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Oude en nieuwe redactie samen
Samen Meer, Meer Samen, het thema van dit geheel 
opnieuw vormgegeven blad van SamenMeer. En o wat 
is er veel te vertellen over ‘samen’ in Landsmeer. 

Fenna Bolderheij schetst haar persoonlijke droom over 
nabuurschap, oftewel “meer samen” ouder worden. 
De biljarters bij SamenMeer zorgen een beetje voor 
elkaar – of dacht u dat mannen niet voor elkaar willen 
zorgen? 

Wist u dat we echte hofjes hebben in Landsmeer, 
waar met elkaar gezorgd wordt voor het kostbare 
gezamenlijke groen? Over groen gesproken, Jan 
Heukelom doet verslag van de ontwikkeling van de 
volière in het wijkpark op de grens van Havenzathe en 
het fietspad naar noord. Basketbal zonder rennen en 
springen, Jaap Pelk praat u bij. Rolf Koster, kersverse

voorzitter van de Seniorenraad vertelt over zijn 
ambities met deze vertegenwoordiging van en voor de 
oudere Landsmeerders. En ach… Landsmeerder van 
het jaar word je ook niet in je eentje… 

Gelukkig is niet alles anders, De Groene Ridder 
heeft fier stand gehouden in deze wervelwind van 
verandering, en voor de liefhebbers is ook de puzzel 
weer terug te vinden.  

Van DienstBode naar SamenMagazine, een nieuwe 
naam en een nieuwe vormgeving van ons blad, van 
“oud” naar “nieuw”.  Er zijn nieuwe redactieleden 
en de vernieuwing waar we het afgelopen jaar op 
alle fronten bij SamenMeer mee bezig zijn geweest 
hebben we ook doorgezet in ons blad. Een prachtige 
uitdaging voor deze nieuwe redactie! 

Aletta Kets

Van de redactie
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We kunnen er niet omheen…
Het corona-virus heeft vanaf de tweede week van 
maart alle nieuwsberichten overheerst. Konden we hier 
bij SamenMeer eerst nog volstaan met het volgen van 
de preventie-tips van het RIVM rondom extra hygiëne, 
op donderdag 12 maart werden nieuwe landelijke 
maatregelen getroffen die dwongen tot een bijstelling 
van deze aanpak. Het bestuur van SamenMeer zag 
zich genoodzaakt om per direct alle activiteiten bij 
SamenMeer gedurende drie weken op te schorten.  

Op dit moment wordt de laatste hand aan dit blad 
gelegd, we weten nog niet of er nog strengere 
maatregelen komen, en wanneer de activiteiten weer 
kunnen starten. 

We hopen in elk geval dat er snel een omslag komt 
en dat we elkaar weer zonder voorbehoud kunnen 
ontmoeten en plannen kunnen gaan maken voor een 
zonnige en actieve zomer. 
Wij kijken er naar uit. 

Bestuur en team SamenMeer

Corona
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De biljartclubs
Iedere ochtend zijn ze bezet, de twee biljarttafels in de 
grote zaal. Iedere ochtend met een vaste groep. Altijd 
mannen die de keu hanteren; waarom zijn er geen 
vrouwen bij??? 

De meeste mannen zijn lid van twee biljartgroepen. 
Wim Daman is er altijd op woensdag en donderdag. 
Toon Bergman altijd op maandag en vrijdag. Klaas 
Lugthart op dinsdag, woensdag èn donderdag. 
De biljarters zijn altijd de eersten in Samen Meer, ze 

SamenSterk

openen de deuren. De eerste koffie zetten ze zelf want 
de koffiedames en -heren komen wat later. Wim is 
altijd heel vroeg, Henk Hoekman ook. 

Bij de koffie wisselen ze de nieuwtjes van het dorp uit. 
Over ditjes en datjes, over zieke groepsleden. Het is 
een echt praathuis volgens Gerrit Grevenstuk die op 
dinsdag en donderdag biljart. En Gerrit maakt daarbij 
de meeste herrie, zeggen de anderen.

Als je een keer niet bent, dan bel je naar Esma. ‘We 
melden ons altijd af’. En iedereen is welkom, ook als je 
geheugen je een beetje in de steek laat.
 
Klaas: ‘Ik ben nu 95, als ik het biljarten niet had, dan 
was het wel heel stil. Ik vind het prettig om iedere 
dag iets te doen te hebben. Met biljarten zijn we een 
vriendengroep, we helpen elkaar en praten over van 
alles en nog wat. We hebben een goeie groep, alle 
dagen.
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Soms gaat het biljarten, om wat voor reden ook, even 
niet. Dat is dan geen reden om thuis te blijven. Je blijft 
lekker komen en schuift gezellig aan, om onder het 
genot van een kop koffie toe te kijken hoe de andere 
deelnemers spelen. 

De uitspraak: meedoen is belangrijker dan winnen is 
op deze biljarters zeker van toepassing. 

Esma Alkan

Er vallen mensen af en gelukkig komen er af en toe 
nieuwe bij. Die man van jou biljart toch op woensdag 
en vrijdag? Dat is nog een jonkie.’

Ellen de Paauw

Biljarten doe je Samen
Elke dinsdag- en donderdagochtend word ik, Esma, 
enthousiast door de biljarters begroet..Wat maakt nou 
dat deze mannen, trouw twee keer per week, zo vroeg 
hun bed uit komen? 

In eerste instantie geven zij aan, zoals Ellen de Paauw 
al schreef, dat het wel fijn is om vroeg op te staan en 
een doel te hebben. Als je thuis zit vliegt de ochtend 
voorbij en doe je eigenlijk niet zoveel. 

Maar al snel blijkt er een groter belang te zijn. 
Aart Has vertelt bijvoorbeeld hoe belangrijk deze 
groep voor hem is. Al een tijdje kampt hij met 
geheugenproblemen. Hij kent de groep al lang en 
voelt zich er prettig en vertrouwd. 

Er is een grote mate van betrokkenheid. Soms zijn 
de ochtenden wat moeizaam, maar een andere keer 
speelt hij ineens een heerlijke partij. Hij doet wat hij 
kan en dat is prima.
Klaas vertelde het al: ze zijn een vriendengroep, 
helpen elkaar en praten over van alles. 

Zo ook bij ziekte. Ze gaan op bezoek en houden 
contact met elkaar. Ben je weer wat opgeknapt maar 
kun je nog niet zelfstandig komen? Dan halen je 
biljartmaatjes je thuis gewoon op. 

‘Ik’
Wat zal ik schrijven over ‘ik’

‘ik’ ben een deel van ‘jij’
En ‘jij’ bent ‘ik’ door dun en dik

En daarom zijn wij ‘wij’

Toon Hermans



6 SamenMagazine | april 2020

Bijvoorbeeld bij de honingbij. De werksters kunnen 
door hun strakke taakverdeling samen meer aan werk 
verzetten. Afhankelijk van hun leeftijd (een werkster 
wordt slechts drie weken!) zijn ze opeenvolgend 
voedsterbij, poetsbij, bouwbij en haalbij waardoor de 
hofhouding op rolletjes verloopt.
Ondertussen gebeurt er buiten de bijenkast nog meer 
samen. Maar dan tussen bij en bloem. Want terwijl de 
haalbij nectar en stuifmeel verzamelt, zorgt zij voor 
bestuiving in de bloem. Ook vlinder en bloem kennen 
zo’n samenwerking.
Vogels met ‘meer samen’ als levensmotto zijn de 
spreeuwen. Luid kwetterend verzamelen zij zich in 
bomen om samen naar de slaapplaatsen in rietvelden 
te gaan waar ze met nog meer samenkomen. Op een 
kluitje blijf je warmer én samen wissel je gegevens 
over goede voedselplekken uit. Wel eens gezien hoe 
spreeuwen koeien achtervolgen? Al  grazend trappen 
die insecten uit het gras, lekkernij voor spreeuwen. De 
een het gras, de ander het insect: samen meer. 
In de lucht sluiten spreeuwen zich graag aan bij 
vliegende kieviten. Ook daar dus meer samen, 
maar dan om minder kwetsbaar te zijn voor jagende 
roofvogels. 

Van bomen is steeds meer bekend dat zij veel 
samenwerken. Een boom die belaagd wordt door 
een vraatzuchtig kevertje communiceert dat met 
soortgenoten. Via de wind middels geurstoffen en 
via de uitgebreide wortelstelsels met chemische 
boodschappen. De andere exemplaren stellen zich 
vervolgens teweer door afweerstoffen voor de kever 
aan te maken.
Meer samen; in de natuur schijnt het te lonen. Trek er 
dus meer samen op uit, de natuur in!

Lidy Ridder-Brandjes

Meer samen de 
natuur in
In het magazine in nieuwe vorm ga 
ik door met mijn columns om nog 
meer samen met u van de natuur 

te genieten. Om ogen te openen voor onopvallende 
dingen in de natuur. Ik hoop dat mijn observaties u 
naar buiten lokken om meer samen met anderen van 
die natuur te genieten. 

Wist u dat u vanaf april wekelijks op dinsdagmiddagen 
vanuit SamenMeer mee kunt wandelen. Eenmaal 
buiten zie je samen meer aan natuur. Voor degenen 
die, iets verder weg, nog meer samen willen genieten 
van de natuur is er Gezond Natuur Wandelen op 
elke 1ste woensdagochtend van de maand vanaf 
Zorgboerderij De Marsen.

Meer samen; zo gaat dat in de natuur
Onder het motto: ‘Meer Samen’ kunnen wij als mens 
heel wat afkijken bij planten- en dierenwereld.

De Groene Ridder
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Roeken en  
raven, gaat 
dat samen?
Onlangs hebben 
een paar biologen 
de resultaten 
gepubliceerd van 
een onderzoek dat ze 

gedaan hebben naar het sociale gedrag van dieren. 
De insteek van dat onderzoek was: werken dieren 
samen en zo ja, hebben ze iets voor elkaar over?

Het antwoord was bevestigend. Ja, sommige 
diersoorten werken samen en helpen elkaar soms. 
Vooral de primaten. Dat gedrag is natuurlijk bekend 
van apen. Die vlooien elkaar bijvoorbeeld, zoals we 
weten. Maar tijdens dit onderzoek ging men verder. Er 
werden muntjes uitgedeeld, waarmee de apen voedsel 
konden ‘kopen’. En wat bleek, ze stonden regelmatig 
het muntje aan een ander af. Altruïstische apen, ze 
bestaan! Maar bij olifanten is vergelijkbaar gedrag 
bekend. Niet met muntjes, maar de slurfdieren hebben 
wel een sterke sociale cohesie. Ze helpen en steunen 
elkaar. Maar samenwerking komt bij meer diersoorten 
voor dan vóór dit onderzoek bekend was. 

Soms zijn het fabels
Zo bleek dat sommige vogels dit gedrag ook vertonen. 
Kraaien bijvoorbeeld, of beter kraaiachtigen, zoals 
kauwtjes, roeken en raven. Die opereren altijd in 
sociaal ingewikkelde groepen. En ze hebben ook wat 
voor soortgenoten over. En wat blijkt: kauwtjes kennen 
een sterkere neiging tot voedsel delen dan apen. 

Maar we moeten de sociale vaardigheden van die 
vreemde vogels ook weer niet overdrijven. Want u kent 
natuurlijk de fabel van de vos en de raaf van Jean de la 
Fontaine. De raaf hoog in de boom met een stuk kaas 
in z’n bek en de vos op de grond die likkebaardend 
de raaf vleit: “Oh, je hebt zo’n mooie stem! Laat nog 
’s horen!” De ijdele raaf geeft tenslotte toe, opent z’n 
bek en de kaas valt voor de voeten van de vos. Tja, wie 
is hier slimmer?

Nou kan ik geen roek van een raaf onderscheiden, 
eerlijk gezegd, maar een kauwtje herken ik nog wel. 
En dus is mijn advies: ga ‘s wandelen in het Twiske. 
Ravenzwarte kauwtjes te over in de polder. Neem 
plaats op een bankje en kijk eens naar hun gedrag. 
Prachtig om te zien. Het is overigens sowieso leuk en 
prettig om te wandelen of te fietsen in het Twiske. 
Maar wel samen dan, hè! Niet alleen, want samen zie 
je meer. Daar is geen onderzoek voor nodig.

Jan Kok

Column van Kok
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Samen is een stok achter de deur
Samen. Dat woord dekt de lading niet. Het is meer 
dan dat. We hebben ’t over Nico Hemelaar en Toos 
Goede uit Landsmeer. “Het is eigenlijk voor ons 
samen een baan erbij,” zegt Nico als hij vertelt over de 
Twiskemolenloop. Toos en hij zijn lid van AC Waterland 
en organiseren als vrijwilliger vijf keer per jaar die 
prachtige loop in het natuurgebied ’t Twiske. Zo’n 600 
enthousiaste deelnemers nemen er elke keer aan deel.

Dat hun plaatsgenoten in Landsmeer de inspanningen 
van Toos en Nico waarderen, blijkt uit het feit dat zij op 
1 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Lokale 
Omroep de LOL met grote meerderheid werden 
gekozen tot Landsmeerder van het jaar. Ze vinden het 
een hele eer, maar reageren er ook nuchter op. Wel is 

lopen al lang hun passie. Nico werd 21 jaar geleden 
lid van een hardloopgroepje bij AC Waterland. “Ik 
rende wel eens in m’n eentje door ’t Twiske, maar als je 
lid bent van een groep, is samen lopen toch een stok 
achter de deur.”

“Het stimuleert inderdaad als je in een groep loopt,” 
vult Toos aan. Zij meldde zich 12 jaar geleden bij AC 
Waterland als nordic walker. “Als je alleen bent is er 
altijd wel een smoes om niet te gaan.”

Bloemen en een medaille
De Twiskemolenloop is inmiddels een begrip in het 
wereldje van de hardlopers. In september 2015 vond 
de 200ste loop langs het prachtige parcours plaats. 
Zoals gezegd zijn Nico en Toos de drijvende kracht 

SamenMeer

foto Marcel Molle
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achter dit hardloopfestijn, maar op de dag zelf zijn er 
nog eens zo’n 30 vrijwilligers actief om alles in goede 
banen te leiden. “De uitzetploeg zet de route uit met 
paaltjes, pylonen en richtingborden en om de vijf 
kilometer worden drinkposten geplaatst en bemand.”
Er zijn vijf afstanden. De kortste is voor de aller-
kleinsten: 1,5 kilometer. Die is in het geheel op het 
terrein van de club. Toos: “Het is zo leuk die kleintjes 
fanatiek te zien gaan. En ook de winnaars daar krijgen 
een bos bloemen en alle kinderen een medaille.”
De andere afstanden van de loop zijn 3, 5, 10, 16.1 en 
21.1 kilometer, de halve marathon.

In de loop van de tijd is de Twiskemolenloop steeds 
professioneler aangepakt. Dat is volgens Toos vooral 
de verdienste van Nico: “ik stelde twee voorwaarden 
toen ze mij vroegen om coördinator te worden. Ik 
wilde dat het parcours zou worden opgemeten, zodat 
de afstanden gecertificeerd zouden worden door de 
Atletiek Unie. En ik wilde een officiële tijdwaarneming. 
Dat is allebei gelukt.” 

Jan Kok

Word donateur en steun SamenMeer

Met uw donatie kunnen wij hulpmiddelen en 
huisvestingskosten betalen die niet worden 
gesubsidieerd.

U kunt een bedrag overmaken naar rekening: 
NL 26 RABO 0168 7198 35 Tnv Stichting 
Dienstencentrum Landsmeer ovv donatie. 
Maakt u € 12.50 of meer over dan ontvangt u ons 
magazine gratis thuis.
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persoonlijk
&

betrokken

Dag en nacht bereikbaar
06 5288 9955
www.nandanijstad.nl

“Als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde”

Landsmeer      Oostzaan          Waterland          Amsterdam e.o.

Autobedrijf Stijl
Bosch Car Service 

Stijl BCS

Scheepsbouwersweg 7 
Landsmeer
Tel 020-482 69 22 
www.autobedrijfstijl.nl

Toetsenbordweg 46
1033 MZ Amsterdam

020-4930838
info@topkip.nl

Vleeshandel 
TopKip B.V.

www.topkip.nl



11

In 2019 bestond SamenMeer, wat toen nog het 
Dienstencentrum heette, 50 jaar. Dit jubileum is 
mede aanleiding geweest om bij de toekomst stil te 
staan. De naam Dienstencentrum bleek niet meer 
echt te passen bij de huidige tijd en activiteiten. Een 
commissie heeft de naam SamenMeer gekozen. 

We bevinden ons in een tijd waarin veel en snel 
veranderingen plaatsvinden. Ouderen van nu zijn 
anders dan die van 20 tot 30 jaar geleden. We wonen 
langer thuis en we worden steeds ouder. Ook is de rol 
van overheden veranderd. 

Het bewustzijn dat tijden veranderen is ook neer-
gedaald binnen SamenMeer. We zien dat er voor 
ons een taak is weggelegd om ouderen hier op voor 
te bereiden. In vervolg op de verandering van de 
naam zijn ook de statuten, de missie en de visie van 
SamenMeer onder de loep genomen.

In een missie wordt het bestaansrecht van een 
organisatie beschreven vanuit de waarden en 
identiteit, het is het fundament van een organisatie. In 
de visie wordt beschreven wat de toekomstdroom van 
de organisatie is. De vraag die onder het begrip visie 
ligt is: waar gaan we voor en welke bijdrage aan de 
maatschappij willen we leveren. In een visie krijgt de 
missie concrete handen en voeten. 

De Missie: SamenMeer zet zich in om Landsmeerders, 
zowel mentaal als fysiek, zo vitaal mogelijk ouder te 
laten worden. 
De Visie: SamenMeer wil een laagdrempelige, 
sfeervolle en gastvrije ontmoetingsplaats zijn waar 
oudere Landsmeerders in hun directe omgeving 
kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten. 
Een plek waar je je gekend en gehoord voelt. 
Dat betekent dat een groot aantal vrijwilligers en 
beroepskrachten zich met hart en ziel zullen inzetten 
om het voorgaande waar te maken. In samenspraak 
met vrijwilligers en bezoekers worden activiteiten 
georganiseerd en gefaciliteerd waarbij deelnemers 
gestimuleerd worden in hun persoonlijke en cognitieve 
ontwikkeling, zelfzorg en zorg voor anderen, zingeving, 
zelfvertrouwen en participatie. Deze activiteiten zorgen 
tevens voor ontmoeting, ontspanning en plezier.
Om de missie en visie tot uitvoer te brengen hebben 
we thema’s gegroepeerd: recreatie, informatie, 
preventie, signalering en vervoer/mobiliteit.                                                                                                                                      
                                                                                         
Waar we zeker aan hechten is om wensen en 
behoeften van onze (potentiële) bezoekers en 
vrijwilligers te kennen en van daaruit activiteiten te 
organiseren. Ideeën en wensen zijn altijd welkom bij 
het bestuur en bij de medewerkers op kantoor.

namens het bestuur, Marjan Tavecchio

Van het bestuur

bestuur neemt afscheid van Han Heer
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Van drassig weiland tot woonwijk
Het was 1965. Groen landschap, de oostelijke 
zuidflank van het lintdorp Landsmeer, drassig weiland 
met koeien en schapen. Door de expansiedrift van 
Amsterdam raakte Landsmeer een deel van haar 
grondgebied kwijt. Landsmeer moest Kadoelen, met 
daarin de Stentorstraat en de Stoombootweg, afstaan. 

Om Landsmeer te compenseren voor het verlies 
aan inwoners, maar ook om de vraag naar 
eengezinswoningen in te vullen, mocht Landsmeer 
een nieuwe woonwijk aanleggen. Het werd Nieuwe 
Gouw aan de zuid-oostzijde van het dorp. De bouw 
werd uitgevoerd door Havenzathe een onderdeel van 
de investeringsgroep Blaauwhoed. Bij de bouw van de 
wijk Nieuwe Gouw werd ook een wijkpark aangelegd, 
een mooie buffer tussen het dorp en de noordelijke 
kant van Amsterdam. In het wijkpark werden diverse 
speelplekken, een volière en zelfs een kiosk gepland. 
De speelplekken en de volière zijn er gekomen, de 
kiosk bleek een te idyllisch plan.

De volière
Havenzathe schonk de wijk Nieuwe Gouw een volière 
met een ren voor kippen en een ren voor vogels. De 
eerste jaren werden de volière en hun dieren door 
de gemeente onderhouden, maar al snel bleek dat 
dit voor de gemeente een ondoenlijke zaak was. De 
kosten om elke dag een medewerker de dieren te 
laten verzorgen liepen te hoog op.

De gemeente vond in Hennie de Vet als eerste een 
heel goede verzorger voor de kippen en de vogels. 
Jarenlang verzorgde hij ze elke dag, tot Luilaknacht 
1986.

Luilaknacht 
In de vroege ochtend van zaterdag 16 mei 1986 
kwam er uit de sloot bij het wijkpark plots gekukel en 
hanengekraai. Alle kippen van de volière zwommen in 
de sloot en zelfs treuriger: alle vogels waren gevlogen. 
Beide volières helemaal leeg. Onverlaten hadden 
het niet meer zo stevige gaas stuk getrokken en alle 
kippen en vogels waren ontsnapt. Buurtbewoners 
visten de kippen en hanen uit de sloot maar de vogels 
waren niet te vinden en vonden zeker hun jammerlijke 
dood. Uit overleg tussen bewoners van Nieuwe Gouw 
met de gemeente Landsmeer bleek dat de gemeente 

SamenWerken

Trek in soep?
Elke vrijdag kunt u vanaf 12.00 uur kunt u bij 
SamenMeer genieten van huisgemaakt soep.
Onze vrijwilligers koken elke week een ander recept 
voor u. Natuurlijk ontbreekt ook een stukje brood, 
gebakken door Aletta, niet. 

Kom u ook eens langs. Een kopje soep kost € 1.50.
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eigenlijk wel af wilde van de volière en zelfs tot sloop 
wilde overgaan.

Initiatief van bewoners
Een aantal bewoners nam het initiatief om de beide 
rennen van de volière van nieuw, stevig gaas te 
voorzien. Zij verzorgden huis-aan-huis in de wijk 
pamfletten om de initiatieven voor het behoud van de 
volière te steunen en mee te werken om het gaas te 
monteren. Tegelijkertijd) werden er ook speeltoestellen 
en allerlei zitbanken geplaatst om straks heerlijk van 
de aanblik van de opgeknapte volière te genieten. De 
gemeente Landsmeer ondersteunde de initiatieven 
en stelde direct al het benodigde materiaal, gaas, 
gereedschap, zand en geld voor de aanschaf 
van nieuwe kippen en vogels beschikbaar. Twee 
weekenden waren vele buurtbewoners bezig om de 
beide rennen van de volière van het nieuwe gaas te 
voorzien en werden de kippen en vogels in hun nieuwe 
opgeknapte onderkomen gehuisvest.

Sindsdien verzorgen meerdere buurtbewoners de 
volière en eens per jaar is er een grote schoon-
maakdag waarbij vele handen licht werk maken.

Blijvend succes
Nu, 2020, 34 jaar later is de volière nog steeds een 
mooie, leuke trekpleister voor het hele dorp. Zelfs oud-
Landsmeerders wonend in Kadoelen komen vaak nog 
langs om te genieten. Elk jaar wordt er een opknapdag 
gehouden. De buurtbewoners maken dan de volière, 
het plein ervoor en de speeltoestellen schoon, 
repareren wat nodig is. Altijd een overweldigend 
succes. 

Overeenkomst
Ook het bestuur van de 
gemeente Landsmeer is 
verheugd over de inzet 
van de buurtbewoners 
voor hun leefomgeving, 
in dit geval de volière 
in het wijkpark. Dit 
resulteerde in 2017 in 
een echte overeenkomst 
tussen de buurtbewoners 
die de volière en 
haar levende have 

onderhouden. Een contract dat ondertekend werd 
door burgemeester Astrid Nienhuis en namens de 
buurtbewoners door Jan Heukelom. Jan Heukelom 
is aangesteld als beheerder en onderhoudt samen 
met vele anderen al meer dan 30 jaar de volière. De 
gemeente draagt hierbij zorg voor de ongevallen- en 
aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers. De 
gemeente stelt de nodige uitrusting en materialen 
ter beschikking voor het goed uitvoeren van de 
activiteiten en vergoedt de kosten voor de benodigde 
materialen. De vrijwilligers voeren daartoe belangeloos 
en zonder verplichting dagelijks toezicht uit op de 
vogelkooi in het wijkpark, zij verzorgen de aanwezige 
dieren, letten op hun gezondheid en welzijn en plegen 
klein onderhoud aan volière en omgeving.

Medewerking gemeente
Een dergelijk buurtinitiatief ontleent haar kracht en 
continuïteit aan een blijvend goede samenwerking met 
de gemeente. Die medewerking is er in de vorm van 
de eerder genoemde overeenkomst maar ook in de 
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Voor de creatieveling
Elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur bent u 
van harte welkom op onze creatieve middag. U kunt 
uw idee inbrengen, en samen met twee ervaren 
vrijwillige begeleiders wordt gekeken welke 
brei-, handwerk- of andere projecten of activiteiten 
worden opgepakt. De kosten zijn € 3,50 per keer, 
inclusief een kopje koffie of thee en materiaal. U 
kunt ook uw eigen creatieve project meenemen, als 
dit thuis maar niet af komt. En als u nog materiaal 
in de kast heeft liggen is dit altijd welkom! Als u 
vervoer nodig heeft kunnen wij uw ophalen met de 
SamenMeer-bus. 

welwillende medewerking van betrokken ambtenaren, 
met name die van Groenvoorzieningen en Openbare 
Ruimte. 

Verzorgingsteam
Omdat de beheerder in 2019 een mooie lange 
fietstocht naar Santiago de Compostella ging maken 
ontstond er een hiaat in het dagelijkse voeren. 
Er kwam een voederschema voor elke dag van de 
week dat uitgevoerd werd door een vijftal gezinnen 
dat al ervaring had met het verzorgen van de dieren. 

Anno 2020 is dat voederschema leidend. Er zijn 
vijf gezinnen, waarvan drie met jonge kinderen, 
die de levende have in de volière verzorgen. In de 
vogelvolière zitten diverse tropische vogels zoals 
Japanse meeuwtjes, kanaries, zebravinken en kleine 
Serama kippen. Sinds kort zijn er ook vier cavia’s 
te zien. In de grote kippenvolière zitten ook drie 
valkparkieten en een gele kakariki. In beide volières 
zijn diamantduifjes te zien. 

Kortom een levendige levende have. Een van de 
buurtbewoners zorgt dat de door de kippen gelegde 
eieren netjes verdeeld worden. Er wordt daar een 
kleine vergoeding voor gevraagd en die wordt 
aangewend om nieuwe vogels of een goed nachthok 
voor de cavia’s aan te schaffen. 

De volière in het wijkpark van Landsmeer gaat hopelijk 
een lange toekomst tegemoet. Ga er eens kijken en 
geniet.

Jan Heukelom
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van Dijk’s

Al jaren een begrip in Landsmeer en omstreken
Voor al uw doe het zelf projecten!

Zuideinde 8   -   1121 CL   -   Landsmeer  -  020- 4821729

Openingstijden:

ma t/m vrij   8:30 t/m 18:00 uur
zaterdag       8:30 t/m 16:00 uur

zondag               gesloten

Kijk voor meer informatie op: www.vandijkdhz.nl

Instituut voor
huidverzorging

Karin Geers

1501 CL Zaandam www.karingeers.nl
Zuiddijk 24

Instituut voor huidverzorging
Karin Geers

U hoeft de deur niet meer uit.
U bestelt, wij sjouwen! U bestelt, wij sjouwen! 

Bestel online via:Jumbo.com of viade Jumbo app. 
/jumboplemplandsmeer
@jumboplemplandsmeer
Nieuwe Gouw 3, Landsmeer
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Walking Basketball
OldStars walking basketball is een variant van 
basketbal waarbij niet wordt hardgelopen. Wel 
wordt er gepasst, gedribbeld en geschoten met de 
originele basketbal. Het is daarom uitermate geschikt 
voor ouderen die op een gezonde manier en zonder 
blessuregevaar willen blijven bewegen.

Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe sport in 
Landsmeer, maak ik een afspraak met Jaap Pelk. 
Hij is immers ook de initiator van de Sportinstuif op 
donderdagochtend.

Hij vertelt me dat het Nationaal Ouderenfonds 
bewegingsactiviteiten ontwikkelt en stimuleert, waarbij 
bestaande sporten worden aangepast aan mensen van  
55 jaar en ouder. Hierbij werken de landelijke overheid 
en welzijns-  en sportorganisaties samen om hieraan 
inhoud te geven. 

Er zijn nog meer walking sporten zoals voetbal, 
tafeltennis, handbal, tennis, hockey en korfbal. Recent 
is het walking basketball ontwikkeld.
Jaap Pelk heeft  samen met een speelster uit het 
eerste team van LandsLake Lions contact gelegd met 
het ouderenfonds om deze nieuwe sport voor senioren 
naar Landsmeer te halen. 

Walking Basketball in de praktijk
Op woensdag 29 januari jongstleden heeft de kick 
off plaatsgevonden in de Sporthal. Jaap heeft de 
burgemeester bereid gevonden om de eerste bal op 
te gooien. Ook heeft hij enkele oud-internationals 
uitgenodigd die, waar nodig, de nieuwkomers wegwijs 
kunnen maken. 

OldStars walking basketball hanteert dezelfde regels 
als het reguliere basketbal, maar wel met een aantal 
uitzonderingen. Die uitzonderingen dragen voor een 

SamenSportief
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belangrijk deel bij aan het 
spelplezier. Het respecteren 
van de regels is heel erg 
belangrijk. Zo is bijvoorbeeld 
fysiek contact verboden.

Winnen staat niet voorop. 
Al blijft dat natuurlijk een 
belangrijk doel. Maar het 
gaat vooral om verantwoord 
bewegen, meedoen, 
ontmoeten en gezelligheid. 
Na afloop is er koffie.

Elke woensdagochtend van 
10.30 tot ongeveer 11.45 uur vindt de training plaats in 
het IndoorCentrum Landsmeer aan het Marktplein..
De professionele begeleiding is in handen van Francis 
Braakman-Brakel. 

De lesgevers worden bijgeschoold door twee 
docenten van het Nationaal Ouderenfonds, Rene 
Wormhoudt en Bart Logchies. Rene Wormhoudt is een 
van de grondleggers van het Athletic Skills Model aan 
de hand waarvan de trainingen worden verzorgd.
Vanaf september wordt walking Basetball 
ondergebracht bij Lands Lake Lions.

Na het enthousiaste verhaal van Jaap Pelk rest mij 
niets meer dan u allen uit te nodigen om walking 
basketball zelf eens te gaan proberen.  
En bovendien zijn de eerste 16 weken gratis.

Ellen Kruse

Stoelyoga

Iedere maandag van 14:00 tot 15:00 uur bent u 
welkom bij Stoelyoga.

Soms lukt het niet meer om plaats te nemen op 
een yogamat op de grond. Of misschien vindt u het 
gewoon niet aangenaam om op de grond te liggen. 
Stoelyoga is dan een goed alternatief. 
U neemt deel aan een fijne yogales maar dan in een 
zittende positie. U bent actief bezig maar komt ook 
heerlijk tot rust. Uw bijdrage is € 20 per maand. 

Nieuw!

Drie keer per week geeft fysiotherapeut Mibeth 
Huider Pilates in SamenMeer. 

Pilates is een leuke en veilige bewegingsmethode 
om je diepere houdingsspieren te versterken.

Maandag 16.00 – 17.00 uur
Dinsdag       10.45 – 11.45 uur
Woensdag   16.00 – 17.00 uur

De lessen zijn in kleine groepen.

Voor info bel met Mibeth: 06 131 88 798
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Voor al uw visspecialiteiten zoals:

• Vers gesneden haring
• Vers gebakken vis
• Verse vis
• Huisgemaakte maaltijden
• Luxe opgemaakte visschotels
• Broodjes met vis voor de lunch

Ook kunnen wij uw lunch 
of buffet aan huis of bedrijf 
bezorgen. 

Voor bestellingen of meer informatie kunt u ons bereiken op  - 020 48 26 703 of 06 13 38 91 25

Kijk op onze Facebook pagina 
voor de week aanbiedingen 
en onze specialiteiten!

020 465 78 26
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorging-devries.nl

Landsmeer        Oostzaan         Amsterdam        Purmerend e.o
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Op deze wijze wil ik ook via dit medium, mocht dat 
nog noodzakelijk zijn, de senioren van Landsmeer 
uitnodigen om hun zorgen kenbaar te maken. Hierbij 
valt te denken aan obstakels die ouderen tegenkomen 
op de openbare weg, moeilijkheden met de overheid 
of ouderenproblematiek in het algemeen zoals 
huisvesting en mobiliteit.

In een tijd waarin goed opgeleide senioren steeds 
mondiger worden en de nationale en lokale overheden 
voor steeds groter wordende uitdagingen staan wil 
de Seniorenraad een platform zijn waarin constructief 
samengewerkt wordt met de gemeente. 

Ik kijk uit naar deze samenwerking en hoop in de 
toekomst nog enige malen mijn ideeën hierover met u 
te kunnen delen via dit magazine.

Heeft u een onderwerp dat u bij ons onder de 
aandacht wilt brengen neem dan contact op met Lien 
van Eenige (lien.van.eenige@kpn.nl)

Rolf Koster, voorzitter Seniorenraad

Mag ik mij voorstellen?
Het verheugt mij zeer dat de redactie van 
SamenMagazine mij de gelegenheid geeft om mijzelf 
te introduceren en de activiteiten van de Seniorenraad 
Landsmeer toe te lichten. Mijn naam is Rolf Koster, 
ik ben geboren in Amsterdam, inmiddels 69 jaar oud 
en woon sinds 1985 tot volle tevredenheid met mijn 
echtgenote Hannie in Den Ilp. 

Na een werkzaam leven dat verliep van de grote vaart 
tot aan een eigen bedrijf in België ben ik sinds 3 jaar 
gepensioneerd. Om niet in het spreekwoordelijke 
zwarte gat te vallen heb ik besloten om wat terug te 
doen voor de gemeente waarin ik met zoveel plezier 
woon. 
De eerste stap was om penningmeester van de Lokale 
Omroep Landsmeer te worden, waarna ik door Lien 
van Eenige gevraagd werd om deel te nemen aan de 
Seniorenraad. Voordat ik door had wat er gebeurde 
verzocht de toenmalige voorzitter Hans Reijnders 
mij om het voorzitterschap over te nemen met als 
argument dat ik nog zo “lekker jong ben”.

De  Seniorenraad bestaat al vele jaren en heeft 
zich altijd ingezet voor het welzijn van ouderen 
en heeft daarbij een gewillig oor gevonden bij de 
beleidsbepalers van de gemeente. De Seniorenraad is 
onafhankelijk en kan gevraagd en ongevraagd advies 
uitbrengen aan de gemeente. Hiertoe hebben wij op 
regelmatige basis overleg met de burgemeester en de 
verantwoordelijke wethouder. Hoewel vele inwoners 
de weg naar de Seniorenraad al gevonden hebben, 
ben ik er van overtuigd dat nog lang niet iedereen 
ons kent en vandaar dat ik de uitnodiging om dit stuk 
te schrijven met beide handen heb aangenomen. 

Seniorenraad
foto Johan W. Koopmans
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Yogales

Onze yogalesen worden erg goed bezocht, op 
zaterdag zijn er 2 en op woensdag 3 groepen. 
Op woensdagochtend is er weer ruimte voor 
deelnemers. 

Er is binnen de hatha yoga een grote variatie aan 
eenvoudige oefeningen die door vrijwel iedereen 
uitgevoerd kunnen worden. Elke week leert u uw 
lichaam soepel en krachtig te houden, maar ook te 
ontspannen. 

De les begint woensdag om 11.30 uur en duurt 
60 minuten. Uw bijdrage € 20 per maand. 

Salsa

Binnenkort starten wij weer met Salsalessen voor 
ouderen. Bewegen hoort bij het leven. Zeker als u 
ouder wordt is bewegen erg belangrijk. 

Bij onze lessen ligt de nadruk niet alleen op het 
aanleren van de danspassen maar ook het sociale 
aspect, het dansen met elkaar, leiden, volgen en 
aanvoelen van de muziek zijn belangrijk. Maar het 
gaat vooral om het plezier hebben met elkaar.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De lessen worden 
gegeven van 14.30 tot 15.30. De kosten van de 
lessen zijn € 20,- per maand.

Tentoonstellingen in SamenMeer

Tot eind april exposeert Ton Brosse met natuurfoto’s 
en foto’s van dieren.

In mei, juni en juli is de Schilderclub Landsmeer 
onze gast met een gevarieerde tentoonstelling.
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Nabuurschap Landsmeer 
Toen in september vorig jaar de gemeente Landsmeer 
een werkcafé organiseerde over het vernieuwen van de 
riolering in de Havenzathe, een project dat pas in 2027 
voltooid zal zijn, was dat voor mij een goed moment 
om na te denken over een gelukkige oude dag in 
Landsmeer. Ik hield die avond een pitch waarbij ik mijn 
droom over nabuurschap deelde en op zoek ging naar 
medestanders.

Er is veel onderzoek gedaan naar waar mensen 
gelukkig van worden, en iets betekenen voor een 
ander staat met stip op de eerste plaats. En ook samen 
iets ondernemen; goede en leuke ervaringen delen 
staat hoog op die ranglijst. En dat is precies waar het 
om draait bij nabuurschap

Naarmate je ouder wordt, ben je meer verant-
woordelijk voor het onderhouden van je eigen netwerk; 
voor het vinden van  mensen, buren, kennissen waar je 
iets mee kan ondernemen. 
Het plezier in je leven  moet je zelf organiseren. En op 
een gegeven moment blijkt een goede buur beter dan 
een verre vriend.
Toen mijn man ziek was hebben wij ervaren wat goede 
buren en overburen betekenden. Toen het nodig was 
kon ik een beroep op hen doen. 

Elkaar kennen en vertrouwen is natuurlijk de eerste 
voorwaarde en je ziet dat de (25) Amsterdamse 
stadsdorpen veel activiteiten organiseren om elkaar 
te leren kennen. Stadsdorpen zijn  initiatieven van en 
voor bewoners in een buurt met het doel om modern 
nabuurschap te bewerkstelligen. Zie  
www.stadsdorpenamsterdam.nl  

De afgelopen maanden zijn er diverse activiteiten 
besproken die prima in een Nabuurschap Landsmeer 
passen. Er is gepraat over een eetgroep van Eenige 
mensen; over een Grand Dessert groep die de kunst 
van het ouder worden beoefent, over het meewerken 
aan het opzetten van een Zorghotel in Landsmeer, en 
over het deelnemen op 18 mei aan de bijeenkomst 
die de gemeente Landsmeer organiseert over “Langer 
thuis wonen”.

Ik ben op zoek naar mensen die willen deelnemen aan 
een initiatiefgroep die de mogelijkheden Nabuurschap 
Landsmeer gaat onderzoeken. 

In eerste instantie denk ik aan drie bijeenkomsten van 
de initiatiefgroep, vóór de zomer, waarbij dromen en 
wensen en worden gedeeld en waar bekeken wordt of 
Nabuurschap Landsmeer levensvatbaar is. 

Hebt u daar ideeën over? Wilt u misschien deelnemen? 
Mail dan naar nabuurschap.landsmeer@gmail.com.

Fenna Bolderheij

De kunst van ouder worden
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Het SamenMagazine is de opvolger van de 
DienstBode, een nieuws- en informatieblad van 
SamenMeer en verschijnt 3 x per jaar. 
Oplage: 750 exemplaren.
De redactie wordt gevormd door: Esma Alkan en 
Aletta Kets (eindredactie), Cynthia van Leeuwen-
Lohman (coördinatie), Ria de Boer (vormgeving), 
Janny Oosterhuis, Ellen Kruse, Marianne 
Nieuwenhuis, Ellen de Paauw en Isabel Toren.  
De distributie wordt verzorgd door Henny de Vré, 
Oscar Nagtegaal en Dick Keijzer.
Veel meer informatie en de digitale versie van dit 
magazine vindt u op www.samenmeerlandsmeer.nl
Kijk ook eens op Facebook ‘SamenMeer Landsmeer’

Schutterweg

1033 XV

The Netherlands

Mobiel

E-mail

57

Amsterdam

+31 (0)6-50535831

oicexhibits@gmail.com

O I C  I n t e r n a t i o n a l  E x h i b i t s

Valpreventie training
Speciaal voor ouderen die die moeite hebben met lopen, 
moeite hebben met het evenwicht, bang zijn om te vallen of 
al eens gevallen zijn, organiseren wij de cursus “ In balans”. 

Je leert niet hoe je moet vallen, maar hoe je blijft staan!  Je 
balans verbetert en je zekerheid in het lopen neemt toe. 

Bent u 70-plus en herkent u zich in de beschrijving? Doe dan 
mee met deze valpreventie cursus! 
Ook als u met een rollator of stok(ken) loopt bent u van 
harte welkom. Deze 10-weekse cursus wordt 2x per jaar ( 1 x 
in voorjaar, 1x in najaar) georganiseerd. Wanneer? Bel even! 

Balans training en 50+ training
Daarnaast verzorgen wij voor ouderen ook wekelijks de 
volgende trainingen om lekker fi t te blijven: 
Balans training woensdag van 9.30-10.30 en van 11-12 uur, 
o.a. spierkracht, balans en reactievermogen.

50+ trainingen is op dinsdag en donderdag van 13.45-14.45 
en 15-16 uur. Een gevarieerde training op fi tnesstoestellen, 
matjes, met gewichtjes, elastieken, ballen en nog veel meer. 
Interesse? Doe mee met een gratis proefles. De kosten zijn 
70 euro voor een 10 rittenkaart.

www.praktijkrenewormhoudt.nl

Marktplein 4   -   1121GL Landsmeer   -   020-4825977

Wij zijn een paramedische groepspraktijk voor o.a. (Sport) 
Fysiotherapie, Oefentherapie- Mensendieck, Manuele 
therapie, Dry-needling, Massage, psycholoog 
en groepslessen.
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Cryptogram
U kunt de woorden vinden door goed de omschrijving 
te lezen. Het aantal letters wordt steeds aangegeven, 
en als extra hulp staan er cijfers in de hokjes. Gelijke 
cijfers zijn altijd gelijke letters!

U kunt de oplossing van dit cryptogram voor 1 juni 
sturen naar: samenmeerlandsmeer@kpnmail.nl 
Afgeven op ons kantoor kan natuurlijk ook. 
Veel puzzelplezier!

De woorden zijn:
A   Daar kun je in lachen en uit eten (7)
B   Belastingvrije kleur (5)
C   Kan dit vervoermiddel spreken bij verkiezingen? (7)
D   Werken op het land is teamwork (7)
E   Een kleine balk is eetbaar (6)
F   Het eten dat moeder steeds klaarmaakt (7)
G   Dat begint en eindigt met zichzelf (7)
H   Weer een teken voor slecht weer (7)
I   Zij is al tientallen jaren een popidool (6)

A
1 2 3 4

B
5 6 7 3

C
2 3 8 9 2

D
10 11 12 13

E
9 13 3 4

F
8 11 3 14

G
12 2 8

H
13 2 9

Puzzel
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