
Samen Zomeren  
 

Vakantieprogramma Senioren   

Wijkcentrum het Noorderlicht Gruttoplein 2   
Informatie Cora Verhoef : 06 – 245.283.17    c.verhoef@welzijndiemen.nl 

 

 
Van 15 juli t/m 22 augustus vinden in 
wijkcentrum ’t Noorderlicht en in gebouw 
de Verbinding allerlei activiteiten plaats. 
Iedereen is van harte welkom om mee te 
doen. Inschrijven is noodzakelijk en kan 
in het Noorderlicht bij Cora en op 
dinsdagochtend 9 juli in de Verbinding. 
 
Uitstapjes 
Wij organiseren de uitjes met het WMO 
vervoer van Diemen. U kunt natuurlijk 

ook op eigen gelegenheid komen. Voor al onze uitjes geldt 
dat u onder uw eigen verantwoordelijkheid meegaat. 
De kosten voor de lunch en/of andere versnaperingen zijn 
voor eigen rekening. Door onvoorziene omstandigheden 
kunnen altijd wijzigingen in het programma optreden. U 
wordt daar tijdig van op de hoogte gesteld.  
 
 
 
 



Programma MAANDAG Noorderlicht  
 

15 juli   Vier de zomer      

Vakantiequiz, ‘Zo ging dat toen’ en ‘Zomers Geluk’. 
DJ Wil zorgt voor gezellige muziek.  
Tijd: 12.00 – 15.30 uur 
Kosten: € 4,00 inclusief lunch, hapje en drankje 
Inschrijven vóór 8 juli. 
 
22 juli   Uitstapje naar de Tafelberg 
De Tafelberg is een drink- en eetgelegenheid gevestigd op een 
unieke locatie aan de heide in Blaricum, een prachtig 
natuurgebied. Op loopafstand ligt een schaapskooi waar u ook 
een kijkje kunt nemen. 
Tijd: 11.00 – 15.00 uur 
Na het koffiedrinken gaan we op pad en zijn om 12.00 uur op de 
locatie. Om 14.30 uur gaan we huiswaarts. 
Kosten: € 2,00 bijdrage Noorderlicht + vervoerskosten WMO 
busje + kosten lunch en/of andere versnaperingen. 
Inschrijven vóór 8 juli  
 
29 juli  Aloha Hawai 
We gaan er met z’n allen een tropisch feestje van maken. Wil 
zorgt voor de zomerhits en muziek van o.a. de Kilima Hawaiians. 
Natuurlijk hoort een Limbo dans, bloemenslinger en het drinken 
van ‘n  cocktail bij dit zonnige thema. 
Tijd: 12.00- 15.30 uur   
Kosten: € 4,00 inclusief lunch, hapje en drankje 
Inschrijven vóór 15 juli 
 
 
 
 



5 augustus  Uitstapje naar paviljoen ’t Twiske 
De locatie ligt gelegen in de prachtige natuur in Oostzaan.  
Genietend van de weidse uitzichten over het water, kan er (voor 
eigen rekening) iets lekkers van de kaart besteld worden. 
Tijd: 11.00 – 15.00 uur 
Na het koffiedrinken gaan we op pad en zijn om 12.00 uur in het 
paviljoen. Om 14.30 uur gaan we huiswaarts. 
Kosten: € 2,00 bijdrage Noorderlicht + vervoerskosten WMO 
busje + kosten lunch en/of andere consumpties. 
Inschrijven vóór 15 juli 
 
12 augustus   Wien, Wien, nur du allein 
Reis met ons mee naar het prachtige bergland Oostenrijk en 
geniet van de mooie muziek en beelden. Bij de koffie zal een 
heerlijk Oostenrijks lekkernij niet ontbreken.  
Tijd: 12.00- 15.30 uur   
Kosten: € 4,00 inclusief lunch, hapje en drankje 
Inschrijven vóór 15 juli 
 
19 augustus  Ome Ko in Muiden 
Waar de Vecht in het IJsselmeer uitmondt, staat hét zeilcafé van 
Nederland. Vanaf het terras hebben we eersteklas zicht- en 
commentaar op gestuntel in de sluis. Binnen treft u de sfeer aan 
van de Bruine Vloot. Dit uitje is helaas niet geschikt voor 
rolstoelen. 
Tijd: 11.00 – 15.00 uur 
Na het koffiedrinken gaan we op pad en zijn om 12.00 uur in het 
paviljoen. Om 14.30 uur gaan we huiswaarts. 
Kosten: € 2,00 bijdrage Noorderlicht + vervoerskosten WMO 
busje + kosten lunch en/of andere consumpties. 
Inschrijven vóór 15 juli 

 
 



Programma elke DINSDAG Noorderlicht 
 
Stoelyoga met Cynthia 
Tijd: 9.30 – 10.30. Kosten: € 1,50 per keer 
Deze laagdrempelige vorm van yoga is geschikt voor 
iedereen, ongeacht leeftijd, lenigheid of conditie. Het lichaam 
wordt fitter en de geest kalmer. 
Inschrijven is niet nodig.   
 
Programma elke DONDERDAG Noorderlicht 
 
Zomer & Zo  
Elke donderdag Koffie- inloop, praatje, spelletjes 
waaronder sjoelen. Inschrijven is niet nodig.  
Tijd : 10.00-13.00 uur. € 2,50 inclusief lunch.  
 
Programma VRIJDAG Noorderlicht 
 
9 augustus  Uitstapje naar Meerzicht  
We gaan van de natuur genieten in het Amsterdamse Bos en 
lekkere pannenkoeken eten. 
Tijd: 11.00 – 15.00 uur.   
Na het koffiedrinken gaan we op pad en zijn om 12.00 uur in 
het paviljoen. Om 14.30 uur gaan we huiswaarts. 
Kosten : € 10,00 (inclusief pannenkoek) + vervoerskosten 
WMO busje + kosten eigen consumpties. 
Inschrijven vóór 15 juli 
 
 



Programma in het gebouw De Verbinding    

Achter de supermarkt Deen (Diemen Centrum) op het van 

Markenplantsoen aan de Hooftlaan 4. 

Elke dinsdag    Zomervaria 
Koffie, praatje, spelletjes en creatief aan de slag. Opgeven is 
niet nodig. U kunt gewoon langskomen. Samen gaan we er 
een gezellige ochtend van maken!  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur    Kosten: € 1,00 
Inschrijven is niet nodig. Op dinsdag 23 juli gaat Zomervaria 
eenmalig niet door vanwege de MiniZomerSpelen.  
 
Zonnige groeten van het Samen Zomeren Team:  
Wil, Elly, Reli, Tineke, Corry, Jopie, Rob, Martha, Shannon, 

Dionne en Cora  

 

Voor meer informatie kunt u bellen met Cora Verhoef van de 

SWD op:  06 – 245.283.17. Zie ook informatie op 

www.welzijndiemen.nl. 

 
 
 

  
 
 
 


