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• Mist u door het gebrek aan wekelijkse activiteiten het contact met anderen? 
Bent u wel toe aan een praatje? Bel dan met de SamenOuderen Kletslijn! Onze 
kletsmajoors zitten klaar voor een gezellig gesprek. De Kletslijn is van maandag 
t/m zondag van 9:00 tot 21:00 uur bereikbaar op 088-2011250.

• Houdt u van breien? Onze collega’s bij Travers Welzijn roepen iedereen op die 
het leuk vind, om een mooie sjaal, muts of wanten te breien. Deze worden dan op 
een later moment bij u opgehaald en gaan eind dit jaar mee in de kerstpakketten 
van Kerst Zwolle. Klik hier voor meer informatie.

• Nu de (klein)kinderen niet meer op bezoek kunnen komen, kan het best stil zijn 
in huis. Als u een beetje handig bent met de computer, tablet of smartphone, zijn 
er toch veel leuke dingen die u samen kunt doen. Zie hier enkele tips.
 Nog meer tips voor spelletjes voor op de pc en tablet vindt u hier. 

• Voor senioren die meer cognitief uitdagende activiteiten willen volgen, 
organiseert Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan interactieve colleges, gegeven 
door studenten, zodat generaties worden verbonden en kennis wordt gedeeld.

• Door het coronavirus durf je misschien niet meer naar de supermarkt. Het kan 
dan een uitdaging zijn om dagelijks aan een gezonde maaltijd te komen. Geluk-
kig bezorgen maaltijdservices en tafeltje dekje organisaties gezonde koelverse 
maaltijden thuis. Klik hier voor een overzicht met alle maaltijdservices in Zwolle.

• Er zijn diverse mogelijkheden om op een laagdrempelige manier te bewegen:
o Omroep MAX zendt dagelijks het TV programma Nederland in be-
weging uit om 10:15 uur op de NPO2 om heel Nederland thuis in be-
weging te krijgen. Ook online vind je wekelijks trainingsschema’s die 
geschikt zijn voor ouderen. 
o Voor de vitale en actieve senioren die normaal naar een sport-
school gaan kan het handig zijn een sportapp te downloaden. Daarin 
staan fitness-instructies en oefeningen die eenvoudig thuis gedaan 
kunnen worden. Populair zijn Seven Minute Workout en Sworkit. 
o Wandelen is misschien wel de meeste simpele en snelle manier om 
te bewegen. Een ommetje maken is goed voor lijf en feest. Houd je wel 
aan de richtlijnen van het RIVM.
o Klik hier voor ‘De ommetje app’.

http://WWW.SAMENZWOLLE.NL/CORONAHULP
https://clubvanrelaxtemoeders.nl/12-toffe-dingen-om-op-afstand-te-doen/ 
https://www.seniorweb.nl/artikel/populaire-spelletjes-voor-pc-en-tablet 
https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/onlinecolleges/ 
http://www.maaltijdbutler.nl 
https://www.hersenstichting.nl/ommetje/ 
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• Er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden om online te communiceren, chat-
ten als videobellen. Via een smartphone, tablet/iPad of de laptop kan eenvoudig 
een videogesprek worden gestart. Zo blijft iedereen op te hoogte van elkaars 
leven en kunnen hoogtepunten toch gevierd worden: 

o WhatsApp: de meest populaire app van dit moment. Veel senioren 
gebruiken deze service om berichten naar familie te sturen. 
o Facetime: voor iedereen die een iPhone, iPad of Macbook heeft be-
staat er de mogelijkheid te (video) bellen via Facetime. 
o Skype & Zoom: deze diensten zijn over het algemeen iets inge-
wikkelder voor ouderen in vergelijking met Whatsapp. Toch kan het 
handig zijn wanneer men een videogesprek wil voeren met meerdere 
mensen tegelijkertijd. 
o Social Media: via bijvoorbeeld Facebook of Instagram kan iedereen 
eenvoudig op de hoogte blijven van het leven van familieleden. Bekijk 
foto’s/video van kinderen en kleinkinderen en leg contact via de chat.
o Op Seniorweb is er een handige stap-voor-stap uitleg van deze on-
line diensten, speciaal voor ouderen.

• In het lijstje hieronder hebben we nog enkele initiatieven verzameld die zeker de 
moeite waard zijn om te bekijken:

o Kerkdienstgemist.nl: een lokale kerkdienst (live) luisteren.
o Van Maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 14:00 uur kunnen ouderen 
gratis meespelen met de Nationale Thuisbingo.
o Met de App ‘Omapost’ kun je eenvoudig een kaartje sturen naar je 
opa, oma of een andere oudere.
o Via Samensterktegencorona.nl kan je een mooie poster aanvragen 
waarmee je kunt laten weten dat je anderen wilt helpen of juist wel 
wat hulp kunt gebruiken.
o Verschillende supermarkten hebben een speciaal ‘ouderenuurtje’ 
waar de winkel uitsluitend geopend is voor ouderen.
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