
Meer informatie 
www.sociaalwijkteamamsterdam.nl 

 

Welzijn op Recept is een samenwerkingsinitiatief van CentraM en IJsterk 
Welzijn. De gemeente Amsterdam stimuleert en financiert de start van Wel-
zijn op Recept in de verschillende stadsdelen. 
Trimbos Instituut ondersteunt de invoering van Welzijn op Recept.  

 

Ontwerp, tekst & beeld: IJsterk Welzijn, CentraM - mrt 2016 

Huis van de Buurt: 

Het Claverhuis 

Elandsgracht 70 

1016 TX Amsterdam 

020 - 624 8353 

Huis van de Buurt: 

De Boomsspijker 

Recht Boomssloot 52 

1011 EC Amsterdam 

020 - 626 4002 

Huis van de Buurt: 

De Witte Boei 

Kleine Wittenburgerstr. 201 

1018 LT Amsterdam 

020 - 622 3879 

Aanmelden 

U  kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen of te bellen. 

 

E-mail: welzijnoprecept@sociaalwijkteamamsterdam.nl  

Tel.nr.: 020 - 557 3338, CentraM, op werkdagen tussen 9.00 - 11.00 uur  

 

U wilt graag iets aan uw situatie doen om u beter en 

sterker te voelen. U wilt uw leven een positieve draai  
geven. Maar, u weet niet hoe dit aan te pakken. Ga dan 

een gesprek aan met de welzijnscoach.  
Vraag naar de mogelijkheden bij uw huisarts. 

Smakelijke ontmoetingen 

Welzijn op Recept 

Amsterdam Centrum 

Bewegen met plezier 

Kunst en cultuur 

Ontdekken en doen 



Bewegen met plezier: 

lichaam en geest 

Lichaam en geest kunnen niet 

zonder elkaar. Daarom is het 

belangrijk aan beide aandacht 

te geven. Bewegen draagt bij 

aan uw conditie en aan uw 

dagelijkse ritme. Rust in uw 

hoofd en een positieve kijk op 

het leven geven energie en 

levenslust. Het geeft 

aanknopingspunten om nieuwe 

stappen te nemen in uw leven. 

 

Voorbeelden van activiteiten 

 Meer Bewegen Voor 

Ouderen (mbvo) 

 Yoga  

 Countrylinedans 

 Aerobics 

 Pilates 

Welzijnscoach Amsterdam Centrum 

 

Met de welzijnscoach bespreekt u uw wensen en de mogelijkheden 

die het beste bij u passen. Waar wordt u enthousiast van? Wat lijkt 

u leuk om te doen?  

 

De welzijnscoach kan u helpen een passende invulling of activiteit te 

vinden. Dit kan bijdragen aan een nieuwe wending in uw leven. 

Wij werken vanuit de drie Huizen van de Buurt in Amsterdam 

Centrum: de Boomsspijker, het Claverhuis en de Witte Boei. 

Ontdekken en doen 

Ontdekken en doen zijn 

activiteiten waar u een andere 

kant van uzelf ontdekt. Het kan 

gaan om nieuwe vaardigheden 

leren of nieuwe kennis opdoen. 

In ieder geval onderneemt u 

iets nieuws waardoor u zich 

verder ontwikkelt.  

 

Voorbeelden van activiteiten 

 Seniorensoos 

 Vrijwilligerswerk 

 Repair café 

 Computerclub 

 Fotoworkshop 

Smakelijke ontmoetingen 

Samen eten en nieuwe 

mensen ontmoeten staan 

centraal tijdens deze 

activiteiten. Lekker eten in 

goed gezelschap.  

Voorbeelden activiteiten 

 Buurtrestaurant 

 Buurtsoep 

 Kook- en eetgroepen 

 Film met maaltijd 

 Psychiatriecafé met 

maaltijd 

Kunst en cultuur 

 

Ontdek hoe creatief u bent, 

welke talenten u nog meer 

bezit en leer een onbekende 

kant van uzelf kennen. Laat 

bijvoorbeeld uw handen 

spreken of zing mee in een 

koor. 

 

Voorbeelden van activiteiten 

 Nederlandse conversatie 

 Koren 

 Teken- en schildercursus 

 Mozaïek 

 Filosofie 

 Handwerkochtend 

 Hobbyclub 


