
  

Voor een inspirerend 2023 
 
Ondanks alle problemen in de wereld die de huiskamer binnenkomen 
(zetten we de kachel aan of uit?), houden we bij ESAN de moed erin. In de 
winter en lente van 2023 organiseren we weer een hoop inspirerende  
activiteiten. 
 

ESAN is er voor- en door senioren: een zelforganisatie van alleen vrijwil-
ligers die bruisend en krachtig is. Als u het leuk vindt om bij ons actief te 
zijn, vinden wij altijd iets om uw energie inzetbaar te maken. Maar u bent 
natuurlijk ook van harte welkom om alleen maar deel te nemen aan  
bekende en/of nieuwe activiteiten.  
 

We houden onze prijzen bewust zo laag mogelijk, maar laat het ons gerust 
weten als deze voor u te hoog zijn. We kunnen u altijd tegemoetkomen 
want geen enkele senior hoeft thuis te blijven vanwege de kosten! 
 

Heeft u suggesties of zoekt u iets, maar vindt u dat niet bij ons? Neem dan 
contact met ons op. Mogelijk kunnen we het later wel organiseren of u 
doorverwijzen naar een buurthuiskamer in de omgeving. 
 

Hopelijk tot ziens! 
Het bestuur van ESAN 

                                                     Contactadressen en locaties staan op de achterzijde. 

    Stichting  ESAN   

    Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West 

Nieuws en activiteiten   

Inhoud Pag. 

Ontmoeting & 

ontspanning 

2 , 3, 4 

Gezondheid & 

beweging 
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Cultuur 7, 8 

Educatie & 

ontwikkeling 
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Extra’s 11 

Info, kaart & 

adressen 

12 

N.B. Alle activiteiten zijn onder voorbehoud.   

De genoemde activiteitsprijzen zijn per persoon. 

Aanmelden via E-mail: esan@energiekesenioren.nl of tel. 06 2300 5074,  

tenzij bij de activiteit een andere contactpersoon staat vermeld. 

  januari - juni 2023  

mailto:esan@energiekesenioren.nl
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Ontmoeting en ontspanning, binnen 

Contact met ESAN? Dat kan! Mail naar esan@energiekesenioren.nl of bel 06 2300 5074 

ESAN Nieuwjaarsreceptie 
 

Na alle Coronaperikelen willen we u graag uitnodigen 
om met ons het nieuwe jaar in te luiden. Samen met 
deelnemers aan onze activiteiten, vrijwilligers en  
ondersteunende organisaties het glas heffen op het 
Nieuwe Jaar! Voor iedereen die zich met ons verbon-
den voelt. 
Zondag 15 januari - 13 tot 15 uur - De Schakel 
Kosten: geen 
Aanmelden: niet nodig 

Paasbrunch 
 

Met elkaar het voorjaar inluiden. ESAN organiseert 
een Paas High Tea met heerlijke hapjes en drankjes. 
Maandag 10 april (2e paasdag)  
- 12 tot 14 uur -  De Schakel 
Kosten: € 5,-  
Aanmelden: ESAN 

Koffie inloop met lunch 
 

Een open inloop voor alle senioren uit Amsterdam 
Nieuw-West. Maak onder het genot van een bakkie 
kennis met buurtgenoten, hoor over ontwikkelingen 
in de buurt, nieuwe activiteiten of actuele informatie 
over belangrijke gemeentelijke- en 
zorgregelingen. 
Iedere dinsdag - 10 tot 12 uur -  
Het Honk 
Kosten: € 1,- Lunch: € 1,-  Soep: € 0,50 
Aanmelden: niet nodig 
 

SingAlong 
 

Kom naar onze open SingAlong - middagen en zing  
gezellig samen. Meedoen zonder dat u zichzelf aan 
iets verbindt. Gezellig met elkaar smartlappen, oude 
wandelliedjes en andere populaire songs uit volle 
borst zingen en na afloop genieten van een hapje en 
een drankje. U hoeft niet te kunnen zingen.  
Maandelijks op zaterdag - 14 tot 16 uur - Het Honk 

Data: 4 feb, 4 mrt, 1 april, 6 mei. 
Kosten: € 2,-  
Aanmelden: is gewenst. Marijke Ruiter, tel. 06 5577 0318 
E-mail: esan.m.ruiter@gmail.com 
 

Bingo en Loterij 
 

Een gezellig ontmoetingsmoment, inclusief leuk spel 
en prijzen. Lekker draaien aan het rad, de getallen 
vliegen in het rond en voor u het weet, roept u Bingo.  
Nu maar hopen dat het klopt en u vandaag geen valse 
bingo scoort… 
Maandelijks op zondag - start 13.30 uur - De Schakel 
Data: 8 jan, 12 feb, 12 mrt, 16 april, 21 mei, 11 juni. 
Kosten: € 8,-  
Aanmelden: Frank Boskamp, tel. 06 1329 9188 
 

 
 
 
 

ESAN Filmmiddag 
 

We vertonen altijd een leuke film die energie geeft! 
We zoeken naar films waarbij de hoofdrol van één of 
meerdere senioren uit de film op een positieve manier 
wordt ingevuld.  
Maandelijks op zaterdag - 14 tot 16.30 uur - De Schakel 
Data: 14 jan, 11 feb, 11 mrt, 8 april, 13 mei, 10 juni.  
Kosten: € 2,- 
Aanmelden: Ellie Steeman, tel. 06 3008 4007 
 

Eetcafé 
 

Aansluitend aan de filmmiddag is er een eetcafé. Praat 
gezellig na met elkaar over de film en geniet onderwijl 
van een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.  
U bent ook welkom als u niet naar de film wilt kijken. 
Maandelijks op zaterdag - 17 tot 19 uur - De Schakel 
Data: 14 jan, 11 feb, 11 mrt, 8 april, 13 mei, 10 juni.  
Kosten: € 5,- 
Aanmelden: Ellie Steeman, tel. 06 3008 4007 

Samen koken, samen eten 
 

Van Indonesische rendang tot Italiaanse pasta.  
We gaan kennismaken met internationale gerechten, 
die we samen bereiden en opeten: voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. De eerste keer wordt het menu 
vastgesteld, voor de keren erna overleggen we.  
Na afloop krijgt u het basisrecept mee naar huis.  
We starten met 6 bijeenkomsten voor maximaal  
12 personen.  Bij voldoende animo gaan we door. 
Maandag - 15 tot 18 uur - De Schakel 
Data: 6, 13, 20, 27 feb en 6, 13 mrt. 
Kosten: € 30,- voor 6 bijeenkomsten 
Aanmelden: Frank Boskamp tel. 06 1329 9188 

Kosten voor de activiteiten zijn inclusief koffie, thee en 

een koekje. Alcoholische versnaperingen zijn bij sommi-

ge activiteiten verkrijgbaar en kosten € 1,- per stuk. 
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Ontmoeting en ontspanning, binnen 

Adressen van locaties en vertrekpunten staan op de achterzijde in een kaart. 

Blik op vroeger 
 

Wilt u gymnastiek doen voor 
uw hersenen? Doe dan mee 
aan dit leuke en ontspannen 
herinneringsspel voor senioren. 
Door middel van vragen halen 
we bijzondere herinneringen 
van u op over bijvoorbeeld uw ‘tienertijd’, ‘familie en 
naasten’, ‘ouderlijk huis’ etc. Wie weet wat u allemaal 
(her)ontdekt want ieder mens heeft een uniek levens-
verhaal.  
Dinsdag 28 februari  - 13.30 tot 15.30 uur - Het Honk 
Spelleiding: Dinie Reinders en Joke Veldkamp 
Kosten: € 1,-  
Aanmelden: ESAN 
 
 
 

Creatieve workshop        
 

Van schilderen tot mozaïeken en vilten. De creatieve 
workshop ziet er iedere maand weer anders uit, maar 
is altijd gezellig! Sluit gerust aan en ontdek de creabea 
in uzelf.  
Op het programma staan o.a.: 
- Schilderen met verf en knopen  
- Spinnenwebstructuur maken met een ring en draden 
- Mozaïeken maken 
Maandelijks op donderdag - 10 tot 12 uur - Het Honk 
Data: 12 jan, 9 feb, 9 mrt, 13 april, 11 mei, 8 juni. 
Kosten: € 3,- (incl. materiaal) 
Aanmelden: Ellie Steeman, tel. 06 3008 4007 
 

Hieronder de crea-groep in actie! 
 

Ontmoeting en ontspanning, buiten 

Museumtrammetje 
 

Ook dit jaar weer samen uit met de Museumtram. 
Een leuke rit vol nostalgie vanaf het Haarlemmer-
meerstation. 
Maandag 29 mei, 2e pinksterdag 
 - verzamelen 11.00 uur - FEBO 
Kosten: OV en Museumtram voor eigen rekening 
Aanmelden: Evert van Maanen, tel. 06 1031 8777 
 

 
 
 
 
 
 

Scootmobiel 
 

Een mooie rondrit met uw eigen scootmobiel door de 
wijk en verder, onder leiding van enkele vrijwilligers. 
Zo ontdekt u in gezellig groepsverband nieuwe  
stukjes in uw wijk en daarbuiten. De rondritten  
zijn niet in de winter in verband met de kou. 
Maandelijks op donderdag - verzamelen 13.30 uur - Het 
Pluspunt 
Data: 2 mrt, 6 apr, 11 mei, 1 juni. 
Kosten: € 1,- 
Aanmelden: Evert van Maanen, tel. 06 1031 8777 
 

Is een activiteit te duur voor u?  

Maak dan gebruik van het ESAN-steunfonds! 
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                                               Bosmobiel, zomer 2022 

Bosmobiel 
 

Ga mee op een rijdende boswandeling door het  

Amsterdamse Bos. De bosmobiel is een elektrisch 

aangedreven wagen: overdekt maar aan de zijkanten 

open. 
Donderdag 25 mei 

vertrek 12.15 uur bij het A.H. Gerhardhuis  

Kosten: € 5,-  

Aanmelden: Evert van Maanen, tel. 06 1031 8777  
 
 
 
          
 

Uitjes op de 5e zondag in de maand 
 

De 5e zondag van de maand is een goed moment  
om samen op stap te gaan. Gedurende de komende 
maanden ondernemen we diverse activiteiten zoals  
de Hortus, een winterwandeling in Zandvoort,  
de Zaanse Schans of het Forteiland in IJmuiden. 
Data: 29 januari, 30 april. 
Kosten: Alle kosten voor eigen rekening.  
Aanmelden: Evert van Maanen, tel. 06 1031 8777  
 

Bios Bezoek & Lunch  
 

Sinds kort is er een heuse bioscoop in Slotermeer:  
Cinema de Vlugt. Daar speelt elke derde zaterdag- 
ochtend van de maand een filmvoorstelling 
afgestemd op senioren.  
Na afloop gaan we lunchen in het Honk. 
Maandelijks op zaterdag - 10 uur - Cinema De Vlugt 
Data: 21 jan, 18 feb, 18 mrt, 15 apr, 20 mei, 17 juni. 
Kosten film: Normale prijs € 11,-, met Stadspas groene stip 
(incl koffie/thee) € 1,-, met blauwe ruit en 65+ € 8,50 
Kosten lunch: € 2,- 
Aanmelden voor de lunch: ESAN 

 

Ontmoeting en ontspanning, buiten 

Contact met ESAN? Dat kan! Mail naar esan@energiekesenioren.nl of bel: 06 2300 5074 

Restaurantetentjes: 
 

Gezellig samen naar verschillende restaurantjes, waar we hartelijk ontvangen worden. Nieuw in de reeks is 
Shandiez, een restaurant waar je heerlijk Perzisch kunt eten. 
Aanmelden: Marion, tel. 020 613 3270 
 

Chinees: Golden House 
Adres: Burg. Vening Meiniszlaan 58 
Woensdag 22 februari om 17 uur (opgeven voor 18 februari) 
Kosten: € 14,- (excl. drankjes en dessert) 
Bereikbaarheid: Bus 21, bus 80 tot halte Burg. Fockstraat - 5 Minuten lopen door de Burg. Fockstraat,  
de Chinees is aan de overkant. 
 

Perzisch: Shandiez 
Adres: Johan Huizingalaan 142 
Woensdag 19 april om 17 uur (opgeven voor 14 april) 
Kosten: € 14,- (excl. drankjes en dessert) 
Bereikbaarheid: Bus 18 tot halte Justus Libiusstraat - 6 minuten lopen richting Cornelis Lelylaan.  
Naast woningzaak Anders dan Anderen.  
 

Indisch: Betawi 
Adres: Admiraal de Ruyterweg 337 
Woensdag 31 mei om 17 uur (opgeven voor 24 mei) 
Kosten: € 14,50 (excl. drankjes en dessert) 
Bereikbaarheid: Bus 21, tram 19 en Bus 80, uitstappen bij halte Bos en Lommerweg - 4 minuten lopen. 

Mensen die deel willen nemen aan ESAN-activiteiten maar voor wie de eigen 
bijdrage te hoog is, kunnen gebruik maken van het ESAN Steunfonds. 

mailto:ESANamstermdamnw@gmail.com


5 

Adressen van locaties en vertrekpunten staan op de achterzijde in een kaart. 

Gezondheid en beweging buiten 

Zwerfafval opruimen 
 

Wilt u met enkele buurtbewoners mee doen om één 
keer een kleine bijdrage te leveren aan het opruimen 
van zwerfafval? Met behulp van een grijptang en een 
afvalzak van ESAN gaat u op pad om een uurtje afval 
te rapen. Na afloop drinken we een kopje koffie met 
elkaar. 
 
 

 
Donderdag  25 mei – 10 tot 11 uur - Het Honk 
Kosten: geen, gratis koffie en thee   
Aanmelden: ESAN 

Fietsen 
 

Ontspannen en recreatief fietsen in Amsterdam en omgeving. Voor mensen met een gewone fiets en sociale  
e-bikers (die niet te hard fietsen). Honden, katten, kanaries etc. mogen mee in een bakje op de fiets.  
Onderweg stoppen we even voor een slokje water (zelf meebrengen s.v.p.).  
Na afloop drinken we koffie in Het Honk. 
Maandelijks op zaterdag - 11 tot 12.30 uur -  
verzamelen bij Het Honk 
Data: 22 april, 13 mei, 24 juni . 
Kosten: € 1,-  Aanmelden: ESAN 

Wandelen met- of zonder hond 
 

Een korte natuurwandeling in groepsverband.  
Ook voor mensen zonder hond. We wandelen via het 
Ruige Riet naar de Drijfsijs waar we met elkaar iets 
drinken (voor eigen rekening). 
Iedere maandag  - 14 uur -  
verzamelen bij de Kinderboerderij. Soms kiezen we een  
ander startpunt en wandelroute. Meld je dus aan.   
Kosten: geen 
Aanmelden: Marloes Sterk, tel. 06 1475 6916 

Nordic Walking 
 

We wandelen in een vrij rustig tempo, ongeveer  
45 minuten. Heeft u Nordic Walking-stokken, neem  
ze mee, maar ook zonder bent u van harte welkom.  
Op verzoek krijgt u een instructie hoe u het beste  
met deze stokken kunt lopen.  
Iedere vrijdag - 10 tot 11 uur - verzamelen eindhalte tram 7  
Kosten: geen 
Aanmelden: Ineke Verlinden, tel. 020 613 8165 

                                                                          
Jeu de Boules 
 

Een Jeu de Boules competitiespel op het speelveldje voor De Schakel. Dit onder leiding van een sportinstruc-
teur van de stichting TSA (Team Sportservice Amsterdam). Bij regen worden er binnenspelen gedaan zoals  
kegelen of bowlen. 
Iedere maandag vanaf 1 mei - 10 tot 12 uur –  De Schakel 
Kosten: € 1,-  Aanmelden: ESAN  
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Gezondheid en beweging binnen 

Contact met ESAN? Dat kan! Mail naar esan@energiekesenioren.nl of bel: 06 2300 5074 

                                                               Line Dance groep 1, september 2022  

Line Dance 
 

Beweging en geheugentraining in één activiteit! Op swingende muziek leert u de passen en voor u het weet 
danst u de sterren van de hemel. Goed voor de geestelijke en mentale gezondheid. 
Iedere maandag, Groep 1 van 13.45 – 14.45 uur,  groep 2 van 15 – 16 uur - Het Honk 
Kosten: € 2,- per les (afrekenen per maand)  Aanmelden: Rudy Honing, tel. 06 8216 2021  

Senioren gymnastiek 
 

Gymnastiek gericht op het voorkomen van vallen, on-
der leiding van een professionele trainer. Middels 
eenvoudige oefeningen, wordt u sterker en verbetert 
u uw evenwicht. U staat letterlijk steviger op uw  
benen en komt makkelijker uit uw stoel.  
We organiseren dit samen met de gemeente Amster-
dam en Sciandri.  
Vijftien maandagen - 13.30 tot 14.30 uur - De Schakel 
Start 1e blok: 9 januari 
Kosten: € 30,- per 15 lessen 
Aanmelden: ESAN 

 

Cursus: Leefstijl onder de loep 
 

Wat is leefstijl en hoe is die van mij? Samen met  
medecursisten onderzoekt u hoe uw leefstijl er uitziet  
en wat u eventueel wilt veranderen.  
Onder leiding van leefstijlcoach Yvonne Schoenmaker 
maakt ieder een eigen plan, de groep komt samen 
voor ondersteuning en inspiratie en bestaat uit  
minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers. 
Zes vrijdagen - 10 tot 12 uur - Het Honk  
Data: 24 feb, 10 mrt, 24 mrt, 14 april, 28 april, 12 mei. 
Kosten: € 30,-  hele cursus 

Gezonde Kookworkshop       
 

Kookworkshop met iedere keer een ander gezondheidsthema. Er wordt in kleine groepjes gekookt, waarna 
we aan tafel schuiven en de door ons zelfgemaakte gerechten opeten: die vormen een lekkere en gezonde 
maaltijd. Vooraf is er informatie over het thema en na afloop is 
er een quiz. 
Zaterdag - 15 tot 18.45 uur - De Schakel 
Data: 25 februari en 27 mei. 
Thema 25 februari:  Voeding  en dementie 
Welke voeding /consistentie werkt vertragend op de ziekte dementie? 
Thema 27 mei:  Hoge bloeddruk 
Welke voeding werkt bloeddruk verhogend en welke juist verlagend? 
Kosten: € 5,- per workshop 
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 Is een activiteit te duur voor u? Maak dan gebruik van het ESAN-steunfonds! 

Cultuur 

Museumbezoek 
 

Wat heerlijk, we organiseren weer museumuitjes. 
Waar we met het OV heen gaan, hangt af van het 
aanbod in Amsterdam. Invulling van het programma 
volgt later. Het is aan te bevelen enkele dagen van te 
voren naar Evert te bellen. 
Donderdag, om de maand - 13 uur  - verzamelen bij FEBO 
Data: 19 jan, 9 mrt, 4 mei. 
Kosten: voor eigen rekening  
Aanmelden: Evert van Maanen, tel. 06 1031 8777 
 
 

Verhalen van een Verdi-gek  
 

Paul Verberne geeft een lezing en laat muziek horen 
van zijn favoriete operacomponist Giuseppe Verdi 
(1813 - 1901). “Verhalen van een Verdi-gek” slaat op 
de hoogte- en dieptepunten uit het leven van de  
componist. Ook de inhoud en de compositie van  
Verdi’s meesterwerken komen aan bod. 
Vrijdag 31 maart - 10 tot 12 uur - Het Honk 
Kosten: € 2,- 
Aanmelden: ESAN 

Lezing over de componist Heinrich Schütz 
 

In 2022 herdachten wij dat Heinrich Schütz 350 jaar 

geleden gestorven is. Schütz (1585 – 1672) wordt  

beschouwd als de belangrijkste luthers-protestantse 

componist vóór Johann Sebastian Bach. Hij is één van 

de belangrijkste componisten van de 17e eeuw.  

In deze lezing van Pia Mercx gaan we in op zijn leven 

en natuurlijk zijn muziek.  

Vrijdag 26 mei - 10 tot 12 uur - Het Honk 

Kosten: € 2,- Aanmelden: ESAN 
 

 

 

 

Het ESAN ouderenkoor 

Zingen omdat het je passie is, om met elkaar te zijn en 

om te blijven leren van elkaar, onder leiding van Gijs 

Raeven. Geen drempel, je hoeft niet voor te zingen!  

Iedere woensdag - 13 tot 15 uur - De Schakel   

Kosten: € 17,- per maand  

Aanmelden: Dicky Raams, tel. 020 671 8735 

Theater bespreekgroep 
 

We bespreken een toneelstuk dat in Amsterdam gespeeld wordt en gaan er later naar toe. De docent, 
Remco Melles, bespreekt met ons de inhoud, de schrijver, de ontstaansgeschiedenis, de regisseur,  
zijn opvattingen, het theatergezelschap en het decor. 
Vrijdag - 14.00 tot 15.30 uur -  De Schakel 
Data: 3 feb, 3 mrt, 7 april, 2 juni. 
Kosten: € 2,- (theaterbezoek voor eigen rekening) 
Aanmelden: Guusje Welsing, tel. 020 668 1386 

Vriend van het koor 
 

Word vriend van het ESAN ouderenkoor.  
Dit kost € 25,- per jaar. U krijgt hiermee gratis toegang tot het jaarconcert (en twee gratis consumpties) 
en de kerstreceptie van het koor.    
Aanmelden: Dicky Raams, tel. 020 671 8735 

Kosten voor de activiteiten zijn inclusief koffie, thee en 

een koekje. Alcoholische versnaperingen zijn bij sommi-

ge activiteiten verkrijgbaar en kosten € 1,- per stuk. 

(foto van ons jaarconcert, oktober 2022) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
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   Educatie en ontwikkeling  

Contact met ESAN? Dat kan! Mail naar esan@energiekesenioren.nl of bel: 06 2300 5074 

Natuurwandeling in Nieuw-West           
 

Weet u welke bijzonder planten, bloemen en bomen er 
staan rondom de Sloterplas?  
ESAN organiseert in samenwerking met het IVN 
(Instituut voor Natuureducatie) een rondwandeling met 
uitleg en toelichting.  
Loop met natuurgids Ineke Deckers mee door  
‘de jungle’ van Nieuw West. 
Zondag 23 april - 11 uur – Verzamen bij De Drijfsijs 
(Natureluur) in het Sloterpark 
Kosten: € 2,-  
Aanmelden: ESAN 

Met een vogelaar op stap       
 

Kent u het geluid van vele Nederlandse vogels? Weet u hoe de 
lokroep klinkt van een merel, mus of bonte specht?  
Een vogelkenner neemt ons mee door de groene stroken van 
Nieuw-West op zoek naar bekende en minder bekende vogels.  
Neem een verrekijker mee! 
Zaterdag 25 maart - 9 tot 11 uur - Vertrekpunt: volgt 
Kosten: maximaal € 5,- p.p.  
Aanmelding: ESAN 

Cultuur 

Boeken-ruil-borrel  
 

Een gezellige borrel waarbij u een aantal boeken meeneemt om door te geven. Vertel ons iets over de in-
houd ervan. Ook bent u welkom zonder drukwerk maar met een goed verhaal over een boek. Hierna mag u 
folianten of pockets van andere deelnemers uitkiezen en meenemen. Daarna is het tijd voor hapjes en 
drankjes. Hiervoor is aanmelden verplicht en bij verhindering afmelden a.u.b. 
Dinsdag - 14 tot 16 uur - Het Honk   
Data: 21 februari en 25 april 
Kosten: € 2,-  
Aanmelden: Carla de Bakker, tel. 06 1064 8116  
 

Leesgroep 
 

In de leesgroep bespreken we boeken aan de hand van de leeswijzer van SENIA: 
dé landelijke organisatie van leesclubs. 
Dinsdag, maandelijks behalve april 
Leesgroep I van 13.30 tot 15.00 uur, Leesgroep II van 15.00 tot 16.30 uur - Het Honk 
Data: 10 jan, 14 feb, 28 mrt, 16 mei, 20 juni. 
Kosten: jaarlijks € 34,- voor SENIA &  € 1,- per keer voor ESAN   
Aanmelden: Guusje Welsing, tel. 020 668 1386 
 
 

Is een activiteit te duur voor u?  

Maak dan gebruik van het ESAN-steunfonds! 
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Help, word(t) ik of mijn naaste dement? 
 

Hoe herkent u dementie bij uzelf of bij uw naasten? 
Hoe gaat u hiermee om en wat kunt u doen om het 
proces te vertragen? Welke vroege signalen kunnen  
wijzen op beginnende dementie?  
In samenwerking met Cordaan en de GGD organiseert 
ESAN deze themabijeenkomst, waarin onder meer 
een ervaringsdeskundige komt vertellen hoe haar 
omgeving op haar reageert, hoe zij hiermee  
omgaat en wat het voor haar betekent. 
Dinsdag 7 februari - 12.30 tot 14.30 uur - Het Honk 
Gespreksleiders: Joke Veldkamp en Corinne Siegers 
Gastspreekster: Loes Bosscher 
Kosten: € 2,-  
Aanmelden: ESAN  

 
 
 

Lotgenotengroep dementie 
 

ESAN organiseert, samen met het Centrum voor  
Levensvragen, een lotgenotengroep voor mensen 
wiens  partner lijdt aan (beginnende) dementie.  
Doel is om, aan de hand van thema’s en door eigen 
ervaringen te delen, elkaar te ondersteunen in de 
zoektocht hoe hiermee om te gaan.  
We willen graag een klankbord voor elkaar zijn,  
ondersteuning bieden en werken aan een veilige  
en vertrouwde omgeving.  
De groep wordt begeleid door Hennie Smit,  
geestelijk verzorgster en medewerkster bij AMSTA, 
gespecialiseerd in deze thematiek.  
Maandelijks op vrijdag - 10 tot 12 uur - Het Honk 
Data: 6 jan, 3 feb, 3 mrt, 7 april, 5 mei, 2 juni. 
Kosten: € 1,- 
Aanmelden: ESAN 

Kosten voor de activiteiten zijn inclusief 

koffie, thee en een koekje. Alcoholische ver-

snaperingen zijn bij sommige activiteiten 

verkrijgbaar en kosten € 1,- per stuk. 

Adressen van locaties en vertrekpunten staan op de achterzijde in een kaart. 

   Educatie en ontwikkeling 

(Energie)toeslagen en financiële tegemoetkomingen 
 

De gemeente Amsterdam en de landelijke overheid bieden ondersteuning bij de huidige inflatie en de  
energiecrisis. Vaak is er meer mogelijk dan wij denken. Erica Linger en Dilara Kinik van Stichting  
Cliëntenbelang  
vertellen er meer over. 
Dinsdag 24 januari - 14 tot 16 uur - Het Honk 
Begeleiders: Marijke Ruiter en Joke Veldkamp 
Kosten: € 2,-  
Aanmelden: ESAN  

 

Seksualiteit en ouder worden /zijn 
 

Betekent ouder worden of ouder zijn, dat de zin in seks er niet meer is?  
Het prachtige boek “De beste seks heb je na je 50ste” zegt juist het tegenovergestelde. 
Seks is niet iets wat je alleen maar met een ander hebt. Seks hoeft je ook niet te hebben met een vaste  
partner. Dit en nog veel meer komt ter sprake bij deze themabijeenkomst. 
Vrijdag 9 juni - 10 tot 12 uur - Het Honk  
Kosten: € 1,-  
Aanmelden: ESAN 
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Basiscursus Word en Excel 
 

In 6 lessen leert u werken met de Microsoft Office pakketten: Word en Excel. Leer om teksten mooi op te 
maken in Word en hoe u financiële gegevens bijhoudt in Excel. U dient zelf een laptop mee te nemen. 
Maandag - 10 tot 12 uur - Het Honk 
Data: 6, 13, 20, 27 februari en 6, 13 maart. 
Kosten: € 12,- hele cursus 
Aanmelden: Hennie Duindam 020 331 0557  
 

Cursus gebruik sociale media 
 

De mogelijkheden van sociale media zijn oneindig, van daten tot in contact blijven met familie. Maar wat 
kunt er nou precies mee? Wat zijn de voor- en nadelen en is het wel veilig? In 5 lessen leert u wat er allemaal  
mogelijk is met onder meer Facebook, Whatsapp, Skype, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok en Tinder.  
U dient zelf uw mobieltje, tablet en/of laptop mee te nemen. 
Maandag - 10 tot 12 uur - Het Honk 
Data: 17, 24 april en 1, 8, 15 mei. 
Kosten: € 10,- hele cursus 
Aanmelden: Hennie Duindam 020 331 0557  
 

Cursus Powerpoint 
 

Het maken van een mooie presentatie kan heel goed in Powerpoint. In deze 3 lessen leert u het gebruik van 
Powerpoint en waar u aan moet denken bij het maken van een presentatie. 
U dient zelf een laptop mee te nemen.  
Maandag - 10 tot 12 uur - Het Honk 
Data: 5, 12, 19 juni. 
Kosten: € 6,- hele cursus 
Aanmelden: Hennie Duindam 020 331 0557  

   Educatie en ontwikkeling  

Contact met ESAN? Dat kan! Mail naar esan@energiekesenioren.nl of bel: 06 2300 5074 

Scootmobiel-behendigheid 
 

Heeft u een scootmobiel maar durft u er nauwelijks 
mee te rijden? Wilt u ondersteuning of persoonlijk 
advies en wilt u meedoen aan een behendigheids-
training? ESAN organiseert in samenwerking met  
Veilig Verkeer Nederland een dergelijke training met  
aansluitend een lunch. 
Datum: Zodra de datum bekend is informeren wij u. 
Kosten: € 2,50 voor deelname aan training inclusief lunch. 
Aanmelden: ESAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          

Kosten voor de activiteiten zijn inclusief koffie, thee en 

een koekje Alcoholische versnaperingen zijn bij sommi-

ge activiteiten verkrijgbaar en kosten € 1,00 per stuk. 

Is een activiteit te duur voor u?  

Maak dan gebruik van het ESAN-steunfonds! 
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Adressen van locaties en vertrekpunten staan op de achterzijde in een kaart. 

Project Levensboeken 
 

Vindt u het leuk om in 2023 uw levensverhaal op te 
laten tekenen door een schrijver (vrijwilliger)? 
Wilt u zelf terugblikken op uw leven en een rode 
draad ontdekken van vroeger naar nu? Of wilt u graag 
dat uw kinderen en kleinkinderen iets meer te weten 
komen over uw leven en dat van uw ouders of groot-
ouders? Het kost de verteller ongeveer zeven tot 
twaalf gesprekken van ongeveer twee uur en tijd om 
foto’s en andere documenten te verzamelen.  
Het project wordt afgesloten met een feestelijke 
boekpresentatie. Ook nieuwe schrijvers zijn welkom. 
ESAN zorgt voor uitgebreide begeleiding. 
Kosten: gratis wegens subsidie van de Gemeente Amster-
dam.  Aanmelden: ESAN 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Vrijwilligers gezocht 
 

ESAN is op zoek naar vrijwilligers die zich willen in-
zetten voor: 
 Administratieve werkzaamheden (2 dagdelen per 
     week) 
 De pr-commissie voor het versterken van de  
     ESAN PR uitingen 
 Het uitvoeren van diverse activiteiten in team 
     verband 
 De vrijwilligerscommissie om vrijwilligers binnen  
     ESAN te waarderen, te scholen en ondersteunen 
 Bestuurlijk werk  
 Het geven van lezingen of cursussen 
Meer weten? Bel ESAN 

               En dan nog een paar belangwekkende zaken…… 
 

                       In het zonnetje gezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons cateringteam in actie tijdens de presentatie van onze Levensboeken  
In november in “De Serre”. Het is één van de ESAN teams waar we reuze trots op zijn.  

Indische ouderen gezocht 
 

ESAN wil het verhaal publiceren van Indische Nederlanders, die afscheid moesten nemen van Nederlands-
Indië/Indonesië en in Nieuw-West (‘Holland’) een nieuw leven opbouwden.  
Bent u van Indische afkomst? Heeft u al heel veel kroonjaren gevierd en woont u al lang in dit stadsdeel dan 
zijn wij benieuwd naar uw relaas! 
Info en aanmelden: Wendela Gronthoud 06 4480 6212 of e-mail: ESAN 
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Het Honk: Jan de Louterpad 8 

De Schakel: Paul Scholtenstr. 36 A 

Gerardhuis: Slotermeerlaan 1-9                 

Eindhalte tram 7: Slotermeerlaan 652 

Kinderboerderij Sloterpark: Pres. Allendelaan 2 

Drijfsijs: (Natureluur): President Allendelaan 4 

Pluspunt: Alberdakade 5-7 

Febo: Slotermeerlaan 133 A 

Cinema de Vlugt: Burg. de Vlugtlaan 125 

 

Stichting ESAN 

Telefoon: 06 2300 5074 

E-mail: esan@energiekesenioren.nl 

Website: www.energiekesenioren.nl 

Facebook: @energiekeseniorenamsterdamnieuwwest 

ESAN is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 70  
vrijwilligers en staat voor Energieke Senioren Amsterdam 
Nieuw-West.  
 

Kernwoorden zijn: energiek, activerend, stimulerend,  
vernieuwend, naar buiten gericht, flexibel, samenwerkend 
en, waar nodig, ondersteunend.  
Ons motto: voor senioren door senioren ter vermindering 
en voorkoming van eenzaamheid onder ouderen. 
 

Bestuur:  Marijke Ruiter, Joke Veldkamp 
                  Ton Bakker (pen.), Evert van Maanen 
                  Hans van Muijen (vz.) 
 

Vertrouwenspersoon: Roel Dijk, tel. 06 5372 6662 
 

Het ESAN steunfonds 

Mensen die graag deel willen nemen aan één- of meerdere 
ESAN-activiteiten maar voor wie de eigen bijdrage te hoog 
is, kunnen gebruik maken van het ESAN Steunfonds. 
Aanmelden bij: ESAN 
 

Hulpvragen spreekuur  
Heeft u hulp nodig en weet u niet bij wie u terecht kunt? 
Wilt u advies of een steuntje in de rug?   
Erica Linger of Bilal Belhaj van Stichting Cliëntenbelang zijn 
eenmaal per maand aanwezig tijdens de koffie-inloop. Bij 
hen kunt u terecht met uw vragen en hulpverzoeken.  
Maandelijks op dinsdag - 10 tot 12 uur -  Het Honk 
Data: 14 jan, 28 feb, 28 mrt, 25 apr, 30 mei, 27 juni. 

Activiteitenlocaties en verzamelpunten voor wandelingen en uitjes  


