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Interessante websites en filmpjes voor 

senioren 

Het internet is oneindig groot. Het is lastig om eruit te filteren 

wat voor u van toepassing is. Daarom deze tips voor u op een 

rijtje. 

Hieronder vindt u websites waarvan wij denken dat u ze 

interessant vindt. 

Klik op een link en kijk mee! 

 

Elke 

dag 

online 

beschik

baar 

 

Van hele oude series 

tot activiteiten uit de 

regio. 

Heeft u net uw favoriete programma gemist? 

Van 'De Wereld Draait Door ' tot 'Het NOS journaal' alles is hier terug te kijken.  

Klik hier voor NPO 

Heimwee TV   

De programma’s op deze pagina worden 

aangeboden door NPO Start in samenwerking met 

Beeld en Geluid. 

Regelrecht uit het archief voor wat extra vermaak nu 

we met z’n allen thuiszitten.  

Klik hier voor Heimwee TV  
 

Een kijkje achter de schermen... 

Bedrijven zoals de NS, Schiphol en de NOS geven u een kijkje in hun 

dagelijkse werkzaamheden.  

NS  
Schiphol 
NOS Journaal 
Koningshuis 
Staatsbosbeheer 
Radio & TV vroeger  

https://www.npostart.nl/
http://www.npostart.nl/POMS_S_NPO_16050018
https://www.youtube.com/user/NS
https://youtu.be/4Nd3PZk7W-g
https://youtu.be/FwdmY2KM_Nc
https://youtu.be/9H7oZEtZol8
https://www.youtube.com/user/Staatsbosbeheer1/playlists
http://in.beeldengeluid.nl/kanaal/1347-achter-de-schermen


 

Drones, een drone is een klein, vliegend en op afstand 

bestuurbaar apparaatje waar je de meest prachtige filmpjes mee 

kan maken. Vlieg rond boven Twente en kijk u ogen uit! 

Hengelo centrum 
Almelo  
Met een drone boven Twente 
Landgoed Singraven 

 

Beelden uit Twente 

Een aantal korte filmpjes van Twente. Bijvoorbeeld 

het Lutterzand en Ootmarsum.      

Landschap Noordoost Twente  
Lutterzand 
Ootmarsum 

Kiek Twente is een digitaal platform dat foto’s 

van het Twentse land naar binnen  brengt, en laat 

mensen die niet meer naar buiten kunnen de 

prachtige natuur en cultuur van Twente beleven! 

Kiek Twente 

 

Musea virtueel 
Breng online een bezoek aan de mooiste musea 

De Wendezoele Delden 
Bekijk musea wereldwijd online  

 

Muziek 

Geniet van pop tot klassiek, van vroeger en nu.      

Nederlandse Bach vereniging  
Muziek herinneringen van Alzheimer Nederland 
Senioren radio 

YouTube filmpjes Deze ontspannende 

YouTube filmpjes neemt u mee op tour naar 

bijzondere plekjes, dorpen of steden. 

De 30 sprookjes van de Efteling 
Burgers zoo 
Orvelte Drenthe 

 

https://youtu.be/OGxnpCPghy8
https://youtu.be/CAeqokEjQf0
https://youtu.be/qGE76bYOGKU
https://youtu.be/2LGiihraFVo
https://youtu.be/j1FH_QJRQls
https://youtu.be/YKeAY1cRDck
https://youtu.be/1_T488lZUnM
https://www.kiek-twente.nl/
http://info.wendezoele.nl/index.html
http://info.wendezoele.nl/index.html
https://artsandculture.google.com/partner?hl=nl
https://www.bachvereniging.nl/nl/bwv/
https://www.alzheimer-nederland.nl/muziekherinneringen
https://www.alzheimer-nederland.nl/muziekherinneringen
http://mediaserv30.live-streams.nl:2199/start/seniorenradio/
https://youtu.be/dQ2Isk7NiCo
https://youtu.be/rmqvnhfFyik
https://youtu.be/eyeiMnxGpa0


 

 

 

 

 

Wat eten we vandaag? 
Geen idee wat te eten of weer eens een oud recept 

proberen? 

Onvergetelijke recepten 
Oma’s recepten  

 

Universiteit van Nederland 

heeft een aantal interessante colleges voor u op een 

rij gezet. 

Colleges Universiteit van Nederland 
 
 

Webcams Kijk hoe het nu op dit moment is in: 

Amsterdam op de Dam 
Webcams wereldwijd 
Erasmusbrug Rotterdam 
 

 

Carintreggeland tips,  

Hoe was je het beste je handen 
Carintreggeland op YouTube  
Online kerkdiensten 
  

 

Bewegen voor senioren De 7 minuten Cordaan trainingen 

zijn gemaakt zodat men in een korte tijd van zeven minuten, zes 

verschillende oefeningen kan uitvoeren. Waardoor men werkt aan 

de fitheid. De trainingen zijn op drie verschillende niveaus licht, 

middel en zwaar beschikbaar. 

De Cordaan trainingen 
Heel Nederland in beweging met Olga Commandeur    

 

SamenUitjes! 

een aantal interessante en leuke filmpjes  

Dagje Amsterdam, Schiphol en de stad. 
De Oranje Fonds documentaire met SamenUit!  
 

Lach van de dag een beetje humor hoort er bij. 

Elke dag een nieuwe lach 
 
 
 

 

https://www.samendementievriendelijk.nl/onvergetelijke-recepten
https://www.samendementievriendelijk.nl/onvergetelijke-recepten
http://www.receptenenzo.nl/Recepten/Gerechten/Oma's%20Ouderwetse%20recepten
http://www.receptenenzo.nl/Recepten/Gerechten/Oma's%20Ouderwetse%20recepten
https://www.youtube.com/user/UniversiteitvanNL/playlists
https://www.youtube.com/user/UniversiteitvanNL/playlists
https://webcam.nl/amsterdam/
https://www.bnnvara.nl/3opreis/artikelen/quarantaine-reizen-live-webcams-wereldwijd
http://urrie.nl/live-webcams/webcam-erasmusbrug/
https://youtu.be/0Vbfq4z4-DY
https://youtu.be/0Vbfq4z4-DY
https://www.youtube.com/channel/UC9uPQMm06tvnhxQmAjkPJUA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC9uPQMm06tvnhxQmAjkPJUA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC9uPQMm06tvnhxQmAjkPJUA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC9uPQMm06tvnhxQmAjkPJUA/videos
https://www.allesoversport.nl/artikel/filmpjes-gymnastiek-voor-ouderen/
https://www.allesoversport.nl/artikel/filmpjes-gymnastiek-voor-ouderen/
https://www.maxvandaag.nl/heel-nederland-thuis-in-beweging/
https://www.maxvandaag.nl/heel-nederland-thuis-in-beweging/
https://youtu.be/2LSDwrze3p4
https://youtu.be/dH0PX9s4c2A
https://lachvandedag.nl/

