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Het "SeniorenNieuws" is een uitgave van het GVO.  

     Editie 71 

Beste lezers, 

De herfst is ingetreden. In de beweegtuin voor het eerst wat drup-
pels tijdens de oefeningen. Gelukkig is het meestal droog. Wist u 
dat het in Nederland maar acht procent van de tijd regent? Maak 
daar gebruik van en haal elke dag, op veilige afstand van anderen, 
even een frisse neus en wandel een rondje. Zo houdt u ook uw 
spieren sterk en in beweging. 

Deze SeniorenNieuws ontvangt u een week later dan u gewend 
bent. We hebben de persconferentie van de premier afgewacht om 
te kijken wat wel of niet door kan blijven gaan. De maatregelen zijn 
zoals u weet weer aangescherpt om het Coronavirus te bestrijden.  
De veranderingen zullen elkaar nog wel even opvolgen de komende 
periode. Over 2 weken is er weer een meetmoment vanuit onze 
regering om te kijken hoe het er dan voorstaat. De maatregelen 
gelden vooralsnog voor 4 weken. Mocht de situatie in de tussentijd 
veranderen, dan hoort u dat van ons.  

U vindt in deze editie nieuws en tips van de verschillende organisa-
ties voor de komende periode. 

Met vriendelijke groet, 

Gezamenlijk Vrijwilligers Overleg 

• Het volgende nummer -het 72e- verschijnt 11 december 2020 

• Kopij aanleveren uiterlijk 27 november 2020 

E-mail: seniorennieuws.ouderamstel@gmail.com 
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Op 13 oktober 2020 heeft de Rijksoverheid aangescherpte maatre-
gelen aangekondigd om het coronavirus terug te dringen. Deze 
maatregelen hebben ook gevolgen voor Coherente. Diverse activi-
teiten en cursussen werden vanaf half september weer opgestart. 
Vooralsnog gaan de activiteiten en cursussen zo lang mogelijk door. 
Daarbij nemen wij de volgende regels in acht: 

• Als u klachten heeft die op corona kunnen wijzen, of een huis-
houden deelt met iemand die corona heeft en/of benauwd is en/of 
hoest, blijft u thuis. Klachten die op corona kunnen wijzen zijn on-
der andere (neus)verkoudheid, loopneus, hoesten, benauwdheid, 
koorts en verlies van geur en smaak. 
• Wij verzoeken u nadrukkelijk bij het betreden van de locaties 
van Coherente (Dienstencentrum, Dorpshuis) en bij deelname aan 
activiteiten/cursussen een mondneusmasker te dragen zolang u 
beweegt. Als u eenmaal op uw plek zit kunt u het masker afzetten. 
Zet weer een masker op bij nieuwe bewegingen, zoals toiletbezoek 
of het einde van de activiteit/cursus. We proberen de activiteiten 
en cursussen zo lang mogelijk door te laten gaan, maar dat kan al-
leen als we de risico’s tot een minimum beperken. Een mondneus-
masker helpt daarbij. 
• Er zijn geen inloopactiviteiten, alles gaat op afspraak/
inschrijving. 
• U houdt tijdens de activiteit/cursus 1,5 meter afstand van ande-
re deelnemers en medewerkers van Coherente. 
• Voor aanvang van de activiteit/cursus reinigt u uw handen met 
de beschikbare handgel. 
• Bij diverse activiteiten/cursussen vragen wij u gebruik te maken 
van looproutes of specifieke ingangen. 
Bij de activiteiten/cursussen mogen geen toeschouwers en/of 
wachtende familie/vrienden aanwezig zijn. 
•    Twijfelt u om te komen of voelt u zich er niet prettig bij? Blijf 
thuis.  
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Wekelijkse activiteiten: 

Bingo  
Beproef uw geluk tijdens een gezellige middag met bingo.  
De zaal is volgens de adviezen van het RIVM. U zit op 1,5 meter af-
stand van elkaar. Er is plaats voor 20 spelers. 
Woensdag 25 november en woensdag 16 december 
Aanvang 13.30 uur. Kosten € 5,50 (excl. consumpties) 
Let op: Van te voren aanmelden via Tel: 020 - 496 36 73 
 

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 rolstoel-
wandelgroep. 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.  Na afloop wordt een kopje koffie  
gedronken.  
Dinsdag 17 november en dinsdag 15 december. Van 14.30-16.00 
uur. U heeft geen eigen rolstoel nodig. Neem contact op met  
Coherente via: 020-496 36 73. Kosten: geen 
 

 
 

 
 

ACTIVITEITEN DIENSTENCENTRUM  Ouderkerk 

Maandag 10.15  u. Biljarten 

Dinsdag 10.00  u. Co's Kamer 

Woensdag 09.45  u. Biljarten 

Donderdag 10.00  u. Co's Kamer 

17.30  u. Seniorenrestaurant 

Vrijdag 09.30  u. Biljarten 

10.00  u. Co's Kamer 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst die wordt georganiseerd 
door Rode Kruis, Zonnebloem en Coherente kan in januari 2021  
vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus helaas niet 
doorgaan.  
 
 
Samen Eten 
Er wordt u een heerlijke maaltijd van slagerij Stronkhorst geser-
veerd. U kunt zich opgeven bij Tini van Spengen, tel. 0297-582726 
of bij Coherente tel: 020-4963673.  
Donderdag 19 november en donderdag 17 december.   

Aanvang 17.30 uur (zaal open vanaf 17.15 uur). Kosten € 9,50. 

 
 
 

Wekelijkse activiteiten: 

Bingo 
Beproef uw geluk tijdens een gezellige middag met bingo.  
De zaal is ingericht met blokjes van 3 tafeltjes voor 3 personen vol-
gens de adviezen van het RIVM. Kosten € 5,50 (excl. consumpties) 
Vrijdag 27 november en vrijdag 11 december. Aanvang 14.00 uur.  
Let op: Van te voren aanmelden via Tel: 06 - 42 64 89 54 
 

ACTIVITEITEN DORPSHUIS DUIVENDRECHT 

  Dinsdag 10.00 - 13.30 uur Co’s kamer  

  

13.30 – 15.00 uur 

(voorlopig tot einde 

jaar) 

Darten heren 

Donderdag 10.00- 13.30 uur Co’s kamer  

ACTIVITEITEN BUURTSCHAP WAVER 
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Indische Koempoelan 
Bent u geboren in Indonesië, heeft u ouders of grootouders die ge-
boren zijn in Indonesië, of heeft u er zelf gewoond of gewerkt?  
Kom dan naar de Indische Koempoelan. Deel uw herinneringen en 
geniet van een Indisch hapje en een stroopje met susu, of thee. 
De Koempoelan van 15 oktober wordt nog een keer herhaald,  
vanwege de beperkte hoeveelheid gasten die aanwezig kunnen zijn 
vanwege de coronamaatregelen.  
Deze keer vertelt Jo Blom een wervelend verhaal over de elites, de 
hogere ambtenaren in dienst van de VOC. Bijvoorbeeld over  
opmerkelijke Gouverneurs-Generaal maar ook over de Indische 
vorsten als de Radja’s en de Radèn.  
Vrijdag 13 november. Aanvang 14.30 uur. Kosten € 3,- per per-
soon. Van te voren aanmelden via Tel: 06 - 42 64 89 54 
 
Digitale Hulp 
We leven in een digitale tijd en een digitale wereld. Tijdens de uit-
braak van het coronavirus hebben we geleerd hoe belangrijk de 
invloed van het internet is op ons dagelijks leven: o.a. communice-
ren met elkaar via internet, online boodschappen doen/winkelen 
enz. Kortom, het geeft ons meer eigen regie als we ook met het in-
ternet goed kunnen omgaan. Coherente biedt digitale hulp. Wij 
helpen u graag op weg met bovengenoemde onderwerpen.  
Elke woensdag tussen 09.30-11.00 uur. Een afspraak duurt 30 mi-
nuten. De kosten bedragen € 2,00 per begeleiding.  

 

Alleen op  
afspraak via, Coherente :  
Tel: 06 - 42 64 89 54 of via  
mail : t.marnette@coherente.nl  
 

U bent welkom om met uw smartphone (Android of Apple) of  
tablet (Android of IPad) of laptop (Windows) langs te komen. 
 

mailto:t.marnette@coherente.nl
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Juridisch advies 
Voor een eerste juridisch advies kunt u terecht bij de rechtswinkel 
van Coherente. De rechtswinkel wordt verzorgd door juristen die 
zich vrijwillig inzetten. 
I.v.m. corona zijn de inloopspreekuren in Duivendrecht geannu-
leerd. Wilt u contact met de rechtswinkel? Dan kunt u dinsdag t/m 
donderdag bellen: 020 - 699 31 64 of 020 - 496 36 73. 
In Ouderkerk kunt u aan Coherente laten weten dat u een  
juridische vraag heeft. U kunt een mailtje sturen naar  
info@coherente.nl of bellen met 020 - 496 36 73. Coherente zorgt 
er daarna voor dat een jurist contact met u opneemt. 
Aan de dienstverlening door de rechtswinkel zijn geen kosten ver-
bonden. 
 
 
 
Beweegtuin  
De les begint met een gezamenlijke warming-up. De spieren wor-
den losgemaakt en er wordt aan de conditie gewerkt. Daarna gaan 
we aan de slag met spelvormen en traint u balans- en coördinatie 
doormiddel van loop- en evenwichtsoefeningen. De beweegactivi-
teit is voor iedereen toegankelijk. De oefeningen worden aange-
past aan uw niveau. U kunt mee doen op de volgende data en tijd-
stippen op de volgende locaties: 
Elke maandag van 10.00-11.00 uur bij de toestellen aan de Rem-
brandt van Rijnweg in Ouderkerk 
Elke woensdag van 11.30 - 12.30 uur 
Op het grasveld voor flat Mercurius in Duivendrecht 
Kosten: € 1,- per keer. 
Komt u voor het eerst? Meld u dan van te voren aan.  
Bel naar Coherente, tel: 020 - 496 36 73 of mail naar 
a.mohaboe@coherente.nl 

GEZONDE LEEFSTIJL VOOR OUDEREN 55+ 

mailto:info@coherente.nl
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Rode Kruis Let op elkaar Netwerk - voor hulp in deze crisistijd  
Sinds de start van de coronacrisis in Nederland heeft het Rode 
Kruis een landelijke hulplijn in het leven geroepen. Het zogeheten 
Let op elkaar Netwerk. De hulplijn is er voor iedereen die in deze 
spannende tijd een luisterend oor nodig heeft, die hulp kan  
gebruiken bij het doen van de boodschappen, enzovoorts.  
Contact opnemen kan via het nummer 070-4455 888, op maandag 
tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.   
 
Contactcirkel 
Wie merkt het op als er iets met u aan de hand is?  
Met de Rode Kruis Contactcirkel blijft u niet onopgemerkt. 
Een dagelijks telefoontje kan een wereld van verschil maken bij ou-
deren die niet regelmatig iemand zien of spreken. 
 

Het Rode Kruis is in Ouderkerk en Duivendrecht een contactcirkel 
gestart met buurtbewoners. Dit is een groep mensen die samen 
een cirkel vormen door elke dag even contact met elkaar te heb-
ben. De contactcirkel bestaat maximaal uit 10 personen. De deel-
nemers van de contactcirkel hebben elke dag op eenzelfde tijdstip 
even contact met elkaar via de telefoon om te vragen of alles goed 
gaat. Wilt u langer praten? Bel dan op een later tijdstip terug. Het 
contact kan ook lopen via de computer of via een sms of via Whats-
App.  De deelnemers bellen elkaar in een vaste volgorde, zodat ze 
steeds door dezelfde persoon worden gebeld. Dat klinkt ver-
trouwd. Op deze manier kunnen mensen die na een val of als hen 
iets is overkomen niet langer dan 24 uur alleen thuis liggen. De 
contactcirkel heeft een alarmfunctie en is met name bedoeld voor 
mensen die zich minder goed kunnen redden.  Door de contactcir-
kel kan er snel hulp worden ingeschakeld als iemand niet in staat is 
zelf alarm te slaan. De contactcirkel wordt begeleid door een coör-
dinator. 
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Hoe werkt de contactcirkel? 
In de ideale situatie: 
Elke dag start een aangewezen deelnemer de contactcirkel op een 
vast tijdstip. Dit kunt u zijn of iemand anders. Wanneer u aan de 
beurt bent om iemand te bellen, noemt u uw naam en controleert 
u of u de juiste persoon aan de lijn heeft. U vraagt of alles goed 
gaat en verbreekt de verbinding.  
 

Hoe werkt de contactcirkel? 
In de noodsituatie: 
De aangewezen deelnemer start de contactcirkel op een vast tijd-
stip. Dit kunt u zijn of iemand anders. U krijgt geen gehoor. U 
wacht 5 minuten en probeert het nogmaals. U probeert in totaal 3 
keer te bellen met tussenpoos van 5 minuten. U neemt contact op 
met de coördinator, bespreekt de situatie en u neemt contact op 
met de eerste sleutelpersoon van deze deelnemer. Bij gehoor 
noemt u uw naam en u controleert of u met de juiste persoon 
spreekt. U vertelt dat u de deelnemer niet aan de lijn krijgt en u 
vraagt of de sleutelpersoon wilt gaan kijken, evt. met de coördina-
tor. U belt de eerstvolgende deelnemer op de lijst en herhaalt de 
procedure zoals in de ideale situatie. De coördinator zorgt voor de 
terugkoppeling aan de volgende deelnemer. Mocht het niet lukken 
met de eerste sleutelpersoon, belt u de tweede of de derde en her-
haalt de procedure zoals bij de eerste sleutelpersoon. 
 

Wat heeft u nodig om aan de contactcirkel deel te nemen? 
- Een telefoon (mobiel of vast) 
- Sleutelpersonen (elke persoon draagt 3 sleutelpersonen voor) 
- Bellijst waar de contactgegevens van alle deelnemers en sleutelperso-
nen en coördinator opstaan. 
- Bel-instructie waar alle instructies hoe te handelen op een kaart staan. 
 

Coördinator is Els Oud van Steen  020 - 496 44 35 of 06 - 50 48 60 68  
E- mail : ruudaoud@hotmail.com 
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Gespreksgroep Levend Verlies 
 
 
Als u zorgt voor een naaste met een chronische ziekte, 
dementie, beperking of een andere aandoening, dan 
verandert het leven voor u samen.  
 
Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met verlies en 
rouw terwijl degene voor wie je zorgt in leven is. Dit noemen 
we levend verlies. Bijvoorbeeld uw man met dementie, die 
steeds minder op uw man lijkt. Uw vrouw met een beroerte, 
die zo anders is dan uw vrouw was. Uw broer, die na het 
ongeluk verlamd is, of uw kind dat altijd intensieve zorg no-
dig zal hebben. 
 
“Wat heb ik toch?” 
Het wordt niet meer zoals het was en de toekomst is onze-
ker. Dat kan samengaan met gevoelens van verlies. Het 
voelt alsof u rouwt. Dit uit zich onder andere in machteloos-
heid, boosheid of moeheid. U vraagt zich dan af waarom u 
zich zo voelt. “Wat heb ik toch?” Leren omgaan met levend 
verlies helpt u om uzelf beter te begrijpen. Als u meer in-
zicht krijgt in hoe dat proces bij u werkt, dan biedt dat ver-
lichting en steun. 
 
Inhoud  
In deze gespreksgroep deelt u uw ervaringen met anderen 
die net als u zorgen voor een partner, ouder of kind, die in-
eens of steeds een beetje meer gezondheid inleveren. De 
consulent begeleidt het gesprek en geeft inzicht, informatie 
en tips. U vindt hier herkenning, erkenning en steun. Er zijn 
maximaal zeven deelnemers  
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Data en tijd 
 
24 november, 2 en 9 december 
 
19.30 – 21.30 uur 
 
Kosten 
 
Geen 
 
Info en aanmelden 
 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen 
via 020 - 512 72 50, info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op de 
agenda op de site.  

 
 
 

‘Ik begrijp eindelijk waarom ik me 
soms zo down, moe of boos voel.  
Nu ik weet dat dit erbij hoort, kan ik er 
beter mee omgaan.’ 

 

 
www.mantelzorgenmeer.nl  
 

Tel:     020 - 512 72 50   
 

Email: info@mantelzorgenmeer.nl  
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Bezoekwerk en kleine activiteiten 
Afgelopen periode hebben enkele kleine activiteiten zoals lunchen 
met gasten, plaatsgevonden.  
 
Helaas is het met de nieuwe coronamaatregelen op dit moment 
heel moeilijk om een activiteit te plannen. Dat is heel vervelend. 
Maar zodra het weer mogelijk is dan hoort u dat natuurlijk van ons. 
 
Het bezoek en ook het telefonisch contact van onze vrijwilligers 
aan hun gasten kan gelukkig wel doorgaan. Het is fijn te horen dat 
dat weer erg op prijs gesteld wordt.  
 

Kerstpakketjes 
De herfst is inmiddels in het land en we kunnen het weer met 
kaarsjes gezellig in huis maken. Wij hebben inmiddels de kerstpak-
ketjes van de Riki Stichting weer mogen bestellen. Onze vrijwil-
ligers kijken er weer naar uit om de pakketjes rond half december 
weer bij de gasten te mogen bezorgen.  
 

Behoefte aan een telefoontje? 
Heeft u in deze moeilijke maanden behoefte aan zo af en toe een 
telefoontje van één van onze vrijwilligers?  
Dat kan! Wanneer u contact opneemt met Ellen de Wit dan wordt 
dat voor u geregeld (   020-4964120)  

Afdeling Ouderkerk aan de Amstel 
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Bij het woord ‘nieuws’, zoals in dit boekje van Coherente met de  
titel Seniorennieuws, verwacht u iets positiefs. Dat is toch bijna ie-
ders gedachtegang bij dat woord.  
Maar helaas kan ‘nieuws’ ook een negatief bericht betekenen.  
Het oplopende aantal coronabesmettingen leidt ertoe dat bijna alle 
plannen die de Zonnebloem voor u had bedacht niet meer door 
kunnen gaan.  
Wat waren we nog blij in september, toen de Zonnebloem een 
prachtig uitje had georganiseerd naar de bosrand van Diemen, 
waar we in de aanlokkelijke groene omgeving bij restaurant 
“House of Bird” konden genieten van een heerlijke lunch. Ruim 
veertig gasten die met verschillende verkeersmiddelen de weg 
hadden gevonden, konden lekker met elkaar keuvelen over het 
broodje zalm, de mondkapjes, de schoenen van minister de Jonge 
of de deskundigheid van het RIVM.  
Wat kan er nu nog wel georganiseerd worden in de twee afsluiten-
de maanden van het jaar?  We bekijken de situatie van dag tot dag. 
De bezoeken aan huis gaan gewoon door. Juist in een tijd als deze 
zorgen we ervoor dat u niet in een sociaal isolement belandt. En 
een verrassing, in welke vorm dan ook, willen we in deze donkere 
en natte dagen u toch nog wel graag bezorgen. 
Voor de maand december staat natuurlijk de Kerstviering op het 
programma. We moeten nog een slag om de arm houden over het 
doorgaan van dit evenement en we zullen ons buigen over de vorm 
waarin we deze mooie traditie gieten. Houd u de berichten van uw 
vaste vrijwilliger in de gaten.  
Dat is dus voorlopig goed nieuws. Dat kunnen we niet zeggen van 
de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Die gaat definitief niet door. 
Het is een te riskante onderneming met zoveel mensen bij elkaar. 
Afsluitend spreken we de hoop uit dat u gezond blijft en twee  
gezellige maanden voor de boeg heeft.  

Afdeling Duivendrecht 
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Wist u dat: wij vanaf 3 juni weer kleinschalig gestart zijn  
   volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Wist u dat: wij als dagbesteding de Reiger weer gaan verhui-
   zen naar de tuinzaal van Theresia. 

Wist u dat: de verhuizing op korte termijn plaats gaat vinden. 
   Zodat we meer ruimte krijgen waardoor er  
   meer deelnemers kunnen deelnemen. 

Wist u dat: dat we plek hebben voor u, een familielid, een  
   buur of kennis. Mocht desbetreffende persoon   
   ondersteuning nodig hebben bij; geheugen- 
   problemen of fysieke problemen of door vereen-
   zaming geïsoleerd raken. Dan is dagbesteding de 
   Reiger iets voor u. 

Wist u dat : het van belang is dat boven genoemde doelgroep 
   actief en maatschappelijk betrokken blijft. 

Wist u dat: wij geen standaard zorg bieden maar persoonlijke 
   aandacht (voordeel van een kleine groep).   

Wilt u een keer vrijblijvend langs komen of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact met ons op tel. nr. 06 - 25 49 29 36. 

Dagbesteding de Reiger 



  

 

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 vol-
doet 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 verhui-
zing. 
Contactadres voor dit alles is: 
Stichting Coherente 
T.a.v. SeniorenNieuws 
D. van Haarlemstraat 3 
1191 AX  Ouderkerk aan de Amstel 
Telefoon: 020 - 496 3673 (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:     _____________________________ 



  

 

   Belangrijke telefoonnummers 

• Alarm (alleen als elke seconde telt): 112 

• Politie / Brandweer: 0900 - 8844 

• Gemeente Ouder-Amstel: 020 - 496 2121 
• Huisartsenpost weekend/nacht: 088 - 003 06 00 

 

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  

Dagbesteding De Reiger 
Mevr. C. Fransen-van den Berg 
Theresiastraat 312 

1191 JT Ouderkerk aan de Amstel 
020 - 496 3451 / 06 - 2549 2936  

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

Rode Kruis 
Mevr. Els Oud 
Prinses Ireneplantsoen 1 
1191CB Ouderkerk aan de Amstel 
020 - 496 4435 

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 aan de Amstel 
020 - 496 3451 

 


