
 

 

Uitgegeven door: Coherente, Dagbehandeling de Reiger,  
Mantelzorg en Meer, Rode Kruis, Zonnebloem Ouderkerk, 
Zonnebloem  Duivendrecht, Zorgcentrum Theresia. 
De foto’s zijn genomen door leden van de fotowerkgroep van 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 
‘t Reijgersbosch 
Lunaweg 1 Duivendrecht 
020 - 699 1991 

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 

Zorgcentrum Theresia 
Mevr. J. Buur 
Ronde Hoep 25 
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel 
020 - 496 3451 

 

SENIORENNIEUWS 
November - December 2017 
 

Foto: Rob Valcq 

Foto: Lie Bakker 

Foto: Gerald Bakker 



 

 

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 3164 (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 53 
 

Beste lezers, 
 

Vindt u ook dat de tijd zo snel om gaat? In dit Senioren Nieuws 
vindt u alweer de data voor de kerstdiners. Voordat u een paar 
keer knippert met uw ogen is het jaar alweer voorbij. Bij wijze 
van spreken dan.  
 
Inmiddels zijn de wekelijkse activiteiten en cursussen weer  
opgestart en zijn veel bewoners van Ouder-Amstel actief aan de 
slag gegaan. Heeft u zich nog niet aangemeld? Kijk in dit Senioren 
Nieuws welke organisatie iets van uw interesse aanbiedt. 
 
In deze editie vindt u een overzicht van alle activiteiten van  
de verschillende organisaties in de maanden november en  
december.  
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Gezamenlijk Vrijwilligers Overleg 
 
• Het volgende nummer -het 54e- verschijnt 15 december 

2017 
• Kopij aanleveren uiterlijk 1 december 2017. 
 
E-mail: seniorennieuws.ouderamstel@gmail.com 
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ACTIVITEITEN DIENSTENCENTRUM  
 

Prijsklaverjassen 
Troef uw tegenstanders af en ga ervandoor met de prijzen!  
Vrijdag  3 november en vrijdag 1 december. Aanvang 13.30 uur.  
Kosten: € 2,50. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
 

Bingo 
Beproef uw geluk tijdens een gezellige middag bingo. 
Ga er vandoor met leuke prijsjes. 
Woensdag 29 november en woensdag 20 december.  
Aanvang 13.30 uur. Kosten: € 5,50 (excl. Consumpties) 
 

Samen eten 
Er wordt weer heerlijk gekookt voor senioren.  
Komt u voor het eerst? U kunt zich opgeven op maandag 20  
november en 11 december (15 - 17 uur) bij Adri Baetings,  
 tel. 020 - 695 2724.  
Bent u vaker geweest? Meld u af als u niet komt.  
Anders rekenen wij op u. 
Vrijdag 24 november en Vrijdag 15 december (kerstdiner) 17.30 uur 
(zaal open 17.00 uur).  Kosten € 8,50 excl. consumpties.  
 

Kerstworkshop 
U maakt een sfeervol eigen kerststuk voor op tafel. 
Neem een mesje en/of snoeischaar mee. 
Donderdag 14 december. Aanvang 10.00 uur.  
Kosten € 10,00 incl. materiaal. Graag aanmelden voor 8 december bij 
Coherente: tel 020-4963673  
 
 

OUDERKERK Bijeenkomst ‘Risico’s in en om het huis’ een succes en  
er komt een vervolg! 
 

Op woensdag 13 september waren 20 mensen aanwezig bij de 
informatieve bijeenkomst ‘Risico’s in en om het huis’ van het  
Rode Kruis. Het was een succes en men heeft veel informatie  
gekregen over wat te doen bij onder andere brand, overstroming, 
inbraak en vallen. 
Iedereen is naar huis gegaan met een pakket informatie en het 
Persoonlijk Noodplan. Het Persoonlijk Noodplan is een formulier 
dat u kunt invullen met belangrijke gegevens in noodsituaties.  
Het was een geslaagde middag met tevreden bezoekers.  
 

Maar er is er nog meer mogelijk. Denk aan lid worden van de Con-
tact-cirkel van het Rode Kruis (contactpersoon hiervoor is Els Oud  
020 4964435). Iedere dag is er even contact met een dorpsgenoot 
om te kijken of alles nog in orde is. 
 

Daarnaast kan HUBO De Haan u helpen met de aanschaf van  
inbraak werende zaken voor uw woning of de rookmelder.  
 

Lukt het niet om deze zaken te monteren dan kan de Belklus  
(020 6471089) u helpen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  
Dit geldt ook voor klusjes zoals een lamp vervangen, een deurtje 
recht hangen, een struik snoeien etc. 
 

De bijeenkomst ‘Risico’s in en om het huis’ krijgt ook een vervolg: 
Rode Kruis aan huis. Hierbij komt iemand bij u thuis kijken naar 
mogelijke risico’s en geeft u tips om de risico’s zoveel mogelijk te 
voorkomen. Over Rode Kruis aan huis volgt zo spoedig mogelijk 
meer nieuws. 
 
Marita Leupen 020 4961003 of maritaleupen@upcmail.nl 
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ACTIVITEITEN DIENSTENCENTRUM  
 

Wekelijkse activiteiten Dienstencentrum 

Co’s kamer  
Wekelijks komen gasten van Co’s kamer in Ouderkerk en Duiven-
drecht bij elkaar om in het Dienstencentrum en het Dorpshuis een 
kopje koffie te drinken en de laatste nieuwtjes te delen.  
Vrijwilligers zorgen voor ontvangst, de koffie en gezelligheid  
tijdens de ochtend. Na de koffie is er een kwartier bewegen en is 
er tijd voor een spelletje, een creatieve activiteit, een wandeling 
of een andere activiteit naar wens. De ochtend wordt afgesloten 
met een gezamenlijke gezonde lunch. 
Co’s kamer geopend (behalve op feestdagen): 
Elke dinsdag, donderdag en vrijdag in het Dienstencentrum in  
Ouderkerk van 10.00 tot 13.30 uur. 
Elke dinsdag en donderdag in het Dorpshuis in Duivendrecht van 
10.00 tot 13.30 uur. 
Voor meer informatie, tel: 020 - 496 3673 

Maanden november en oktober 2017  

Op 25 september hebben wij samen met Coherente een muzikaal 
middagprogramma georganiseerd met entertainment en een groot 
zeemanskoor. Hiervoor was veel belangstelling en de gasten hebben 
een leuke en gezellige middag gehad. 
 

Ook zijn er in september weer 1 - 1 uitjes geweest, gesponsord door 
Riki en uitgevoerd door onze vrijwilligers. 
 
In november gaan we weer een klein groepsuitje organiseren voor 
die gasten die niet meer een hele dag op stap willen/kunnen. 
We gaan met particuliere auto’s en vrijwilligers (ca. 10 gasten) 
naar de sluizen van IJmuiden + visserslunch in restaurant. 
 

In december zullen onze vrijwilligers/chauffeurs de Kerstpakketten 
(gesponsord door Riki) weer rondbrengen.  
Uitgave datum volgt nog. 
 

Op 21 december van 16.00 – 20.00 uur organiseren de Zonnebloem 
en Coherente gezamenlijk in het Dorpshuis een Kerstdiner met  
muzikale omlijsting. Aanmeldingen zowel via de Zonnebloem als  
Coherente, ophaalservice indien nodig.  
 

Tevens kan er in november en december worden deelgenomen 
aan 1 - 1 uitjes, gesponsord door RIKI. 
 

Laatste nieuws: via de Riki Stichting hebben wij een aantal diner-
bonnen van Resto van Harte mogen ontvangen.  
Deze bonnen zijn geldig t/m 31 december 2017. 
 

Mededelingen over tijden, kosten e.d. volgen zoals gebruikelijk via 
de vrijwilligers. 
 

OUDERKERK 

Maandag 10.15 Biljarten 

10.30 Spellenochtend 

13.00 Bridge 

Dinsdag 10.00 Co's Kamer 

  19.30 Klaverjassen 

Woensdag 09.45 Koersbal 

09.45 Biljarten 

Donderdag 10.00 Co's Kamer 

10.30 Rollator wandelen 

13.30 Volksdansen 

17.30 Seniorenrestaurant 

Vrijdag 09.30 Biljarten 

10.00 Co's Kamer 

Afdeling Duivendrecht 
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Gezonde leefstijl voor ouderen 
 

Meer bewegen voor ouderen 
Wekelijks een uurtje samen bewegen op muziek, zo blijft u in con-
ditie en traint u spierkracht, coördinatie en balans. En het is gezellig! 
In de groepen op woensdag is nog plaats, zowel in Waver als in Dui-
vendrecht en Ouderkerk. Een heel seizoen bestaat uit 35 lessen, 
voor € 100,00. (Als u later instroomt, betaalt u naar rato). En wist u 
dat veel zorgverzekeraars een deel van de kosten van deze lessen 
vergoeden? Een keer proberen kan altijd, neemt u dan even contact 
op met Coherente, tel. 020 699 31 64 of 020 496 36 73. 
 

Yoga + 
Op dinsdagochtend zijn er lessen Yoga + in het Dienstencentrum in 
Ouderkerk, yoga op en rond de stoel. U hoeft echt niet persé op een 
matje of een kussentje op de grond om baat te hebben bij de yoga-
oefeningen. De lessen worden gegeven door Irma Blackmore en er is 
nog plaats in beide groepen. Een seizoen bestaat uit 30 lessen vor € 
160,00. (Als u later instroomt, betaalt u naar rato). Een keer probe-
ren kan altijd, neemt u dan even contact op met Coherente, tel. 020 
699 31 64 of 020 496 36 73.  
 
Rollatorwandelen 
Houdt u van gezelligheid en van een wandelingetje? Of wilt u wel 
meer bewegen, maar niet alleen? Elke week gaan de rollatorwandel-
clubs in Ouder-Amstel op pad, om met elkaar een stukje in de wijk te 
wandelen en zo lekker buiten in conditie te blijven. De wandelaars 
verzamelen om 10.30 uur, op woensdag in het Dorpshuis in Dui-
vendrecht en op donderdag in het Dienstencentrum in Ouderkerk.  
U bent van harte welkom om mee te lopen, aanmelden is niet nodig. 
Er loopt altijd begeleiding mee, en samen lopen is absoluut gezellig! 
Ongemerkt loopt u zo vaak een stukje verder dan dat u alleen zou 
doen, wat weer bijdraagt aan de gezondheid. 

Een korte terugblik 

In de afgelopen maanden stond weer een aantal leuke  
activiteiten op ons programma. Zo werden we door de Riki 
Stichting verrast met een heerlijke lunch bij De Banq en in 
het kader van Week tegen Eenzaamheid werd  genoten van 
een heerlijke lunch en muzikaal optreden van Peter Dons.  
In oktober stond een bezoek aan het Dolfinarium op ons 
programma waar een wervelende dolfijnenshow te zien 
was.  

 

Aanmelding bezoek kerstmarkt Het Oosten 
Op donderdag 7 december a.s. gaan we de kerstmarkt in 
tuincentrum Het Oosten bezoeken.  
 

Ons programma luidt als volgt: 
09.30 uur  vertrek met bus vanaf gemeentehuis. 
10.30 uur  ontvangst bij Tuincentrum Het Oosten met  

koffie/thee en een gebakje.  
Daarna bezoek aan de kerstmarkt. 

12.30 uur  weer terug naar Ouderkerk. 
 
Eigen bijdrage bedraagt € 10,--.  
 
Heeft u interesse om mee te gaan? 
Bel dan vóór 20 november a.s. Ans van ’t Hoff (496 1360) of 
Marleen de Vries (496 8822). Hierbij geldt ook dit keer dat 
onze doelgroep (gasten met beperking) voorrang hebben. 
Let op vol=vol 

Afdeling Ouderkerk aan de Amstel 
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Agenda voor mantelzorgers 

Bent u mantelzorger? Heeft u behoefte aan tips en advies en wilt u 
samen met andere mantelzorgers ervaringen uit wisselen onder  

begeleiding van onze mantelzorgconsulent? Dan nodigen wij u graag 
uit voor een van onze gespreksgroepen:  

 

- voor partners van iemand met dementie 

20 en 29 november op diverse locaties in  Amstelveen en  

6 november en 4 december in Uithoorn 

 

- voor kinderen van iemand met dementie 

23 november in Hoofddorp 

20 november in Uithoorn 

12 december in Aalsmeer  

 

- voor mantelzorgers van iemand met een chronische ziekte 

29 november in Hoofddorp 

30 november in Nieuw Vennep 

 

- voor mantelzorgers van iemand met psychische problematiek   

4 december in Amstelveen 

 

Aanmelden 

Mantelzorg & Meer, 020 333 53 53, info@mantelzorgenmeer.nl of 
kijk op www.mantelzorgenmeer.nl. 

ACTIVITEITEN DORPSHUIS  
 

Bingo 
Beproef uw geluk tijdens een gezellige middag met bingo.  
Vrijdag 10 november en vrijdag 8 december. 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 24 november (zaal open 17.00 uur).  Kosten € 8,50 excl. 
consumpties. Graag aanmelden voor 20 november bij Coherente 
Tel: 020 - 699 31 64 
 

Kerstdiner 
Coherente en Zonnebloem Duivendrecht organiseren dit jaar  
gezamenlijk het kerstdiner in het Dorpshuis. Zie pagina 11.  
Nadere informatie volgt. 
 

Jeu de Boules 
Wist u ook dat er in Duivendrecht een enthousiaste club is, die 
drie keer in de week op de jeu de boulesbaan te vinden is? Iedere 
maandag, woensdag- en zaterdagmiddag wordt er gespeeld op 
het plein bij de voetbalvelden van CTO’70. De aanvang is 13.30 
uur. Ook worden er regelmatig toernooitjes georganiseerd. 
U bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen  
nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Luuk Nagelkerken, tel. 020 - 600 79 16.  

Duivendrecht 

http://www.mantelzorgenmeer.nl
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ACTIVITEITEN DORPSHUIS  
 

Wekelijkse activiteiten 

 
 
 

ACTIVITEITEN BUURTSCHAP  
 

Samen Eten 
Er wordt u een heerlijke maaltijd van slagerij Stronkhorst geserveerd. 
U kunt zich opgeven bij Tini van Spengen, tel. 0297-582726 of bij  
Coherente tel: 020-4963673.  
Donderdag 16 november en donderdag 21 december 
Aanvang 17.30 uur (zaal open vanaf 17.00 uur). Kosten € 8,50. 
 

Prijsklaverjassen 
Troef uw tegenstanders af en ga ervandoor met de prijzen!  
Vrijdag 17 november en vrijdag 15 december (kerstklaverjassen). 
Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 3,00. U hoeft zich vooraf niet aan te 

melden. 

Netwerkcoach 

Bent u mantelzorger of wordt er voor u gezorgd omdat u zelf chro-
nisch ziek bent of een beperking heeft? Of voelt u zich eenzaam? 
Denk dan eens aan een netwerkcoach.  
 
Deze getrainde vrijwilliger helpt u om het leven aangenamer te ma-
ken. Wilt u meer hulp bij het zorgen, of hebt u meer behoefte aan 
een luisterend oor of zoekt u iemand om activiteiten mee te onder-
nemen? Misschien wilt u verwaterde contacten weer aanhalen?  
 
Samen met de vrijwilliger kijkt u wat u wilt bereiken en hoe u dat 
kunt bereiken. Samen gaat u op weg naar meer contact, hulp of ge-
zelligheid.  
 
Interesse?  
Neem contact met ons op, wij vertellen u graag meer wat de net-
werkcoach voor u kan betekenen.  
 
 
“Door het vele zorgen voor mijn chronisch zieke man werd mijn 
kring steeds kleiner. Ik voelde me eenzaam en zag nog weinig  
andere mensen.  
Samen met de netwerkcoach heb ik oude contacten aangehaald.  
En ik ga nu ook weer een keer per week zwemmen. Heerlijk dat  
moment voor mijzelf, gezellig samen met anderen.”  
 

Duivendrecht 

Dinsdag 10.00 Co’s kamer 

13.00 Darten voor vrouwen 

13.30 Spellenmiddag 

14.30 Darten voor mannen 

19.30 Bridge 

Woensdag 10.30 Rollatorwandelen 

 13.30 Stijldansen 

Donderdag 10.00 Co’s kamer 

 13.30 Koersbal 

Waver 
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Dagbesteding de Reiger 

Wist u dat: de dagbesteding per februari 2018 gaat verhuizen 
naar  Zonnehuis Theresia in Ouderkerk aan de 

 Amstel 
 
Wist u dat: wij een sfeer volle ruimte krijgen in de tuinzaal 

 
Wist u dat:  onze openingstijden gaan veranderen per  februari  

2018 
 wij nu vijf dagen per week open gaan i.p.v. drie  
 dagen per week 
 
Wist u dat: wij uiteraard blijven doorgaan met het aanbieden  

van vervoer voor alle deelnemers 
 
Wist u dat: u, ook in Theresia kunt aanschuiven voor een warme 

lunch in de middag (wel s.v.p. vooraf aanmelden)  
   
Wist u dat: wij elke dag “bewegen voor ouderen” om fysiek en 

mentaal vitaal te blijven 
 
Wist u dat: wij momenteel een schitterende expositie houden in 

het dorpshuis in Duivendrecht   
 
Wist u dat: door de uitbreiding van dagen, wij op zoek zijn naar 

enthousiaste chauffeurs om ons team te versterken 
 
 
Dagbesteding de Reiger, Lunaweg 1,  ingang aan het einde van de 
parkeerplaats rechts  tel. nummer  06 -254 929 36 
 

NIEUWS UIT THERESIA 
 
ACTIVITEITEN  NOVEMBER  IN THERESIA 

Woensdag       1 november 10:45  Samenzang kerkelijke liederen 

Maandag         6 november    14:00  Zingen met Jacqueline 

Dinsdag            7 november   14:00  Bingo van de Soos 

Donderdag    16 november   14:00  Marion mode verkoop 

Maandag     20 november      14:00  Zingen met Jacqueline 

Woensdag    22 november   19:00  Peter Jonk en Dutch Vocals 

Donderdag   23 november   14:00  Bingo met Jacqueline 

Dinsdag        28 november   13:15  Rode Kruis Rolstoel wandelen 

 
ACTIVITEITEN  DECEMBER  IN THERESIA 

Maandag        4 december  14:00    Zingen met Jacqueline 

Dinsdag       5 december  14:00    Sinterklaas Bingo van de Soos 

Woensdag       6 december  10:45   Samenzang kerkelijke liederen 

Maandag      18 december 14:00    Zingen met Jacqueline 

 
NB 

Wanneer u deel wilt nemen aan activiteiten binnen Theresia bent u 
allen van harte welkom, graag wel even van te voren melden. De ge-
plande bingo’s van Jacqueline zouden verplaatst kunnen worden naar 
de avond, wij raden u aan om hier even over te bellen. 

Daarnaast zijn er uiteraard de vaste, wekelijkse activiteiten. Hierover 
kunt u meer informatie krijgen bij de receptie van Theresia, telefoon 
020 – 496 34 51. 


