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Het SeniorenNieuws - Editie 76 

Beste lezers, 

Het einde van de zomer is alweer in zicht, al hopen we op nog een 
flink aantal zonnige dagen. Vol goede moed bereiden diverse 
organisaties weer activiteiten voor u voor. Ook landelijk staat er voor 
komend najaar het een en ander op het programma:  

Op zaterdag 25 september is het  Burendag, een dag waarop de 
buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen 
voor elkaar. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren 
elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de 
buurt! In Ouderkerk organiseert Buurtdorp op deze dag op 
verschillende plaatsen mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.  
Heeft u al plannen gemaakt, samen met of voor uw buren? Kijk op 
de website burendag.nl voor inspiratie  en tips. 

Van 27 september tot en met 3 oktober is het Valpreventieweek. 
Wist u dat u zelf veel kunt doen om het risico op een val te verlagen? 
Uw evenwicht en spierkracht trainen is in elk geval één, dus blijf 
vooral in beweging! In deze editie van het SeniorenNieuws vindt een 
selectie van activiteiten die hieraan bijdragen. 

Van donderdag 30 september tot en met donderdag 7 oktober is het 
de Week tegen Eenzaamheid. U weet natuurlijk: Ontmoeting en 
verbinding staan het hele jaar door centraal. De Week tegen 
Eenzaamheid vraagt éxtra aandacht voor mensen die het gemis van 
verbondenheid met anderen voelen. In Ouder-Amstel doen we daar 
actief aan mee. 

Verderop vindt u meer informatie. We wensen u een goede 
gezondheid en veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, het Gezamenlijk Vrijwilligers Overleg (GVO) 

• Het volgende nummer -het 77e- verschijnt 15 oktober 2021 
• Kopij aanleveren uiterlijk 1 oktober 2021 
E-mail: seniorennieuws.ouderamstel@gmail.com 
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Beproef uw geluk tijdens een gezellige Bingo-
middag. Er kunnen maximaal 15 personen meespelen. Wanneer: 
woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur, 8 september en 6 oktober. 
Waar: het Dorpshuis in Duivendrecht. Kosten: 6,50 euro (excl. Con-
sumpties). Aanmelden: bellen naar 020 699 31 64 of 06 426 489 

CO’s KAMER   

 

Deze ontmoetingsgroep komt regelmatig bij elkaar om een kopje 
koffie of thee te drinken en de laatste nieuwtjes met elkaar uit te 
wisselen. Er wordt een kwartiertje stoelgym geboden en nadien is 
er tijd voor een gezelschapsspel, een creatieve bezigheid of andere 
activiteit. De ochtend wordt afgesloten met een vers bereide lunch. 
Deelname is alleen mogelijk na een persoonlijk gesprek bij u thuis. 
U kunt hiervoor een afspraak (laten) maken door te bellen naar 020 
496 36 73 of mailen naar info@coherente.nl We bespreken dan 
samen wat uw wensen zijn en of Co’s Kamer bij u past. 
Ouderkerk:  Elke dinsdag, donderdag en vrijdag 
Duivendrecht:  Elke dinsdag en donderdag  
Tijd:    10.00 tot 13.30 uur  
De zalen zijn volgens de adviezen van het RIVM ingericht.  

DIGITALE HULP - COHERENTE 

Voor digitale hulp en/of informatie over communiceren via inter-
net, online boodschappen etc. biedt Coherente digitale hulp.  
Wij helpen u graag op weg. U bent welkom om met uw smart-
phone/tablet (Android of Apple) of laptop (Windows) langs te ko-
men. Een afspraak duurt 30 minuten.  
Waar:  Duivendrecht en Ouderkerk  
Wanneer:   Op afspraak via Tessa Marnette: 06-4264 8954  
Kosten:   € 2,00 per begeleiding.  

BINGO  

mailto:info@coherente.nl
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Er worden weer heerlijke maaltijden voor u geserveerd. 

Seniorenrestaurant in Ouderkerk a/d Amstel 

Wanneer: elke donderdagavond van 17.00-19.00 uur. Waar: 
Dienstencentrum. Kosten: 9,50 euro. Aanmelden: wekelijks op 
woensdag voor 12.00 uur. Bellen naar 020 496 36 73 of mailen 
naar info@coherente.nl  

Samen eten in Waver 

Wanneer: 3e donderdag van de maand om 17.30 uur, 16 
september en 21 oktober. Waar: Buurthuis Waver.  Kosten: 9,50 
euro. Aanmelden bij Tini van Spengen, bellen naar: 06-29 20 96 28.  

Samen eten in Duivendrecht 

Wanneer: donderdagavond van 17.00-19.30 uur, 23 september en 
28 oktober. Waar: het Dorpshuis. Kosten: 9,50 euro. Aanmelden: 
bellen naar 020 699 31 64 of 06 426 489 54 of mailen naar 
info@coherente.nl  Er kunnen maximaal 15 personen mee eten. 

Indische Koempoelan ‘Lilian als Indisch kind in woelige jaren’.  

Bent u geboren in Nederlands Indië? Heeft u ouders of 
grootouders die geboren zijn in Nederlands Indië? Heeft u er 
destijds gewoond of gewerkt? Kom dan naar de Indische 
Koempoelan! Deel uw herinneringen en geniet van een Indisch 
hapje, een kopje thee of Stroop Susu. 

Let op: aanmelden verplicht, gezien beperkte toegang. 

Wanneer: vrijdagmiddag 24 september vanaf 14.30 uur. Waar: het 
Dorpshuis. Kosten: 4 euro. Aanmelden: bellen naar 020 699 31 64 
of 06 426 489 54. 

 

SAMEN ETEN  

mailto:info@coherente.nl
mailto:info@coherente.nl
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Vervolg Indische Koempoelan 

Deze keer staat het verhaal van Lilian Sluijter centraal. Na een fan-
tastische jeugd op verschillende plekken in het eilandenrijk kwam 
zij terecht in een onverwacht situatie. Lilian vertelt over hoe ze in 
die veranderde situatie haar optimisme en positieve toekomstver-
wachting in de meest benarde omstandigheden wist te bewaren 

Van 30 september t/m 7 oktober is het de nationale Week tegen 
eenzaamheid. Coherente biedt de volgende mogelijkheden om in 
en rondom die week in gezelschap erop uit te gaan: 

Vrijdag 1 oktober, bustocht naar de Art Zuid route 
ARTZUID is dé Sculptuur Biënnale van Nederland. Iedere twee jaar 
staan er gedurende 4 maanden 70+ spraakmakende beelden ten-
toongesteld op de groene lanen van Amsterdam Zuid. ARTZUID 
2021 draagt de titel Imagine en toont kunstenaars met engage-
ment, die figuratief en expressief werken.  

“You may say I’m a dreamer 
But I am not the only one 
I hope someday you will join us 
And the world will be as one.” 

De deelnemende kunstenaars zijn dromers, net als John Lennon 50 
jaar geleden. Zij bevragen de huidige staat van de wereld en ne-
men ons mee naar hun ideaal. De kunstenaars willen bij de bezoe-
kers iets losmaken, het denken over een betere wereld en het stel-
len van persoonlijke doelen.  

Gaat u mee? We verzamelen om 10.00 uur in het Dienstencentrum 
in Ouderkerk a/d Amstel en om 10.30 uur in het Dorpshuis in Dui-
vendrecht. 

 

 

SAMEN EROP UIT NAAR KUNST   



  

 

Vervolg: Samen erop uit naar Kunst 

Aankomst 11.00 uur bij het informatiepaviljoen van Art Zuid aan de 
Minervalaan. De wandeling langs de sculpturen kunt u doen met 
audiotour in groepsverband of zelfstandig en in uw eigen tempo. 
De route is maximaal 5 km, maar u kunt zelf bepalen hoe ver u wilt 
lopen en hoeveel beelden u wilt zien. Routekaart (inclusief) wordt 
in de bus uitgereikt. 

Terugreis is om 13.30 uur; dan zijn we terug in Duivendrecht rond 
14.00 uur en in Ouderkerk a/d Amstel rond 14.30 uur.  

Kosten: 15 euro, eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.  

Aanmelden kan t/m 27 september. Bellen naar 020 496 36 73 of 
mailen naar info@coherente.nl  
 

Maandag 4 oktober, bustocht naar Van Gogh Museum  
Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft een speciaal program-
ma samengesteld dat gericht is op 70-plussers, die niet in staat zijn 
het museum zelfstandig te bezoeken. Na een heerlijk kopje koffie 
of thee met iets erbij en een korte inleiding zal de groep zich op-
splitsen om onder deskundige leiding op stap te gaan door het mu-
seum. De busrit en het museumbezoek zijn ook geschikt voor min-
der mobiele deelnemers. 
Gaat u mee? Het programma start om 13.30 uur en duurt tot 15.00 
uur. Aan het einde is er nog gelegenheid de museumwinkel te be-
zoeken. We verzamelen in Ouderkerk en in Duivendrecht, na aan-
melding wordt u nog geïnformeerd over de vertrektijd.  

Kosten: 15 euro, inclusief koffie en thee met wat lekkers 

Aanmelden kan t/m 27 september. Bellen naar 020 496 36 73 of 
mailen naar info@coherente.nl  

mailto:info@coherente.nl
mailto:info@coherente.nl


  

 

 Scootmobieltocht 

Tijdens het ter perse gaan van deze versie van het Seniorennieuws 
zijn in samenwerking met de gemeente de voorbereidingen gaan-
de voor een heuse Scootmobieltocht.  Er volgt voor deelnemers 
eerst een instructiemoment met een scootmobiel-check-up, waar-
na een gezamenlijke tocht door het prachtige Ouder-Amstel wordt 
georganiseerd.  

U kunt uw interesse hiervoor kenbaar maken door te bellen met 
020 496 36 73 of te mailen naar info@coherente.nl  

Samen in gesprek over veerkracht 

Van 30 september t/m 7 oktober is het de nationale Week tegen 
eenzaamheid. Wij richten in die week een dialoogtafel in waar we 
met elkaar kunnen praten rondom het voor dit jaar gekozen the-
ma: Veerkracht. Het gesprek wordt begeleid door Coherente. Wilt 
u meepraten? U bent welkom op dinsdag 5 oktober in het Dorps-
huis in Duivendrecht en op donderdag 7 oktober in het Diensten-
centrum in Ouderkerk a/d/ Amstel, van 11.00- 12.15 uur. Kosten: 
geen. 

In verband met de groepsgrootte dient u zich uiterlijk 28 septem-
ber aan te melden. U kunt bellen naar 020 496 36 73 of mailen 
naar info@coherente.nl. 

Cursussen  

Het cursusprogramma voor het seizoen 2021-2022 is weer bekend 
gemaakt. Met onder meer lessen Meer bewegen voor Ouderen, 
Stoelyoga, Tai Chi, Tekenen en schilderen, Conditiegym, Yin Yoga 
en Hatha Yoga. De lessen starten half september, meer informatie 
kunt u via coherente.nl of telefonisch verkrijgen. 020 496 36 73 

mailto:info@coherente.nl
mailto:info@coherente.nl


  

 

Bewegen in de buitenlucht 55+ 

In Balans training 

In de week van maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober is het 
nationale Valpreventieweek. Coherente biedt derhalve op de loca-
ties een In balans training aan.  

Wanneer: 28 september om 11.00 uur in het Dorpshuis en 30 sep-
tember om 11.00 uur in het Dienstencentrum. Aanmelden: bellen 
naar 020 496 36 73 of mailen naar info@coherente.nl. In verband 
met de beperking van een klein aantal deelnemers dient u zich ui-
terlijk 22 september aan te melden. En bij teveel aanmeldingen 
vind er een loting plaats.  

Sportief en laagdrempelig 

Door met aandacht te bewegen bevordert u uw algemene gezond-
heid. Positieve effecten van bewegen zijn dat u zich energieker en 
gelukkiger zult voelen, beter zal slapen, minder kans heeft op 
(chronische) aandoeningen zoals diabetes, hart – en vaatziekten en 
COPD.  En, samen bewegen verbindt waardoor u uw sociale contac-
ten onder – of behoud. Coherente organiseert een aantal wekelijks 
terugkerende beweegactiviteiten in beide dorpskernen . Een  selec-
tie:   

Wandelen 

Ouderkerk: elke donderdagochtend om 11.15 uur. Waar: verzame-
len bij het Dienstencentrum.  

Duivendrecht: elke dinsdagochtend om 11.15 uur. Waar: verzame-
len bij het Dorpshuis.  

Kosten: geen. Aanmelden: bellen naar 020 496 36 73 of mailen naar 
Akash Mohaboe a.mohaboe@coherente.nl 

mailto:info@coherente.nl
mailto:a.mohaboe@coherente.nl


  

 

Beweegtuin 

Tijdens de beweegtuin is er aandacht voor coördinatie, uithoudings-
vermogen, kracht en balans, cognitieve fitness (hersenkrakers) en 
samenspel zoals badminton of loopvoetbal. Trek sportieve kleding 
en schoeisel aan zodat u gemakkelijk mee beweegt. 

Ouderkerk aan de Amstel: elke maandagochtend om 10.00 uur. 
Waar: de ene week bij Bootcamp/voetbalvereniging SVO en de an-
dere week bij de Rembrandt van Rijnweg.  

Duivendrecht: elke woensdagmiddag om 12.30 uur. Waar: Flat Mer-
curius.  
Kosten: 1,00 euro per keer. Opgeven: bellen naar 020 496 36 73 of 
mailen naar Akash Mohaboe a.mohaboe@coherente.nl  

Fietsen 

In het kader van het project Doortrappen is er wekelijks een fiets-
tocht. De fietsroute wordt in samenspraak met de deelnemers voor-
bereid en duurt gemiddeld 20-90 minuten. We fietsen voornamelijk 
in de groene omgeving die onze gemeente rijk is, waardoor het ple-
zierig, rustig en veilig blijft. U ontvangt regelmatig tips en adviezen 
om vitaal te blijven doortrappen. We dagen u uit te blijven fietsen 
tot uw honderdste verjaardag. 

Ouderkerk: elke maandagmiddag om 13.00 uur. Waar: verzamelen 
bij het Dienstencentrum.  

Duivendrecht: elke dinsdagmiddag om 13.00 uur. Waar: verzamelen 
bij het Dorpshuis. 

Kosten: geen. Voorwaarden: een goed werkende fiets (geen kapotte 
remmen en lampen, opgepompte banden), comfortabele kleding en 
sportieve schoenen. Aanmelden: bellen naar 020 496 36 73 of mai-
len naar Akash Mohaboe a.mohaboe@coherente.nl 

mailto:a.mohaboe@coherente.nl
mailto:a.mohaboe@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 ouderen 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 hebben. De 

contactcirkel bestaat maximaal uit 10 personen. De deelnemers 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 WhatsApp.  De deelnemers bellen 

elkaar in een vaste volgorde, zodat ze steeds door dezelfde persoon 

worden gebeld. Dat klinkt vertrouwd. Op deze manier kunnen mensen die 

na een val of als hen iets is overkomen niet langer dan 24 uur alleen thuis 

liggen. De contact-cirkel heeft een alarmfunctie en is met name bedoeld 

voor mensen die zich minder goed kunnen redden.  Door de contactcirkel 

kan er snel hulp worden ingeschakeld als iemand niet in staat is zelf alarm 

te slaan. De contactcirkel wordt begeleid door een coördinator. 
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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 tijdstip. 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 tussen-

poos 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 coördinator. 

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 sleutel- 

persoon, belt u de tweede of de derde en herhaalt 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 sleutelpersonen 

en coördinator opstaan. 

• Bel-instructie waar alle instructies hoe te handelen op een kaart staan. 

Coördinator: Els Oud van Steen  020 - 496 44 35 of 06 - 50 48 60 68  

E- mail : ruudaoud@hotmail.com 
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Gratis bijeenkomst 'Omgaan met dementie' voor 
mantelzorgers in Duivendrecht 
 
Dementie betekent nogal wat voor iedereen die erbij betrokken is. 

Ook voor naasten die voor iemand zorgen met dementie. Voor u als 

mantelzorger kan het enorm helpen om te begrijpen wat de ziekte 

inhoudt en hoe u hiermee om kunt gaan. Meegaan in de beleving en 

de gevoelswereld van uw naaste met dementie, heeft een positieve 

invloed op het dagelijks leven. Voor u en voor uw naaste.  

 

Op donderdag 9 september, kunnen mantelzorgers uit Duivendrecht 

gratis meedoen met de training 'Omgaan met dementie'. Tijdens de 

training gaan we in gesprek met elkaar. En krijgt u handvatten in de 

vorm van tips & tricks.  

 

Onderwerpen die aan bod komen: 

• Meest voorkomende vormen van dementie 

• Symptomen van dementie 

• Hoe ga je mee in de belevingswereld van iemand met dementie 

• Tip & tricks 

 

Datum: donderdag 9 september 2021 

Tijd: van 13:30 tot 15:30 uur 

Locatie: Dorpshuis Duivendrecht, Dorpsplein 60, 1115 CX 

Duivendrecht 
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Aanmelden en informatie 
U kunt zich aanmelden bij Markant door te bellen met 020 886 88 00 
of te mailen naar info@markant.org onder vermelding van: de 
training, uw naam, adres en telefoonnummer. 
 

Inloopspreekuur voor mantelzorgers  

Tijdens het inloopspreekuur geeft de mantelzorgmakelaar informatie en advies, 

zoekt zaken voor u uit, legt contact met hulpverleners, verwijst door, werkt 

samen met andere organisaties en biedt een luisterend oor. 

Datum: donderdag 2, 16  en 30 september, 14 en 28 oktober 

Tijd: van 14:00 tot 16:00 uur 

Locatie: Dorpshuis Duivendrecht, Dorpsplein 60, 1115 CX 

Duivendrecht 

 

Kijk voor meer informatie op onze website: https://

www.markant.org/duivendrecht/ Kijk voor meer informatie op onze 

website: https://www.markant.org/duivendrecht/  

mailto:info@markant.org
https://www.markant.org/duivendrecht/
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Cursussen voor mantelzorgers 
 
In het najaar starten weer cursussen voor mantelzorgers 
Omgaan met dementie, Omgaan met niet aangeboren 
hersenletsel, Omgaan met psychische klachten en Zorg de Baas. 
 
Deze cursussen helpen u als mantelzorger om de zorg voor uw 
naaste op een goede manier te kunnen doen. Kennis over de 
aandoening van uw naaste geven u inzicht in wat er gebeurt met 
uw partner, ouder of kind. 
 
U krijgt handvatten en tips en u wisselt ervaringen uit met andere 
mantelzorgers. 
 
Kosteloos 
Wij krijgen vaak als reactie van mantelzorgers: “Had ik dit maar 
eerder geweten.” Ook het contact met andere mantelzorgers 
wordt als steun ervaren. Twijfelt u? Bel ons en wij vertellen u 
graag meer. De cursussen zijn kosteloos. 
 
Wilt u meer informatie kijk dan op de site van Mantelzorg & 
Meer. 
U vindt er ook gespreksgroepen, mantelzorgcafés en 
informatiebijeenkomsten. 
 
Voor wie 
Wij zijn er voor mantelzorgers uit Ouderkerk aan de Amstel en 
Waver. Mantelzorgers uit Duivendrecht kunnen terecht bij onze 
collega-organisatie Markant. 

www.mantelzorgenmeer.nl  020 -5127250  info@mantelzorgenmeer.nl 
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Tips bij het mantelzorgen 
 
Tip 1 Vraag en accepteer hulp 
Familie of bekenden willen meestal wel helpen, maar weten 
soms niet goed wat ze kunnen doen. Stel een concrete vraag 
zoals; Wil jij morgen tussen 14.00 uur en 16.00 uur bij ons thuis 
zijn, zodat ik even weg kan? 
 
Tip 2 Neem regelmatig tijd voor jezelf 
Opladen is belangrijk als je veel zorgt. Ontspanning zorgt dat u 
beter kunt omgaan met de situatie. 
 
Tip 3 Vraag een organisatie om een vrijwilliger 
Een vrijwilliger kan zorgtaken tijdelijk overnemen, zodat u even 
uw handen vrij hebt. Leuk voor u en voor degene voor wie u 
Zorgt. 
 
Tip 4 Stel je zelf de vraag : Moet ik dit nu doen? 
Op vijf verschillende manieren! 
Moet ik dit nu doen? 
Moet ik dit nu doen? 
Moet ik dit nu doen? 
Moet ik dit nu doen? 
Moet ik dit nu doen? 
 
Tip 5 Volg een cursus 
Krijg inzicht, handvatten en tips. Er zijn cursussen voor Omgaan 
met dementie, omgaan met niet aangeboren hersenletsel, 
omgaan met psychische klachten en Zorg de Baas 

www.mantelzorgenmeer.nl  020 -5127250  info@mantelzorgenmeer.nl 
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Terugblik op de afgelopen maanden  

In de afgelopen maanden mochten wij weer twintig Riki hartenwensen 
uitdelen. Deze keer hebben wij de doelgroepers, van een bepaalde 
leeftijd, gekozen die nog nooit een hartenwens gekregen hadden.   

 

Onze gasten die helaas niet van de hartenwens of terrasbezoek hadden 
genoten, werden door ons uitgenodigd om poffertjes te gaan eten op ‘t 
Kampje.  

 

Vooruitblik 

In het najaar hopen we weer iets leuks te organiseren. Wat en hoe dat 
wordt via een uitnodiging aan de doelgroepers kenbaar gemaakt. Maar 
uiteraard geldt ook nu mits de covid ontwikkelingen geen roet in het 
eten gooien.  

Dus fingers crossed!! 

 

Wijziging in bestuurssamenstelling  

Addy Lubbers is helaas gestopt als bestuurslid Bezoekwerk. Haar taak is 
overgenomen door Ineke van ’t Schip.  

 

Bent u doelgroepgast van de Zonnebloem en vindt u het prettig om zo 
nu en dan bezoek van één van onze vrijwilligers  te ontvangen? Dan 
horen wij dat graag van u. Neem daarvoor contact op met Ineke van ’t 
Schip (( 06-225 05 969). 

 

Ouderkerk aan de Amstel 



 

15 

Wij dachten toch echt na de zomermaanden een mooie 

activiteitenkalender te kunnen presenteren.  En hoewel onze eventuele 

bijeenkomsten nooit een te groot aantal deelnemers  zullen bevatten, 

kunnen we toch niet onbekommerd het najaar in. U weet allen waarom.  

De beperkingen zijn nog niet volledig van de baan. Voorzichtigheid is 

geboden bij het samenkomen van grotere gezelschappen, vooral als dat 

juist de ouderen zijn. 

Uitgaande van een positief scenario maken we u opmerkzaam op de 

landelijke actie “Week van de Eenzaamheid”. Ook wij besteden aandacht 

aan dat thema. Op 8 of 15 oktober  zoeken we de gezelligheid met elkaar 

op in het dorpshuis. Dikke kans dat die middag opgeluisterd wordt met het 

optreden van een geweldig koor. Dat  acteert zo enthousiast dat u vanzelf 

wel gaat meezingen.  

Als de sterren goed staan, c.q. als de besmettingen op hun retour zijn, 

durven we het een maand later wel aan een gezamenlijk etentje te 

organiseren. Vermoedelijk zal de Eeterij op ons  dorpsplein de gastheer 

zijn. Let op de datum. 

Dat  de geplande filmvoorstelling van half november niet door zou gaan 

achten we onwaarschijnlijk. Die staat dikgedrukt (nog steeds) op onze 

agenda. De precieze datum hoort u nog. Kom er lekker bij.  

Ik loop nu een beetje op de zaken vooruit maar voor de Kerst organiseren 

we natuurlijk een gezellige viering in de Kleine Kerk. In de volgende uitgave 

van het SeniorenNieuws leest u meer over die feestelijke 

maandagmiddag  20 december. 

U ziet, plannen zijn er, maar actuele gebeurtenissen kunnen ons nog wel in 

de weg zitten.  Blijf alert.    

We wensen u een goede gezondheid toe!  

Duivendrecht 



 

16 

In ontmoetingscentrum Theresia kunnen mensen met dementie of 
fysieke beperkingen op een fijne en gezellige manier de dag 
doorbrengen. Dit is van groot belang voor zowel de deelnemers als 
de partner/mantelzorger. Ontmoetingscentrum Theresia is 
geopend op maandag, woensdag en vrijdag. 

In deze editie leest u de ervaringen van een nieuwe enthousiaste 
deelneemster: 

Wat is de reden dat  u bij Ontmoetingscentrum Theresia komt? 

‘Op advies van de huisarts en met het oog om vereenzaming te 
voorkomen.’ 

Hoe bevalt het u?  

‘Het bevalt mij prima, de mensen zijn open en eerlijk. De 
medewerksters geven mij advies in voor mij moeilijke knelpunten 
en bieden mij een andere zienswijze waardoor ik een breder 
inzicht krijg en positieven in het leven sta. Voor mij is het van groot 
belang dat ik een steunpunt heb waar ik me veilig en ondersteund 
voel.’ 

Hoe ervaart u de activiteiten? 

‘Er is een wisselend aanbod, voor ieders wil wat. Naar de inbreng 
van nieuwe activiteiten wordt geluisterd en  er wordt bekeken of 
de mogelijkheid bestaat. Ik hoop hier nog lang te vertoeven.’ 

Theresiastraat 312, Ouderkerk a/d Amstel 
Tel nr. 06-254 92 936 

Zonnehuis Ontmoetingscentrum Theresia 



  

 

Het SeniorenNieuws is er voor alle 70-plussers in Ouder-Amstel en 

wordt aan huis bezorgd door vrijwilligers. Bent u of kent u iemand 

die het SeniorenNieuws nog niet thuis ontvangt? Meld u dan aan via 

het inleveren van onderstaande strook, via e-mail of telefonisch. 

Ook uw opzegging of adreswijziging kunt u hiermee doorgeven.  

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:     _____________________________ 

SeniorenNieuws in uw Inbox? 
Steeds vaker krijgen we het verzoek of het SeniorenNieuws ook 

digitaal verstuurd kan worden. Dat kan. Het mooie daarvan is, dat 

het ook gemakkelijk en zonder kosten naar uw kind of 

mantelzorger verstuurd kan worden. Wilt u het SeniorenNieuws 

voortaan per e-mail ontvangen? Stuur dan een mail met uw naam 

en e-mailadres naar seniorennieuws.ouderamstel@gmail.com 



  

 

   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 
Margit Rechtuijt 
D. van Haarlemstraat 3 
1191 AX Ouderkerk aan de Amstel 
020 - 496 36 73  

 

Zonnehuis Ontmoetingscentrum 
Theresia (voorheen Dagbesteding 
De Reiger) 
Carla Fransen-van den Berg 
Theresiastraat 312 

1191 JT Ouderkerk aan de Amstel 
020 - 496 34 51 / 06 - 25 49 29 36  

Mantelzorg en Meer 
Postbus 2318 
1186EH Amstelveen 
020 - 333 53 53 

Markant 
Mantelzorg in Duivendrecht 
Tel: 020 - 886 88 00  
info@markant.org  

Zonnebloem Ouderkerk 
Ellen de Wit 
Jan Victors 6 
1191 WJ Ouderkerk aan de Amstel 
020 - 496 41 20 

Zonnebloem Duivendrecht 
Lidy Cornelissen 
020 -  690 92 95 

 

 Het Rode Kruis 

Els Oud-van Steen   
020 - 496 44 35  


