
Activiteitencentrum Olympisch Kwartier 

Amstelveenseweg 308 

 
Dagbesteding met buurtgenoten 

Wilt u meer contact met uw buurtgenoten? Heeft u wat last van uw geheugen? Dan kunt u terecht 

op de dagbesteding. We doen samen activiteiten, eten gezamenlijk een maaltijd en maken 

regelmatig een uitstapje. 

Wie        : (seniore) buurtbewoners met een hulpvraag 

Wanneer: Elke woensdag en vrijdag van 10.00 - 16.00 uur 

Bijdrage: Financiering vanuit de WMO, geen eigen bijdrage 

Waar   : Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 

Info       : W. de Vries 06 – 3900 5914 

 

 

Yoga/ Pilates 

Op verschillende dagen worden Yoga/Pilates lessen gegeven door Sandra Gilkes. Een combinatie van 

Thai Chi, Yoga, Pilates en meditatie aan het einde van de les. Geschikt voor ieder niveau. De les 

duurt 1 uur. 

Wie       : 55+ bewoners 

Wanneer: Maandagochtend om 09:45 uur en om 11:00 uur 

               Woensdagavond om 19:30 uur 

               Donderdagochtend om 9:00 uur- 10:15 uur en (om 11:30 uur alleen voor mannen) 

Bijdrage: vanaf €7,50 per les 

Waar  : Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 

Info      : Sandra Gilkes 06 - 50129 581 

 

 

Salsa-linedance: danspassen leren op opzwepend ritme!  

Op maandagmiddag geeft MBVO docent Sandra Gilkes een salsa-linedance les  

Wie       : 50+ bewoners 

Wanneer: Elke maandagmiddag van half 2 – half 3  

Bijdrage: €6,50 per maand 

Waar  : Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 

Info      : Sandra Gilkes 06 - 50129 581 

 

 

MBVO Fitgym door docent Sandra Gilkes 

Verschillende trainingen (kracht, uithoudingsvermogen en balans) obv muziek en veel lol!  

Wie       : 55+ 

Wanneer: dinsdagochtend om 9-10 en 11 uur 

Bijdrage: €6,50 per maand 

Waar  : Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 

Info      : Sandra Gilkes 06 - 50129 581 

 

 

 

 



Leesgroep Olympisch Kwartier  

Vindt u het leuk om voor te lezen of om te luisteren? Doe dan mee! We lezen samen leuke, 

inspirerende boeken in de OBA Laan der Hesperiden 

Wie       : Alle buurtbewoners 

Wanneer: Eke dinsdagochtend half 11 – half 12 

Bijdrage: Deelname is kosteloos 

Waar    : In de OBA Laan der Hesperiden 

Info: : Loop gerust binnen op dinsdag 

 

Parkinson Café Amsterdam  

Maandelijkse bijeenkomsten met interessante sprekers en lotgenotencontact.  

In september starten we weer dit keer met het thema Parkinson en fysiotherapie. 

Wie   : Parkinsonpatiënten en hun mantelzorgers 

Wanneer: Elke derde dinsdag van de maand van half 2 – half 4 

Bijdrage:  Een drankje tegen een schappelijke prijs.  

               Koffie/thee gesponsord door de   Parkinsonvereniging    

Waar : Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 

Info : info@parkinsoncafeamsterdam.nl  

 

Silverscreen  

de filmclub op de hoek vertoont mooie films!  

Wie   : Alle buurtbewoners 

Wanneer: Elke tweede donderdag van de maand van half 2 – half 5  
Bijdrage: €5,-inclusief een lekker drankje 

Waar : Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 

Info : silverscreenzuid@gmail.com 

 

Maandelijkse Vrijmibo,  

Een drankje en een klein hapje. Leer je buurtgenoten kennen op een laagdrempelige manier. 

Wie : Alle buurtbewoners 

Wanneer: Eerste vrijdag van de maand van 17.00 – 19.30 uur 

Waar : Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 

Bijdrage: Drankje tegen een schappelijke prijs 

Info : Loop eens binnen en maak kennis! 

 

Voor meer buurtactiviteiten, kijk ook op de borden voor het raam aan de Amstelveenseweg 308! 

 


