
  

 

Uitgegeven door: Coherente, Dagbesteding de Reiger,  

Mantelzorg en Meer, Rode Kruis, Zonnebloem Ouderkerk, 

Zonnebloem  Duivendrecht. 
* De foto’s zijn genomen door Hans Keijzer, lid van fotowerkgroep Coherente. 

SENIORENNIEUWS 

Juli - Augustus 2020 
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     Editie 69 

Beste lezers, 

De maatregelen tegen het Coronavirus zijn gelukkig al wat versoe-
peld, maar de 1,5 meter maatregel is op dit moment van schrijven, 
volgens de minister-president, nog niet onderhandelbaar. 
Langzamerhand starten een aantal wekelijkse activiteiten op aan-
gepaste wijze binnen weer op. We kijken wat we op een veilige  
manier voor u kunnen organiseren met daarin de maatregelen van 
het RIVM als leidraad.  
Dit betekent dat het Zomerprogramma, zoals u gewend bent en 
wat jaarlijks voor u georganiseerd werd door de Zonnebloemafde-
lingen, Het Rode Kruis en Coherente, helaas in het water valt.  
Een aantal kleinere buitenactiviteiten zijn wel mogelijk. U vindt ze 
verderop in deze editie.   
 
 Wij hopen dat de zon net zo uitbundig schijnt als in de maand mei 
en dat we een mooie zomer tegemoet gaan. 
 

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 70e- verschijnt 21 augustus 2020 

• Kopij aanleveren uiterlijk 7 augustus 2020 

 

E-mail: seniorennieuws.ouderamstel@gmail.com 
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In verband met de verdere versoepeling van de Corona-
maatregelen aangekondigd, zoals  door de Rijksoverheid bekend-
gemaakt, zijn we ons aan het voorbereiden op de mogelijkheden 
voor het hervatten van de activiteiten van  
Coherente. 
 

De eerste buitenactiviteiten zijn inmiddels gestart.  
Indoor-activiteiten, met uitzondering van sportieve activiteiten, zijn 
met een maximum van 30 personen per gebouw met ingang van 1 
juni 2020 weer mogelijk. Als eerste is  Co's kamer in aangepaste en 
afgeslankte vorm weer van start gegaan in de eerste week van juni. 
Voor iedere activiteit wordt een corona-protocol geschreven. Er 
zijn nog geen inloopactiviteiten, alles gaat op afspraak. Bij het ma-
ken van een afspraak wordt er ook gevraagd of u verkouden bent 
of koorts heeft. In dat geval moet u thuisblijven. 
 

Bij alle activiteiten is inachtneming van de basismaatregelen (1,5 
meter afstand, handen wassen en thuisblijven bij ziekteverschijnse-
len, etc.) noodzakelijk. De maatregelen zorgen ervoor dat de activi-
teiten er anders uitzien dan we gewend waren. En ook dat er min-
der personen tegelijk kunnen deelnemen. Iedereen binnen de or-
ganisatie is op zoek naar de mogelijkheden. Het vraagt van ons al-
len veel discipline om de voorschriften en adviezen op te volgen, 
maar dat is op dit moment de enige manier waarop voorzichtige 
uitbreiding veilig mogelijk is. 
 

Het kantoor van Coherente is telefonisch bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag, tussen 10.00 uur en 14.00 uur (telefoon 020
-4963673). De medewerkers werken vanuit huis. Onze kantoren 
zijn gesloten voor bezoekers. We houden u via deze website op de 
hoogte van de vervolgstappen. 
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Co's kamer 
Na de aankondiging van de versoepeling van de Coronaregels op 6 
mei jongstleden, hebben we toestemming gekregen om Co’s kamer 
in aangepaste vorm weer op te starten. Dit betekent dat Co’s ka-
mer met inachtneming van de regels rondom corona vanaf 2 ju-
ni weer van start mag gaan.   
In de maand juni duurt Co’s kamer korter dan voorheen. U bent 
welkom van 10.00 tot 11.00 uur. In de maand juli worden de tijden 
mogelijk verruimd. In eerste instantie is een bezoek aan Co’s  
kamer 1 keer in de week mogelijk. De bezoekdag is in overleg.  
Wij nemen daarover telefonisch contact op.  
 
Een Kopje Aandacht 
De aandachtschenker komt naar u toe met een mobiele theetafel, 
theewater, aandachtsthee (of gewone thee, als u dat liever drinkt) 
en wat lekkers voor erbij. Een moment van oprecht contact. Een 
praatje, een onverwacht gesprekje en een glimlach. Bij u voor de 
deur, op de galerij, in huis of in de buitenlucht, maar voorlopig wel 
op 1,5 meter afstand. 
Een kopje aandacht is  opgezet door Annet de Vries. Zij schenkt 
aandacht op evenementen. Een prachtig idee, wat we graag bij u in 
het klein introduceren. 
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Seniorenrestaurant weer open! 
In het seniorenrestaurant kunt u met anderen een goede maaltijd 
in een gezellige ambiance gebruiken. De maaltijd kent een hoofd - 
en nagerecht. Na de maaltijd wordt met een kopje koffie gezellig 
nagezeten. De maaltijd kost € 9,50.  Het seniorenrestaurant is inge-
richt met blokjes van 3 tafeltjes voor 3 personen volgens de maat-
regelen van het RIVM. Er kunnen maximaal 10 personen per avond 
mee-eten. U kunt zich opgeven bij Coherente,  
telefoon: (020) 496 36 73, minimaal 1 dag van te voren.  
Wekelijks op donderdag vanaf 2 juli , aanvang 17.30 uur.  
U kunt op dit moment alleen op eigen gelegenheid komen. 
 

Rollatorwandelen weer van start! 
Nu het weer volop zomer wordt, is het heerlijk om weer vaker  
buiten te zijn! Loopt u mee met de rollatorwandelgroepen in  
Ouderkerk? Eerst een stukje wandelen met elkaar (op 1,5 meter 
afstand) en aansluitend een kopje koffie of thee. We verzamelen 
wekelijks om 10.50 uur. Op donderdag in het Dienstencentrum,  
D. van Haarlemstraat 3 in Ouderkerk. 
 
Spreekuur ouderenadviseur en vrijwilligersondersteuning 
Per 12 juni kunt u bij Coherente weer terecht voor de ouderen-
adviseur en voor ondersteuning voor vrijwilligerswerk. Spreekuren 
zullen plaatsvinden op de vrijdag. ’s Ochtends tussen 10.30 en 
13.00 uur in het Dienstencentrum in Ouderkerk. ’s Middags tussen 
14.00 en 17.00 in het Dorpshuis in Duivendrecht. Spreekuur is  
enkel op afspraak. U kunt zich aanmelden via email: 
h.vanstraten@coherente.nl of bellen naar 020-4963673. Uiterlijk 
woensdag aanmelden. U krijgt dan een dag van tevoren een email 
of telefoontje met instructies hoe veilig af te spreken. U kunt niet 
zonder afspraak langskomen. 

ACTIVITEITEN DORPSHUIS Ouderkerk 

mailto:h.vanstraten@coherente.nl
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Creatieve workshop katoenen tas ontwerpen 

U kunt uw tas ontwerpen zoals u het mooi vindt. U 
kunt er een stoere tas van maken of een hele char-
mante met dieren en bloemen. Alle materialen zijn 
aanwezig, u hoeft zich alleen aan te melden. 

Maandag 6 juli. Aanvang 14.00 uur.  
Kosten € 5,- inclusief materiaal en een kopje koffie/thee. 
 

Creatieve workshop mozaïek 
U bekleedt een fotolijst, spiegel of dienblad met  
mozaïek en maakt er een prachtig kunstwerk van. 
Maandag 3 augustus. Aanvang 14.00 uur.  
Kosten € 10,- inclusief materiaal en een kopje 
koffie/thee. 
 

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. Er kunnen maximaal 13 personen 
meespelen. Kosten € 5,00 (excl. consumpties) 
Vrijdag 10 juli  en vrijdag 7 augustus. Aanvang 14.00 uur.  
 

Voor al deze activiteiten geldt: wij volgen de adviezen van het 
RIVM. Aanmelden voor deze activiteiten, ook de bingo, graag 1 
week van te voren via Coherente, tel: 020 - 699 31 64 
 
 
Bij de zomeractiviteiten worden de adviezen van het RIVM in ver-
band met het Coronavirus opgevolgd. Vervoer naar de locaties is 
op dit moment nog niet mogelijk. U dient dus op eigen gelegenheid 
naar de activiteiten te komen. 
Het Croquetspel zal deze zomer op meerdere locaties bij u in de 
buurt worden georganiseerd. Hou u brievenbus in de gaten! 

ACTIVITEITEN DORPSHUIS DUIVENDRECHT 

ZOMERACTIVITEIT 
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Ouderkerk 
Woensdag 15 juli: Midgetgolf spelen in het Amstelbad  
Na ontvangst met een kopje koffie slaat u een balletje op het   
minigolf terrein van Het Amstelbad. We houden de punten bij. Wie 
is de beste minigolfer aan het eind van de ochtend?  
Tijd:10.30-14.00 uur  
Prijs:€ 10,00  incl. lunch en koffie  
 

Donderdag 20 augustus: koffie/thee bij de Amstelbocht 
Komt u genieten van het (hopelijk) mooie weer en uitzicht op het 
terras?  
Tijd: 14.30-16.00 uur  
Prijs: € 5,00 per persoon incl. koffie/thee en gebakje van Out 
Locatie: IJsclub de Amstelbocht  
 

Duivendrecht 
Dinsdag 21 juli: Outdoor Darten 
Doet u mee met een spelletje Darten? Dit keer niet binnen, maar 
buiten (bij droog weer). Er is voldoende ruimte om 1,5 meter af-
stand van elkaar te houden. 
Tijd: 14.00-15.30 uur  
Prijs: € 5,00 per persoon incl. consumptie en wat lekkers  
Locatie: jeu de boulesveld nabij het CTO terrein. 
 

Woensdag 12 augustus: Croquetspel  
Wie doet er mee met een potje croquet? We plaatsen de poortjes 
in een leuk parcours. U speelt met uw eigen croquethamer en bal. 
Wie krijgt zijn bal in de minste slagen door alle poortjes? 
Tijd: 10.30-12.30 uur  
Prijs: € 5,00 per persoon incl. koffie, thee en iets lekker.  
Locatie: Grasveld Zonnehofflats  
 

Voor alle activiteiten; aanmelden tot één week voor de activiteit 
via Coherente: 020 - 496 36 73 

ZOMERACTIVITEIT 
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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 oude-
ren 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 vor-
men 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 een zelfde 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 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 con-
tactcirkel 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. 
 
De contactcirkel werkt in 2 situaties: 
In een ideale situatie als alles goed gaat. 
In een noodsituatie als er een deelnemer de telefoon niet opneemt. 
Als de telefoon na enkele keren niet wordt opgenomen, kan er een sleu-
telpersoon worden gebeld( voor uitleg sleutelpersoon zie later.) 
 
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.  
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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 minu-
ten en probeert het nogmaals. U probeert in totaal 3 keer te bellen met 
tussenpoos van 5 minuten. U neemt contact op met de coördinator, be-
spreekt 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 sleutelpersoon, belt u de tweede of de derde en herhaalt de 
procedure zoals bij de eerste sleutelpersoon. 
 
Wat is een sleutelpersoon en wanneer is de hulp van een sleutelper-
soon nodig?   
Een sleutelpersoon is een vertrouwenspersoon en woont in de buurt van 
de deelnemer, en beschikt over een huissleutel van de deelnemer en 
over contactgegevens van de coördinator.  
Hulp is nodig als de deelnemer de telefoon niet heeft opgenomen. Het 
kan ook zijn, dat er hulp moet worden ingeschakeld van een dienstverle-
ning zoals de huisarts of de ambulance. Dit regelt de coördinator. 
 
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 is Els Oud van Steen  020 - 496 44 35 of 06 - 50 48 60 68  
E- mail  ruudaoud@hotmail.com 
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Bloemen voor mantelzorgers  
 
In april heeft Mantelzorg & Meer door sponsoring van de  
Rabobank bloemen kunnen rondbrengen bij mantelzorgers in  
Ouder-Amstel, die bij ons ingeschreven stonden.    
 
Wij vonden het een voorrecht om de bloemen aan de deur te 
mogen brengen, want iedere mantelzorger is goud waard!  
 
Duivendrecht naar Markant 
Per 1 juli vallen de mantelzorgers die wonen in Duivendrecht  
onder onze collega-organisatie in Amsterdam. Deze organisatie 
heet Markant. Als het goed is, hebben bij ons ingeschreven  
mantelzorgers hierover al eerder bericht gehad van de gemeen-
te. Voor de mantelzorgers uit Ouderkerk aan de Amstel blijven 
wij de mantelzorgondersteuner. 
 
Al in geschreven? 
Bent u mantelzorger uit Ouderkerk, maar staat u nog niet  
ingeschreven? U kunt zich inschrijven via de site. Kunt u dat  
zelf niet, vraag dan hulp of bel 020 5127250.  
 
Wij houden u op de hoogte van zaken die voor u van belang  
kunnen zijn. 
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Vertel uw verhaal 
 
We verkeren met elkaar in een bijzondere periode.  
Wij zijn benieuwd hoe u dit allemaal ervaart. Als u het leuk vindt 
om te vertellen hoe u als mantelzorger deze periode beleeft, bel 
dan met ons, dan maken we een telefonische afspraak voor een 
interview. 
 
Misschien heeft u tips waar u andere mantelzorgers mee helpt.  
Of wellicht herkent iemand zich in uw verhaal en beseft hij of zij 
dat hij mantelzorger is en hulp kan krijgen. Uw verhaal plaatsen  
wij op onze site. 

 

Wie zorgt er voor 
de mantelzorger? 

 
 
 

www.mantelzorgenmeer.nl  

Tel: 020 512 72 50  

info@mantelzorgenmeer.nl  
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Het zal u niet meevallen om in deze vervelende tijd uw draai te 
kunnen vinden. Wij wensen u veel sterkte en geduld en hopen dat 
u toch de lichtpuntjes, die er écht zijn, kunt blijven zien.  
 
Omdat het bezoekwerk helaas niet meer mogelijk was, hebben  
onze vrijwilligers wel met vele van u toch gelukkig  telefonisch het 
contact kunnen houden.  
 
Kleine uitjes 
Helaas hebben de ontvangen 1op1 uitjes verder nog geen  
doorgang kunnen vinden. Wij gaan bekijken of en mits veilig, de  
uitvoering ervan nog dit jaar kan plaatsvinden. Zo niet dan worden 
zij doorgeschoven naar het volgend jaar.  
Het komt goed! 
 
Geluksmomentjes van de Riki 
Door de Riki Stichting werden onze doelgroepgasten verrast met 
geluksmomentjes. Een veelvoud aan leuke attenties, zoals bloe-
men, tijdschriften, biefstukje,  een lekker gebakje enz. werd door 
onze vrijwilligers bij hen thuis bezorgd. 
 
Plantjes 
De Drieburg en de appartementen bij Theresia zijn in de afgelopen 
maanden, enkele malen verrast met een muzikaal optreden,  
bloemen of een heuse bingomiddag. Onze doelgroepgasten in de 
wijken konden daar helaas niet van meegenieten. Daarom werd 
begin juni bij hen, vanuit de Zonnebloem,  een leuk plantje  
bezorgd.  
 
 

Afdeling Ouderkerk aan de Amstel 
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Het is een beladen woord geworden. Ik kan het niet meer luchten 
of zien. Klopt helemaal want je ziet het niet en je ruikt het niet. Dat 
is het gevaarlijke eraan. Iedereen is zich daar wel bewust van en 
houdt zich aan de opgelegde regels.  
 

Toch, als ik mijn geheugen opdiep herinner ik mij iets positiefs bij 
het woord corona. Het was de geur van een sigaar die mijn vader 
rookte op zondag, want het was geen tussendoortje. Het was een 
luxe exemplaar van Hajenius op het Rokin. Toen was roken nog 
heel gewoon.  Een geluksmomentje.  
 

Dit is dan het bruggetje naar de positieve omslag die we nu heel 
voorzichtig meemaken.  Na alle beperkingen van de afgelopen 
maanden kijken we voorzichtig vooruit. Maar uit de beginalinea 
begrijpt u dat we de geplande uitstapjes voor onze gasten nog niet 
kunnen uitvoeren. Het kan nog niet en het mag nog niet.  
 

Wat betreft de komende maanden juli en augustus verzeker ik u 
dat alle plannen die op stapel stonden op zullen schuiven naar een 
later tijdstip. Daar hoort u uiteraard over via uw vaste bezoekvrij-
williger. Natuurlijk gaan de bezoeken, telefoontjes, appjes en kaar-
ten wel door, een en ander conform de regels en voor zover uit-
voerbaar. Die activiteiten hebben gelukkig nooit helemaal stilgele-
gen maar kunnen nu wat intensiever aangepakt worden. 
 

In het kader van het plan Zomerhartenwensen, mogelijk gemaakt 
door steun van de RIKI stichting, hopen we u wel in de zomermaan-
den te kunnen te verrassen met een gezamenlijk etentje. In samen-
werking met Coherente worden culinaire plannen gesmeed in die 
richting. Uw vrijwilliger houdt u op de hoogte. 
 

Houdt u vooral de zomeruitgave van het seniorennieuws in de ga-
ten. Tegen die tijd hopen we dat het nieuwe normaal ons toestaat 
de geplande activiteiten voor het najaar ten uitvoer te kunnen 
brengen. 

Afdeling Duivendrecht 
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Wist u dat: wij vanaf drie 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 desbetreffend 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 een keer vrijblijvend langs komen of meer informatie. Neem 
dan contact met ons op tel. nr. 0625492936. 

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 

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 

 


