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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         

ZGAODeel 63

‘Dagcentrum Kramat is er voor de bewoners van Oost’

Tot voor kort zat het dagcen-
trum ín het Flevohuis toch een 
beetje verstopt, vertelt Regien 
Keurentjes, teamleider dagbe-
steding. “Ooit was het Flevohuis 
een hypermodern zorgcomplex, 
het modernste van Europa. 
Maar de tijden veranderen en 
ZGAO verandert mee. Een van de 
eerste stappen was het dagcen-
trum verplaatsen uit het huis, 
zodat het toegankelijker is.” De 
volgende stap is een veel grotere: 
vanaf 2020 wordt – in fasen, zodat 
bewoners er gewoon kunnen 
blijven wonen – het Flevohuis 
gemoderniseerd.

Verandering is nodig omdat ou-
deren steeds langer thuis willen 
en soms moeten blijven wonen. 
Eenzaamheid plus gebrek aan 
structuur en gezelligheid kunnen 

op de loer liggen. “De mogelijk-
heden aan ondersteuning voor 
deze groep ouderen groeit, en 
gelukkig maar. Op plekken als 
dagcentrum Kramat, waar men-
sen zich thuis kunnen voelen, is 
ruimte voor persoonlijke wensen 
en behoeften. Behalve ouderen 
met (beginnende) dementie zijn 
ook mensen met chronische 
ziekten als Parkinson en ouderen 

Het dagcentrum van het 
Flevohuis heeft een nieuwe 
naam en een nieuwe plek 
gekregen: dagcentrum 
Kramat. Op 31 oktober is 
het onder luide belangstel-
ling geopend. Het centrum 
heeft drie huiskamers, alle 
faciliteiten voor goede 
zorg, hoge ramen en mooi 
uitzicht op het plein. “We 
merken nu al dat de buurt 
hier binnenkomt.”

met een zintuiglijke beperking 
welkom. En natuurlijk houden 
we rekening met de verschillende 
culturen hier in Oost.”

In dagcentrum Kramat – Kra-
matplantsoen 101A – begint de 
dag altijd met een kopje koffie of 
thee. Rond twaalf uur wordt een 
warme maaltijd geserveerd. Dage-
lijks zijn er meerdere activiteiten 

De medewerkers van dagcentum Kramat ontvingen mooie schalen, gemaakt door bezoekers van het cultureel 
atelier in het Ramses Shaffy Huis, een van de andere dagcentra van ZGAO. Regien Keurentjes: “Dank aan alle 
partners voor de samenwerking. We doen het allemaal voor de bewoners van Oost.”

Door Linda van den Dobbelsteen

te doen, zoals de krant bespre-
ken, muziek luisteren, bewegen, 
samen zingen, handwerken of 
spelletjes. Voor 55-plussers die 
doof, slechthorend of visueel be-
perkt zijn, is er een aparte ruimte.

Ook namens het team van acti-
viteitenbegeleiders staat Regien 
graag stil bij het feit dat ZGAO, 
in samenwerking met goede 

partners als Dynamo, Civic en de 
informele zorg, de laatste jaren 
op verschillende plekken in Oost 
activiteitencentra heeft geopend. 
“Daar zijn we trots op. Net zoals 
op deze mooie, nieuwe ruimte. 
De drempel is hier laag, we 
merken nu al dat het dagcentrum 
toegankelijker is geworden voor 
buurtbewoners, en dat is een 
enorme winst.”

Meer informatie over dagcen-
trum Kramat of de andere ont-
moetingscentra in Oost (zie ka-
der)? Bel gerust (tussen 10.00 en 
16.00 uur) of mail: 020-5925211 / 
csb@zgao.nl.

www.zgao.nl

Advertorial

Dagcentra en 
ontmoetingscentra in Oost

• Dagcentrum Kramat: 
Kramatplantsoen 101A, 
020-5925211
• Dagcentrum Kraaipan: 
Hofmeyrstraat 67, 
020-4620304
• Cultureel Atelier in het 
Ramses Shaffy Huis: Piet 
Heinkade 231, 06-22747601
• Seniorensoos in het 
Hoekhuis: Fizeaustraat 3, 
020-4623353
• Dagcentrum Middenstip/
Het Parkhuis: Anfieldroad 
110, 06-30524368

V E R E N I G D E  ST R AT E N  VA N  A M ST E R DA M

Om buurtinitiatieven te 
belonen die een positieve 
bijdrage leveren aan een fijn 
leefklimaat in de stad heeft 
Amsterdam een wedstrijd 
uitgeschreven: de Verenigde 
Straten van Amsterdam. In 
Pakhuis de Zwijger werden 
op 9 november de winnaars 
bekendgemaakt. De vijf stra-
ten met de meeste stemmen 
wonnen elk 5000 euro. Maar 
liefst drie initiatieven uit Oost 
vielen hierbij in de prijzen: de 
Czaar Peterstraat, Natuurlijk 
IJburg en het Javaplein.
In de Czaar Peterstraat laten 
bewoners, winkeliers en wo-
ningbouwverenigingen zien 
dat het mogelijk is om een 
probleemstraat om te vormen 
tot een levendige en leef-
bare winkelstraat (de Czaar 
Peterstraat werd in 2015 zelfs 
uitgeroepen tot de leukste 

Oost grote winnaar

winkelstraat van Nederland). 
Natuurlijk IJburg organiseert 
activiteiten en bijeenkom-
sten rondom duurzaamheid, 
participatie en het tegengaan 
van zwerfafval. Het Java-
plein won met het initiatief 

Alle Kleuren Oost. Dit is een 
bewonersinitiatief dat de 
diverse community’s van Oost 
verbindt, bijvoorbeeld met 
een inclusieve(re) herdenking 
op 4 mei en Pride Oost.

Er ligt deze winter een echte schaatsbaan bij winkelcentrum 
Maxis, dat zichzelf voor de gelegenheid omdoopt tot MaxIJs. 
Vanaf vrijdag 6 december kunnen bezoekers hier tegen een 
geringe vergoeding de schaatsen onderbinden. Op vertoon 
van een kassabon met een aankoop bij een van de winkels 
van Maxis is de baan gratis toegankelijk, inclusief schaatsen.
Voor scholen uit de regio is de schaatsbaan in de 
ochtenduren gratis beschikbaar. Ben Boogaard, voorzitter 
van de winkeliersvereniging: “De enige voorwaarde voor het 
schoolschaatsen is dat medewerkers van de school zelf zorg 
dragen voor de schaatsuitgifte en het toezicht op de baan.”
Maxis laat de baan plaatsen door een bedrijf dat 
duurzaamheid voorop stelt. Het winkelcentrum beschikt 
over voldoende stroomcapaciteit om het ijs te koelen, daar 
zijn dus geen dieselgeneratoren voor nodig. De schaatsbaan 
blijft liggen tot 12 januari 2020.

Schaatsen bij Maxis


