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Het "SeniorenNieuws" is een uitgave van het GVO.  

     Editie 68 

Beste lezers, 

In wat voor tijd zijn we nu toch beland. Het coronavirus verspreidt 
zich over de wereld. Er is weinig ander nieuws meer. Er ontstaan  
wel veel mooie initiatieven. Mooie tekeningen en kaarten van 
dorpsgenoten en kinderen door de brievenbus om te laten weten 
dat we u niet vergeten en een optreden voor de Drieburg en There-
sia. Op het moment van het in elkaar zetten van Het Senioren 
Nieuws schijnt de zon uitbundig, krijgen de bomen verse blaadjes, 
komen steeds meer bloemen uit!  Gelukkig staat niet alles stil, al 
lijkt het nu soms wel zo!  

 
 

 

 

 

 

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

Met vriendelijke groet, 

Gezamenlijk Vrijwilligers Overleg 

• Het volgende nummer -het 69e- verschijnt 19 juni 2020 

• Kopij aanleveren uiterlijk 5 juni 2020 
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Corona beheerst het leven van ons allemaal. En dat is helaas  
voorlopig nog niet voorbij. Misschien heeft u behoefte aan  
luisterend oor, of wilt u nu toch wel graag hulp bij het boodschap-
pen doen? We hebben op deze pagina ‘helpende handen’ voor u 
op een rijtje gezet. Neemt u alstublieft met een van hen contact op 
als het even niet zo goed gaat. Het valt immers niet mee: niet naar 
verjaardagen, geen bezoek krijgen of ontvangen, geen mooi huwe-
lijksfeest. Gelukkig ontstaan er ook allerlei leuke initiatieven: het 
omkijken naar elkaar zit in Ouder-Amstel immers in onze dorpsge-
nen. 
Op www.coherente.nl/corona staat ook veel informatie. Wie weet 
is er iets bij dat u aanspreekt.  
 

Huisartsenpraktijk Van den Ende/Nijman 020-6993257 
Huisartsenpraktijk Aemstelwijck 020-496 3600 
U kunt telefonisch terecht bij uw huisarts. Ook als het niet om co-
rona gaat.  
 

Zorgadviespunt Ouder-Amstel 
Voor vragen en advies over uw persoonlijke situatie kunt u contact 
opnemen met het Zorgadviespunt Ouder-Amstel.  
Telefoon (020) 496 21 21 (maandag tot en met vrijdag 09.00 uur 
tot 10.30 uur). Of per e-mail: zorgadviespunt@ouder-amstel.nl. 
 

Mantelzorg & Meer 
De druk op u als mantelzorger neemt steeds verder toe en kan u 
boven het hoofd groeien. Wij luisteren graag naar u en denken met 
u mee over mogelijke oplossingen. Bel ons, wij staan klaar om u te 
helpen. Wat er binnen onze mogelijkheden ligt, doen we! Laten we 
samen kijken hoe we uw situatie kunnen verlichten.  
Telefoonnummer: 020-5127250   
E-mail: info@mantelzorgenmeer.nl  
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MEE Amstel en Zaan 
Onze ondersteuning gaat gewoon door. Juist nu willen we u een 
extra luisterend oor bieden en uw vragen beantwoorden waar het 
kan. Dus heeft u een hulpvraag? Bel of mail ons! 
Telefoonnummer: 020 512 72 72 | E-mail: informatie@mee-az.nl 
 
Participe (maatschappelijk werk) 
Maatschappelijk werk Participe Ouder-Amstel biedt net als altijd 
kosteloos informatie, hulp en begeleiding aan iedereen die dat  
nodig heeft. Dit doen we nu zoveel mogelijk telefonisch, of via 
skype/videobellen. We hebben onze bereikbaarheid verruimd  
naar 7 dagen per week, tussen 8.30 en 17.00 uur.  Blijf niet met uw  
zorgen rondlopen, u kunt ons gerust bellen of mailen, 020-5430430 
(keuze 4).  
Bezoek www.participe-amstelland.nu voor meer informatie.  
 

Prezens 
Volwassenen kunnen terecht voor telefonische en/of online  
coaching: in maximaal 3 telefonische gesprekken bespreekt u  
uw zorgen en klachten met een van onze deskundige coaches.  
U krijgt tips en informatie hoe u om kunt gaan met deze situatie.  
U leert hoe u goed voor uzelf en uw naasten kunt zorgen.  
Samen met u kijken we wat voor u de beste aanpak is en wat u 
kunt doen om uw veerkracht te versterken.  
Mail preventie@prezens.nl of bel 088 788 5015. 
 
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 
Maakt u zich zorgen over de veiligheid van mensen of kinderen in 
uw omgeving, bel met Veilig Thuis voor advies of hulp. Veilig Thuis 
is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk 
geweld of mishandeling bij zichzelf of in de omgeving. 
Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week, gratis bereikbaar 
op telefoonnummer 0800-2000. 



 

3 

Coronahulp Ouder-Amstel (facebook-groep) 
Veel bewoners zijn opgestaan om een helpende hand te bieden. 
Op Facebook wordt hulp gevraagd en geboden.  
Kunt u zelf niet op Facebook? Wellicht heeft u familie of vrienden 
die u kunnen helpen. 
 

Dienstverlening ouderen Coherente 
- De ouderenadviseur is nog steeds bereikbaar.  
 Bel 020 - 496 36 73 en geef aan dat u voor de ouderen- 
 adviseur belt. Huib van Straten zal dan tussen woensdag en 
 vrijdag telefonisch contact met u opnemen. 
- De belastingspreekuren zijn uitgesteld. Mocht u hulp willen 
 met de aangifte inkomstenbelasting, vraag dan eerst uitstel 
 aan via 0800-0543. Bel ons vervolgens, 020-4963673, dan  
 noteren wij dit en nemen wij contact op zodra wij onze 
 dienstverlening voort kunnen zetten. 
- De preventieve huisbezoeken zijn uitgesteld. Heeft u zich op
 gegeven? Dan maken wij een nieuwe afspraak met u zodra 
 we onze normale dienstverlening kunnen voortzetten. 
- Heeft u hulp nodig? Bijvoorbeeld voor een boodschap. Of zit 
 u om een praatje verlegen? Wij hebben nog steeds vrijwillige 
 maatjes die u wellicht van dienst kunnen zijn.  
 En als wij geen  kant-en-klare oplossing hebben, dan zoeken 
 wij graag met u  mee.  
 

Luisterlijn 
Hebt u behoefte aan een luisterend oor of een praatje. 24/7 kunt u 
terecht bij de luisterlijn. 0900-0767. 
 

Rode Kruis 
Hebt u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig, bijvoorbeeld 
voor boodschappen? Dan kunt u contact opnemen met de Rode 
Kruis Hulplijn (070-4455 888). Dit nummer is van maandag tot en 
met zondag bereikbaar tussen 09.00 – 21.00 uur. 
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Amstelkerk 
De wekelijkse kerkdienst op zondagochtend heeft doorgang maar 
op een specifieke manier. De kerkdienst is niet langer publiekelijk 
toegankelijk maar de dienst is m.b.v. een videoverbinding te volgen 
op de website www.kerkomroep.nl. 
 
Protestantse Kerk Duivendrecht (De Kleine Kerk) 
Informatie over videokerkdiensten en pastorale en diaconale hulp 
is te vinden op de website. https://www.pknduivendrecht.nl/ 
 
RK geloofsgemeenschap St. Urbanus Ouderkerk 
- Telefonische/mailcontacten met rk gelovigen ter onder-
 steuning  
- Boodschappen hulp of hulp bij financiële problemen 
- Brengen H. Communie. 
- Vieringen zondagochtend 10.30 u. uit Amstelland op RTVA: 
 https://rtva.nl/livestream/ en op TV via KPN 1380 of T-Mobile 
 806 
- Ochtendgebed woensdagochtend 8.45 u.: 
 www.kerkomroep.nl (Amstelkerk in Ouderkerk) 
Voor vragen en aanvragen kunt u terecht op tel. 020-4961320 of 
e.brussee@rkamstelland.nl 
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Bent u op zoek naar een dagbesteding in de Gemeente Ouder-
Amstel, voor u zelf, een familielid, een buur of kennis? 
Dan is Dagbesteding de Reiger misschien iets voor u. 
 
Het gaat erom dat we voorkomen dat mensen met geheugenpro-
blemen en/of fysieke problemen of door vereenzaming  
geïsoleerd raken. 
 
Daarom is het van belang dat de bovengenoemde doelgroep actief 
en maatschappelijk betrokken blijft. Het doel van de dagactiviteiten 
is om de mensen te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Een zinvolle dagbesteding is voor iedereen 
weer anders, we gaan samen op zoek naar passende activiteiten. 

 
Wij bieden niet alleen activi-
teiten maar ook emotionele 
steun. 
Ondersteuning mantelzorger. 
Geen standaard zorg maar 
persoonlijke aandacht 
(voordeel van onze kleine 
groep). 
 

Het uitgangspunt is aan te sluiten aan uw wensen, behoeften en  
mogelijkheden en u een prettige dag te bezorgen. 
 
Wilt u een keer vrijblijvend langskomen of  wilt u meer informatie?  
Neem dan contact met ons op tel. nr. 06-25492936. 

Dagbesteding De Reiger 
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Goed Voorbereid 
Netwerk 

 
Hoe de situatie is wanneer u dit stukje leest weet ik niet. Bij het 
schrijven van het stukje (maart 2020) zitten we nog volop in de  
coronacrisis. Dat betekent dat alle maatregelen nog van kracht zijn 
en we dus thuis moeten blijven en geen of weinig bezoek mogen 
ontvangen. Als er bezoek komt is 1,5 meter afstand nodig. Het is 
nodig om het virus de baas te blijven, maar het betekent voor veel 
ouderen eenzaamheid en ook een angstig gevoel. Op dit moment 
heeft het Rode Kruis een hulplijn waarnaar iedereen kan bellen die 
hulp nodig heeft of gewoon een praatje wil maken. (070-4455888). 
Nu is er voldoende hulp omdat er een crisis is, maar hoe gaat het 
als alles weer ‘normaal’ is? Ook dan is er behoefte aan een praatje, 
hulp bij bijvoorbeeld boodschappen of even een helpende hand als 
u ziek bent. Maar hulp vragen is vaak heel lastig. U wilt niemand tot 
last zijn of u heeft geen familie in de buurt die u helpen kan. Hoe 
kunt u ervoor zorgen dat u toch hulp krijgt? Hieronder vindt u tips 
wat u kunt doen om te zorgen dat u een goed netwerk krijgt, zodat 
u hulp durft te vragen en ook hulp kan krijgen. 
 
Wat is een netwerk? 
Een netwerk is niets anders dan een groep mensen die elkaar ken-
nen. Denk hierbij aan leden van een club, familie, leden van een 
kerkgemeenschap, dorpsgenoten etc. Naarmate u ouder wordt, 
wordt het netwerk om u heen ook kleiner. Mensen vallen weg of u 
komt niet zo heel veel meer buiten de deur. 
Toch is het heel belangrijk om een goed, ook al is het klein, net-
werk te behouden. Binnen een netwerk is het makkelijker om hulp 
te vragen en u kunt ook hulp aanbieden. Een telefoontje of een 
kaartje voor iemand die eenzaam of ziek is, is ook hulp bieden. 
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Hoe bouw je een netwerk op? 
• Maak eens een praatje met de buren of nodig ze uit voor een 

kopje koffie. 
• Er worden vaak uitjes of activiteiten georganiseerd in de 

buurt. Sluit eens aan of vraag of u eens mag komen kijken. 
Niemand vindt dat gek en u bent meer dan welkom. Is het 
niets dan probeert u gewoon een andere keer wat anders. 

• Bent u in staat om vrijwilligerswerk te doen? Probeer dat ook 
eens. Coherente heeft een vrijwilligers-vacaturebank, met 
heel veel leuke vrijwilligersfuncties. Ook het Amstelbad vraagt 

 met grote regelmaat vrijwilligers voor achter de kassa. 
• Altijd al willen bridgen, klaverjassen, biljarten? Gewoon doen! 
• Coherente organiseert seniorenmaaltijden. Voor een klein  
 bedrag kunt u lekker en gezellig eten. Probeer het eens, u zit 
 nergens aan vast en u bent meer dan welkom. 
• Heeft fotograferen altijd al uw belangstelling gehad? Sluit u 

aan bij de fotowerkgroep in uw dorp. 
• Ook zijn er regelmatig schildercursussen in het dorp. U hoeft 

geen Rembrandt te zijn om hier creatief bezig te zijn. 
• Sluit u aan bij de Rode Kruis telefooncirkel, contactpersoon 

Els Oud-van der Steen 020-496 4435. Naast het feit dat u  
 iedere dag contact heeft, zorgt het er ook voor dat u niet een 
 hele dag alleen in huis ligt na bijvoorbeeld een val of bij 
 ziekte. 
En als u denkt: ‘Dat vind ik moeilijk of gek’, bedenk dan of u het gek 
zou vinden als iemand anders het zou doen. 
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 Hulp nodig, mantelzorger?  

In deze roerige tijd kan het intensief zorgen voor een naaste 
een grote wissel trekken op u als mantelzorger.  
 
Misschien voelt u de druk toenemen en groeit het u boven uw 
hoofd. U bent niet alleen!  
 
Wij luisteren graag naar u en denken met u mee over mogelij-
ke oplossingen. Bel ons, wij staan klaar om u te helpen. Wat er 
binnen onze mogelijkheden ligt, doen we! Laten we samen kij-
ken hoe we uw situatie kunnen verlichten. 
 
Bel 020 512 72 50  
- Heeft u behoefte om stoom af te blazen?  
- Wilt u iemand spreken die met u meedenkt? 
- Wilt u praten over hoe om te gaan met uw partner met 
 bijvoorbeeld dementie, niet aangeboren hersenletsel of 
 Parkinson?  
- Voelt u zich eenzaam of maakt u zich zorgen?  
- Heeft u goede tips voor andere mantelzorgers?  

Wij zijn er voor u! 

www.mantelzorgenmeer.nl   Tel: 020 512 72 50  
info@mantelzorgenmeer.nl 
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Kleine chocolade attentie 
Wegens het corona-virus konden er door de Riki Stichting helaas 
geen Paaspakketjes bezorgd worden. Onze Zonnebloemgasten 
hebben daarom begin april een chocolade-verrassing in hun  
brievenbus gevonden. Deze actie is mede gefinancierd door  
de Riki Stichting.  
 
Activiteiten  
Helaas weten we nog niet hoe en wanneer er weer activiteiten 
kunnen worden gepland. We hopen natuurlijk dat we van de zomer 
een deel van het zomerprogramma kunnen uitvoeren.  
 
Kleine uitjes 
In februari konden we gelukkig toch nog één 1-op-1 uitje met 4  
gasten uitvoeren. Zij gingen gezellig naar de Lentetuin in Breezand. 
De andere aangevraagde uitjes moeten helaas nog even wachten 
voordat zij uitgevoerd kunnen worden. Zodra het weer mogelijk is 
neemt een vrijwilliger contact met de betreffende gast op om een 
en ander af te spreken.  
 
Telefoonnummer familielid 
Als bestuur vinden wij het verstandig om een telefoonnummer van 
een familielid (zoon/dochter) van een gast te noteren. Hij/zij kan 
dan, in geval dat dat tijdens een activiteit nodig is, gewaarschuwd 
worden. 
Het mobiele nummer (06-nummer) kunt u doorgeven aan Ellen de 
Wit (020-4964120). 
 
 

Afdeling Ouderkerk aan de Amstel 
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Het zou heel leuk geweest zijn als wij u met groot enthousiasme  
de aanstaande activiteiten van de Zonnebloem hadden kunnen 
aankondigen. Maar omdat we in een geïsoleerde situatie leven en 
niet weten hoe lang het in huis zitten nog voortduurt geven we u 
slechts een paar voorlopige en zeer onzekere plannen door.   
Alles hangt af van de verbetering van de gezondheidssituatie. 
 

U heeft al in onze lokale krant het weekblad voor Ouder-Amstel 
kunnen lezen dat de Paaspakketten, ter beschikking gesteld door 
de Riki stichting, naar de voedselbank zijn gegaan.  
 

De geplande vrijheidsmaaltijd van 5 mei had een heel mooi saam-
horigheidseerbetoon kunnen worden, maar met zo velen tegelij-
kertijd aan tafel zitten kan niet doorgaan. Heel spijtig, want 75 jaar 
vrijheid is het waard om groots te vieren. Dat doen we dan nu 
maar allemaal op onze eigen manier, in stilte, in onze gedachten, 
maar niet minder indrukwekkend en met grote dankbaarheid. 
 
De bustocht naar Rotterdam gaat niet door op geplande datum 15 
mei. Dit uitje wordt verschoven naar donderdag 10 september, al-
thans dat is ons voorlopige plan. Hopelijk is de situatie in ons land 
dan weer genormaliseerd. Houd u alle mogelijke wijzigingen goed 
in de gaten a.u.b. 
 

Voor juni heeft de activiteiten commissie twee plannen gesmeed. 
Eén in samenwerking met Coherente, te weten een muziekmiddag 
met koor in het Dorpshuis op vrijdag 5 juni van 14:00 tot 16:00 uur. 
We kunnen het plan van hierboven wel vrolijk opschrijven, maar 
houd u de ontwikkelingen ten aanzien van de virusuitbraak wel 
goed in de gaten, want niets is zeker in deze tijden van onzeker-
heid. 
 

Afdeling Duivendrecht 
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En die gemaande voorzichtigheid geldt ook voor het volgende uit-
je: bezoek aan de tuinen van Lustoord in Duivendrecht. We zijn 
daar uitgenodigd om met een klein gezelschap het tuincomplex te 
bezoeken op donderdagmiddag 18 juni. De gepassioneerde tuin-
liefhebbers hebben ons verzekerd dat juni de mooiste tijd van het 
jaar is voor de planten, bloemen, struiken, geuren en kleuren. We 
gaan dat ervaren. 
 

Hoe mooi zou het zijn als we na tijden van stilstand, moedeloos-
heid en onzekerheid, wandelend op de paden van Lustoord gevoe-
lens van schoonheid en troost ervaren, kortom onze lust, onze le-
venslust weer voelen groeien. Daar kijken we naar uit. Natuurlijk 
mag die omslag, zo’n keerpunt, zich ook eerder aandienen, graag 
zelfs. Daaruit putten we hoop en kunnen met nieuw elan leuke 
plannen ontwikkelen voor onze doelgroep. 
 

Tot dan toe houden we ons aan de opgelegde regels, in ons aller 
belang, het vermijden van fysiek contact, en proberen we met al 
onze vrijwilligers het sociale leven te onderhouden met juist diege-
nen die daar het meest behoefte aan hebben, de ouderen. 
 

We hopen dat het u allen goed gaat en dat u het vermaledijde  
virus buiten de deur weet te houden. 
 
 



  

 

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 

Ouderkerk aan de Amstel 
• Huisartsenpraktijk Aemstelwijck: 020 - 496 3600 
• Huisartsenpost Amstelland: 020 - 456 2000 
• Huisartsenpost weekend/nacht: 088 - 003 06 00 
• 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 
020-4963451 / 06 25492936  

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 

 


