig land, in veilige huizen met goede 
voorzieningen. Dat is een heel prettige  wetenschap. Ook de 
hulpdiensten zijn goed voorbereid op allerlei situaties en zijn zo 
snel mogelijk bij ons als er wat gebeurt. Maar het kan nog beter, 
nog veiliger door zelf goed voorbereid te zijn. Daar helpt het Ro-
de Kruis graag bij. Er is een workshop/bijeenkomst mogelijk voor 
groepen van 10 tot 20 personen, waarin veel tips gegeven wor-
den om noodsituaties te voorkomen of met tips wat u moet 
doen als er echt iets gebeurt. Daarnaast kan het Rode Kruis aan 
huis komen, om samen met de bewoner te kijken wat al goed 
geregeld is en wat beter zou kunnen.  
Om u nu alvast een goede voorbereidingstip te geven maakt het 
Rode Kruis u attent op. 
 
Het Persoonlijk Noodplan. 
Dit is een document waarin u allerlei belangrijke gegevens kunt 
noteren (zie onderaan dit stuk de link). 
Denk hierbij aan telefoonnummers van familie, dokter of verze-
kering. Ook kunt u aangeven waar u naar toe gaat wanneer u 
plots uw huis moet verlaten. Dit document kunt u digitaal op-
slaan (bijvoorbeeld in de Cloud) of uitprinten. Het is ook verstan-
dig om dit document aan iemand anders te geven, bijvoorbeeld 
familie of vrienden, zodat u het ook kunt raadplegen als u het 
niet bij u heeft. Waarom zou u zo’n plan invullen? 

 

 

 

 
Klaverjasclub Duivendrecht 
Elke donderdag speelt klaverjasclub Duivendrecht in het Dorps-
huis een competitie. Voor de kerst en met de zomerstop worden 
er prijzen uitgereikt voor de winnaar. Nieuwe leden van 70 jaar 
en ouder zijn van harte welkom om mee te spelen.   
Elke donderdag van 13.30 uur tot 16.00 uur.  
Graag 13.15 uur aanwezig.  
De kosten bedragen € 2,- per keer. 
Voor meer informatie neemt u contact op met: 
Jan Bosch 6904984 en 06 -10 66 50 29 
 
Bridgeclub Duivendrecht 
Op dinsdag 4 september opent Bridgeclub Duivendrecht het 
bridgeseizoen met een gezellige speciale drive in het Dorpshuis,  
Dorpsplein 60 in Duivendrecht. Wilt u een keer komen kijken of 
gewoon gezellig komen bridgen dan bent u van harte welkom; 
met of zonder partner. De wedstrijd begint 19.30h; zaal open 
19.00 uur en afsluiting met uitslag rond ca. 22.45 uur.  
Graag vooraf aanmelden bij Erwin Huijboom, 020-416 69 44 of 
erwin2691@hotmail.com. 



 

 

Dagopvang De Reiger Zonnehuis Theresia 

Dit stukje schrijf ik voor mijn moeder Lenie Kruijmel die al vele ja-
ren een vaste bezoeker is van de Dagopvang De Reiger, vroeger 
met locatie ’t Reijgersbosch’ te Duivendrecht, nu in het Zonnehuis 
Theresia. Mijn moeder woonde tot mei 2017 nog zelfstandig in 
Duivendrecht. Jammer genoeg ontwikkelde bij haar zo’n 10 jaar 
geleden een vorm van dementie en zelfstandig wonen hoort nu 
niet meer tot de mogelijkheden. Overigens is mijn moeder het 
daar niet meer eens. Ze kan nog alles goed zelf, ook autorijden 
zegt ze te kunnen. Eigenlijk wil ze het liefst voor mij zorgen en bij 
mij wonen. Ik zou het mijn moeder gunnen, maar dat lukt niet 
meer. Het hebben van dementie is gemeen en onrechtvaardig, 
mijn moeder heeft pech. Toen ze ging kennismaken met de dag-
opvang ’t Reijgersbosch te Duivendrecht ging ik mee, ze zaten 
toen nog op de plek bij de keuken, een beetje verstopt. Later 
kreeg de dagopvang die prachtige ruimtes aldaar met eigen in-
gang, erg jammer dat ze daar weg moesten. Mijn moeder vond 
het niet nodig, die dagopvang. Ze had het prima naar haar zin in 
de Bolster, waar ze woonde, en ze had aanloop genoeg. Twee da-
gen, bespottelijk. Maar uiteindelijk ging het wennen goed en bleef 
ze gaan. Na een paar jaar kwam er een derde dag bij. Mijn moe-
der werd gehaald en gebracht, dus eigenlijk maakte ik de dagop-
vang zelf niet mee, op een enkele dag voor de familie of het man-
telzorggesprek met andere betrokkenen na. In die tijd ging ik met 
een vriendin ook naar het Alzheimercafé in Frankendael, daar 
leerde ik veel, over dementie, wat het voor mijn moeder beteken-
de, maar kreeg ook praktische informatie. Een aanrader voor  
iedereen die met dementie in aanraking komt of geïnteresseerd 
is.  

 

Nu ruim een jaar haal en breng ik mijn moeder iedere woensdag-
ochtend en heb zo de dagopvang een beetje leren kennen. Ik voel 
me er thuis net als mijn moeder. Een vorm van party crashen, ik blijf 
soms wat hangen, drink er een kopje koffie en zie hoe belangrijk en 
veilig deze groep voor mijn moeder is en voor alle andere binnen die 
groep. Dagopvang is nodig en heeft een toekomst. Ik weet niet hoe 
lang mijn moeder de dagopvang nog gaat bezoeken, maar ik hoop 
voor haar (en mijzelf ;-)) nog een poosje. (Madeleine de Vries,  
dochter Lenie Kruijmel, augustus 2018) 
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