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Van de redactie
Tijd voor optimisme
Met de kerstlampjes kwam ook de lockdown: veel deuren 
werden gesloten en we werden allemaal maximaal uitge
daagd om zelf iets te maken van de beperkte mogelijk
heden die er overbleven. 

We zijn nu gelukkig drie maanden verder. Veel mensen 
zijn inmiddels gevaccineerd waardoor in kleine stappen 
het normale leven weer op gang gebracht kan worden.
We hopen in de komende tijd weer iets te kunnen 
organiseren. Fietsen op bevrijdingsdag, wandelen elke 
dinsdagmiddag – voor wie alleen niet zo makkelijk 
wandelt - en hopelijk ook weer snel ontmoetingen op 
ons terras. Hou de aankondigingen in Het Kompas in de 
gaten! En voor de tussentijd: laat je met dit nummer van 
SamenMagazine inspireren door wat anderen bedacht 
hebben om zich te vermaken, te verbazen, zich goed te 
voelen en zich te verbeteren. Of anders toch in elk geval 
om simpelweg de tijd door te komen. 
De redactie wenst u veel leesplezier en inspiratie, en we 
hopen u snel weer te kunnen begroeten bij SamenMeer.

Aletta Kets

Colofon  jaargang 2 / nr 01
Het SamenMagazine is het nieuws- en informatieblad 
van SamenMeer en verschijnt 3 x per jaar. 
Oplage: 500 exemplaren.
De redactie wordt gevormd door: Esma Alkan en Aletta 
Kets (eindredactie), Ria de Boer (vormgeving), Janny 
Oosterhuis (coördinatie), Ellen Kruse (correctie), Isabel 
Toren (fotografie), Marjolijn van Otegem, Marjan Smid, 
Ellen de Paauw. De distributie wordt verzorgd door 
Henny de Vré en Oscar Nagtegaal.
Veel meer informatie en de digitale versie van dit 
magazine vindt u op www.samenmeerlandsmeer.nl
Kijk ook eens op Facebook ‘SamenMeer Landsmeer’
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“Positiviteit betekent niet het negeren van het negatieve. 
Het betekent het accepteren van en het leren omgaan 
met het negatieve,” zegt bestsellerauteur en positiviteit
expert Mark Verhees. 

Is positiviteit een modern woord? Welnee; het komt al in 
de middeleeuwen (1365) voor. Afgeleid van het Latijnse 
woord positivus betekende het naar eigen wil.

Positiviteit, wat is het eigenlijk?
Bedoeld wordt dat iets is zoals het is. Letterlijk is 
positiviteit dan ook de werkelijkheid aanvaarden. 
Positiviteit betekent dat je vooral bezig hoort te zijn met 
dat wat je wel wilt. Concreet in deze corona-tijd: ga niet 
bij de pakken neerzitten maar kijk wat je wel kunt doen.

Sociaal psychologe Frederickson geeft in haar boek 
“Positivity” uit 2009 de volgende definitie: positiviteit 
bestaat uit tien elementen: plezier, dankbaarheid, rust, 
interesse, hoop, trots, amusement, inspiratie, ontzag en 
liefde. Positiviteit in je leven en je werk heeft als voordelen 
dat je er psychisch weerbaarder door wordt en dat je 
beter bestand bent tegen stress en tegenslagen. 

Algemene manieren om tot meer positiviteit te komen 
zijn: stilstaan bij positieve ervaringen en daar de tijd 
voor nemen, het voordeel zien in ieder nadeel, positieve 
dingen delen, een dagboekje bijhouden, af en toe iets 
aardigs voor iemand doen, samen zijn, buiten zijn, open 
zijn en op zoek gaan naar nieuwe manieren om je talenten 
te gebruiken.

Marjolijn van Otegem

Positivi-tijd, hoe dan?
1. Ga in je herinnering terug naar je eigen lagere 

schooltijd en schrijf daar eens wat over. Weet je nog 
hoe je leerde lezen, over de schoolreisjes, over je 
lievelingsjuf of -meester? Schrijf dat op voor je (klein)
kinderen en lees het voor. Ze zullen horen hoe anders 
die tijd is en het is altijd leuk om te vertellen.

2. “Ja, ik vraag dat altijd even aan mijn zoon/dochter, 
want ik begin daar niet aan”. Hoe vaak zeg je dat niet! 
Je telefoon of computer; altijd lastig als je niet van de 
computergeneratie bent. Maar, ga er eens echt voor 
zitten nu je tijd hebt, zoek in het menu en probeer 
eens wat. Je (klein)kinderen zullen je geweldig vinden!

3. Sta eens wat langer voor je boekenkast. Welke boeken 
heb je tijdenlang niet gelezen of ingekeken? Pak 
weer eens een mooi fotoboek of een roman. Vind je 
het niets: geef het aan de Boekenmarkt, maar lees of 
bekijk het eerst. Misschien is het echt een eye-opener.

4. Maak originele cadeaus voor jarige vrienden. Een 
chutney, ingemaakte knoflooktenen, een jam of een 
pot zoetzuur. Voldoende recepten op internet. Verpak 
het in een mooie pot en zowel jij als de ontvanger 
hebben er plezier in. 

5. Wat dacht je van een echt mooie foto. Probeer, met je 
fototoestel of telefoon, iets uit verschillende hoeken 
goed vast te leggen. Misschien met tegenlicht of heel 
dichtbij. Niet een kiekje, maar een foto waar je trots op 
kunt zijn.

Wat is positiviteit?
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xxDe wondervraag

De Landsmeerder Joost Oortwijn werkt bij de GGZ 
NoordhollandNoord. Hij begeleidt veel mensen voor 
wie het leven zonder pandemie al moeilijk is. Welke 
lichtpuntjes en handvatten geeft hij zijn patiënten mee in 
deze tijd? Joost stelt ze de wondervraag en hij stelt deze 
vraag ook aan u.

Een koortsachtige opwinding kwam over ons toen de 
premier vorig jaar aankondigde dat de samenleving op 
slot zou gaan. Wij gingen iets bijzonders beleven! De 
kinderen juichten dat ze niet naar school hoefden, een 
vriend verloor die zondagavond zijn werk.

Vanuit de top van onze GGZ-
organisatie kwamen diverse regels en 
geboden: cliënten mochten niet in 
de behandelkamer of thuis bezocht 
worden. Gesprekken konden alleen 
per telefoon of beeldscherm gevoerd 
worden. Cliënten in de klinieken 
mochten niet met verlof en konden zich 
alleen in een straal van 10 kilometer 
buiten de kliniek begeven.

De smalle evenwichtsbalk van het bestaan
Voor sommige cliënten leken de maatregelen niet 
onvoordelig: mijnheer H. lag met ontbloot bovenlijf 
ontspannen languit in bed met zijn mobiele telefoon te 
beeldbellen en sommige cliënten meenden telefonisch 
hun therapie prima te kunnen volgen, terwijl ze onder hun 
auto lagen te sleutelen of een kippenhok in elkaar aan het 
timmeren waren.

Anderen hadden meer moeite met de situatie. Mijnheer 
van O. brieste: “Corona? Lariekoek! Nou kan ik mijn kind 
niet zien!” De begeleide omgang met zijn kind was door 
de lockdown stopgezet. Mijnheer de W. kon zijn moeder 
weken niet bezoeken. En hoe moest mevrouw A. een 
uitkering aanvragen als zowel de gemeente als de bank 
het loket gesloten hielden?

Voor mijnheer van B. veranderde er eigenlijk niet zoveel. 
Hij bracht al jaren zijn dagen in eenzaamheid thuis door 
en het mondkapje en desinfecteren van de handen waren 
toevoegingen aan zijn schraal bestaan

Er verdwenen mensen uit ons zicht omdat niet iedereen 
een telefoon, een computer en internet had. Sommigen 
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vielen van de smalle evenwichtsbalk die het bestaan voor 
hen nu eenmaal is.

Al snel zijn wij mensen weer op kantoor gaan zien en thuis 
gaan bezoeken. Ik kwam voor lastige vragen te staan: kan 
ik nu wel of niet de aangeboden koffie drinken en hoe 
houd ik anderhalve meter afstand van iemand die druk 
gebarend, schreeuwend en transpirerend door de kamer 
loopt te ijsberen?
 

Verdragen en aanvaarden
Inmiddels zijn wij een jaar verder en we laveren tussen 
berusting en opstandigheid; we verlangen vooral.
Er is hoop want er wordt gevaccineerd, alhoewel mijnheer 
van O. hier briesend anders over denkt: “Vaccin? Kolder! 
Ik begin d’er niet an!”

Ik besef terdege dat het coronavirus zeer schrijnende 
gevolgen heeft gehad en voor velen nog steeds heeft. En 
voor hen zal het volgende mogelijk niet afdoende zijn en 
te makkelijk klinken.

Voor het hanteren van deze crisis zijn principes bruikbaar 
waarop diverse therapieën gestoeld zijn. Het omgaan met 
een gebeurtenis van enige omvang vraagt aan de ene 
kant om het kunnen verdragen en aanvaarden van wat 
niet veranderd kan worden. En aan de andere kant om 
actief zaken die je in eigen hand hebt voort te zetten of te 
veranderen. 

Mijnheer van O. vecht zich door het leven. Hij volgt de 
hele dag het nieuws en meldde mij dat de Chinezen 
nu ook op Mars waren, gevolgd door een luidkeels: 
“Blijf ervan af, het is mijn heelal!” Dit lijkt mij niet een 
onderwerp waarop mijnheer van O. nu direct veel invloed 
heeft.

De wondervraag
Een positieve manier om met situaties om te gaan is de 
oplossingsgerichte benadering. Stel geen vragen als: 
“Wat is er aan de hand? Wat gaat er niet goed?”, maar 
vraag eerder: “Waar wil ik naar toe?” In de oplossings-
gerichte benadering ligt de oplossing vaak niet in het 
wegnemen van de oorzaak. 

Bij deze benadering past ook de wondervraag. Stel dat u 
zou gaan slapen, er gebeurt een wonder in de nacht en 
het probleem is de volgende ochtend verdwenen, wat 
zou u dan doen? Hoe zou u opstaan, wat zou u als ontbijt 
klaarmaken, hoe zou u zich kleden? Wat zegt u in deze 
goede stemming tegen uw partner, uw kind, ouder of 
uw buurman en hoe zou die reageren? Wat gaat u na het 
ontbijt doen? Gaat u sporten, fietsen of muziek draaien?
Als u deze vragen voor uzelf beantwoordt, dan vult u voor 
uzelf een draaiboek in voor een dag die meer kleur biedt 
dan de dagen ervoor.

Stel uzelf de schaalvraag. 
Als u een cijfer moet 
geven tussen de 0 en 10 
voor hoe u het leven nu 
ervaart, welk cijfer zou dat 
zijn? Als u het een 5 geeft, 
bedenk waarom het geen 
4 is en bedenk vooral ook 
wat het eerste stapje kan 
zijn om naar een 6 te gaan.

Mijnheer van O. heeft op 
eigen wijze zijn eerste 
stapje gezet: “Het kan me 
niet meer bommen, ik ga 
lekker fietsen.”

Joost Oortwijn
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Hoe blijf je fit als alles dicht is?
Half februari 2021, tijdens de tweede lockdown, probeer 
ik hier achter te komen. De sportinstuif 50+ in Sporthal 
ICL op donderdag is gesloten en ook SamenMeer heeft 
alle bewegingsactiviteiten stopgezet. Daarom vraag ik 
Diny Pragt, een trouwe bezoeker van de sportinstuif, wat 
zij in deze tijd doet om in conditie te blijven.

Nederland in Beweging (NIB)
Diny vertelt dat zij in 
haar leven altijd veel 
heeft gesport. Door 
het sluiten van de 
sportinstuif mist zij nu 
niet alleen het trainen 
maar ook het sociale 
gebeuren dat daar bij 
hoort, heel belangrijk 
voor haar. 
Zij wist al van het 
bestaan van NIB en 
heeft daarin een goed 
en leuk alternatief 
gevonden. Ze doet 

zo vaak mogelijk mee met de les van 9.15 uur op NPO2 
(er is ook een les om 10.15 uur op NPO1), liefst 5 keer 
per week. In het begin moest ze echt moed verzamelen 
om deel te nemen, maar het went. Nu is het zelfs een 
gewoonte geworden. Ze voelt zich na afloop heel 
voldaan. 
De les duurt 15 minuten en bestaat uit een warming up, 
oefeningen voor de hartslag, oefeningen voor armen 
en benen en tot slot een cooling down. De les zit goed 
in elkaar en wordt op een verantwoorde, professionele 
manier gegeven. Iedereen kan meedoen, je hebt er niets 
speciaals voor nodig, alleen een TV en wat ruimte. Voor 
balans kun je eventueel steun zoeken bij een stoel. Een 

Conditie en Corona
bijkomend voordeel is dat je al 15 minuten bewogen hebt, 
terwijl het advies is om elke dag minimaal 30 minuten 
te bewegen. Jammer is natuurlijk dat je het alleen moet 
doen. Net zoals fietsen trouwens, wat ze ook bijna elke 
dag doet.

Nordic Walking (NW)
Diny kwam in 2008 in contact met NW via een coach 
van de sportinstuif, Mariët Huitema, die daar al vanaf 

het begin bij betrokken is. Zij vertelde haar over een 
cursus van 6 weken, één uur per week, die in Amsterdam-
Noord werd gegeven. Na het volgen van deze cursus 
meldde zij zich via de contactpersoon van het toenmalige 
Dienstencentrum (DCL), Tiny de Boer, aan bij de NW-
groep van het DCL. 
Zo is het begonnen. Elke zaterdagochtend werd er 
gelopen in de Twiskepolder. In het begin waren dat echt 
lange wandelingen. Bijzonder is dat de groep nog steeds 
bestaat, maar de wandelingen zijn wel korter geworden. 
Vroeger was de tocht minstens naar Oostzaan en terug. 
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Nu is dat naar de boerderij en terug. Bij de boerderij 
wordt koffie gedronken. 
Gelukkig is daar in deze tweede lockdown ‘koffie to go’ . 
Ook hier is het samen sporten belangrijk. Elke zaterdag 
wordt er om 9.30 uur verzameld bij de parkeerplaats voor 
het Sportpark. 
Heb je goede wandelschoenen en NW stokken? 
Misschien bestaat de mogelijkheid om mee te doen?

Ommetje
Kent u trouwens 
de app Ommetje 
al? (eenvoudig te 
downloaden op uw 
telefoon)
Op deze app werd ik 
attent gemaakt door 
Sabrina Oudkerk Pool. 
De app Ommetje van 
de Hersenstichting is 
gemaakt in 
samenwerking met 
hersenprofessor Erik 
Scherder. Sinds maart 
2020 (tijdens de eerste 
lockdown) is de app 

vrij beschikbaar voor iedereen. De app stimuleert je om 
elke dag een stukje te wandelen (minimaal 20 minuten). 
Dat werkt positief tegen stress en stimuleert je energie, 
creativiteit en je immuunsysteem. 

Sabrina wandelde al regelmatig, maar werd aan het begin 
van de Coronatijd door een vriendin op de app gewezen. 
Hoe werkt het? Als je de app download kom je terecht 
in een willekeurige groep van 500 Nederlanders die ook 
meedoen.

Als je 20 minuten wandelt krijg je punten. Dus hoe meer 
ommetjes, hoe meer punten. Deel je dit met anderen dan 
krijg je extra punten. Zo stijg je in de ranglijst. 

Ambitie, plezier en samen 
Ambitieus als Sabrina is, wil ze in de top eindigen. Bij elke 
wandeling krijg je bovendien interessante ‘hersenweetjes’ 
op je telefoon. Weetjes die vooral oudere mensen 
bewust maken van het grote belang van (een leven lang) 
bewegen. 
De uitdaging om te stijgen op de ranglijst geeft Sabrina 
veel plezier. Je kunt natuurlijk ook zelf een ranglijst 
beginnen met vrienden of collega’s. Alleen wandelen en 
toch een beetje samen. 

Ellen Kruse

Positivi-tijd, hoe dan?

Hoe probeer ik om in deze lange, saaie lockdown 
periode toch positief te blijven? In het begin leken 
alle dagen op elkaar: een beetje lezen en wat filmpjes 
kijken. Op een gegeven moment was ik hier helemaal 
klaar mee: het moest anders, en wel onmiddellijk! 
Als eerste ben ik begonnen om elke dag iets gezelligs 
aan te trekken in plaats van de hele dag in een 
joggingbroek rond te hangen.
Het tweede wat ik mij heb voorgenomen is er voor te 
zorgen dat er dagelijks smaakvol wordt gegeten. Ook 
ga ik elke dag, weer of geen weer, minimaal een half 
uur wandelen. 

Hoe ik dit kan volhouden? Onder andere met veel 
telefonisch contact met familie en vrienden en verder 
weet ik dat er aan deze situatie eens een eind komt.

Diny van Schaik
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De show must go on 
In 2020 is de muziek in Landsmeer op een creatieve 
manier doorgegaan.

Zondagmiddag Concerten Landsmeer 

Zij bedachten in het coronajaar 2020 een slimme 
manier om de concerten met leden van Koninklijk 
Concertgebouw Orkest toch door te laten gaan: maximaal 
30 mensen in de zaal, maar dan twee keer hetzelfde 
concert. Zo konden toch nog 60 Landsmeerders naar een 
van de zo geliefde concerten. Ook het 10-jarig jubileum 
was voor 30 mensen: bestuursleden, vrijwilligers, sponsors 
en de wethouder. Allemaal verspreid over de zaal, aan een 
tafeltje met een kopje koffie en een feestelijk jubileum-
gebakje. Feest op afstand, met de muziek dichtbij. Pas 
in februari 2021 konden de concerten echt niet meer 
doorgaan, maar die concerten worden later gegeven. 
Hopelijk met een volle zaal.

Landsmeerse beatnacht
De Beatnacht in december wordt elk jaar door Flip 
Knibbe, Nico de Boer en Joost van de Wal georganiseerd, 
alweer sinds 2017, in Het Wapen van Landsmeer. Het 
‘Puikje’ van de Landsmeerse popmuzikanten treedt er op. 

Het is een benefietconcert met belangeloze medewerking 
van de muzikanten. De opbrengst komt helemaal ten 
goede aan het Wapen van Landsmeer. Een win-win 
situatie dus!
Er komen gemiddeld zo’n 400 bezoekers op af, jonge 
en ouwe Landsmeerse Rockers van 20 tot 80. Maar dit 
jaar helaas dus niet. Gelukkig werd er een alternatief 
gevonden. Met dank aan LOL Radio hebben de Beatnacht 
DJ’s Cock & Bull op zaterdagavond 12 December een 
radio memorie uitzending verzorgd. De 400 + mensen 
hebben die dag de radio vast niet uitgedaan. En… Flip 
ziet het niet somber in. Eerst Covid verslaan en dan 
op zaterdag 27 November 2021 de 4e Landsmeerse 
Beatnacht.

Zingen en Zoomen
Voor de zomervakantie repeteerde Zangkoor Odysseus 
buiten op het schoolplein van de Montessorischool, 
volgens protocol van het RIVM op een onderlinge 
afstand van maar liefst 3 meter. Tot ieders verrassing 
ging dat goed; het geluid verwaaide niet al te zeer. 
Na de zomer kon het koor weer naar binnen, maar in 
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Foto: Johan Vet. We zien Ricky te Pas en Raaf van der Grinten

november was zingen niet meer toegestaan en sindsdien 
wordt er gezongen vanachter de computer via Zoom. 
Onder leiding van de dirigent zingt ieder voor zichzelf, 
het geluid uitgeschakeld, want door vertragingen in de 
internetverbinding gaat samen zingen heel ongelijk. 
Er is dus geen koorklank, maar zo worden toch de 
partijen geoefend. Hoewel niet alle leden meedoen, 
is het belangrijkste dat er nog gezongen wordt en de 
onderlinge band blijft bestaan. Als het weer mag, hoopt 
het koor snel de draad op te pakken en met een concert 
van zich te laten horen.

Amicitia
Tijdens de eerste coronaperiode speelde het orkest in 
kleine groepen, zoals de koperblazers of de houtblazers. 
Korte tijd heeft het hele orkest samen kunnen repeteren, 
netjes op anderhalve meter. Toen er nog maar een 
groepsgrootte van 30 mensen was toegestaan, werd 
het orkest omgevormd tot twee harmonieorkesten 
en kwamen er twee repetitieavonden, totdat alles 
moest stoppen. Amicitia zat echter niet stil. De tweede 

lockdownperiode werd benut om de lesruimte op te 
knappen. De wens om de ruimte lichter en inspirerender 
te maken, bestond al langer, dus dit was een goed 
moment. Pierre, de dirigent nam zelf de verfkwast ter 
hand, Luc Mager, voormalig dirigent, maakte nieuwe 
meubels. En….er kwam een prachtige wand met een 
afbeelding van het concertgebouwpodium. Het is net of 
je op het podium staat. Hoe leuk is dat! 

Als dat niet inspirerend is...! De lessen gaan door. Juist nu 
is het een mooie tijd om een instrument te leren spelen. 
Er zijn proeflessen voor nieuwe leerlingen en er zijn al 
nieuwe aanmeldingen. Binnenkort starten de lessen 
Algemene Muzikale Vorming (AMV) voor kinderen weer. 
Ook orkestleden doen hun best: de klarinetgroep is bezig 
filmpjes op te nemen, die later tot één geheel worden 
gesmeed.
Amicitia is actief als altijd, maar er gaat niets boven spelen 
met het hele orkest voor publiek!

Marjan Smid & Marjolijn van Otegem
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Podcast is ’t nieuwe radio
Vanwege het virus zijn we ons een slag in de rondte gaan 
wandelen. We kunnen weinig anders. Dus dan maar langs 
’s heren wegen flink doorstappen. Goed voor de spieren, 
maar ook voor de geest. De grijze hersencellen knappen 
er van op. De ‘Ommetjeapp’ van neuroloog Eric Scherder 
is een enorm succes. Minstens 10.000 stappen per keer. 
Dan krijg je na afloop van Eric een leuk breinfeitje te 
horen. Kortom, wandelen is ‘hot’. Om over hip nog maar 
te zwijgen. 

Door de lockdown hebben veel mensen trouwens 
‘ouderwetsche’ bezigheden herontdekt. Legpuzzels 
bijvoorbeeld. Die vliegen de deur uit. En er schijnt weer 
veel meer gebreid te worden. Over kantklossen en 
batikken zijn nog geen cijfers bekend, maar ‘t zou me niks 
verbazen. Een ander fenomeen dat zich in hernieuwde 
belangstelling mag verheugen is de radio. Nou is de 
radio nooit echt weg geweest. Kijk naar het programma 

‘Arbeidsvitaminen’. Dat vierde onlangs haar 75-jarige 
bestaan. Het langst lopende radioprogramma ter wereld! 
Maar we luisteren sowieso vaker en meer radio dan ooit. 
Misschien wel tijdens ’t breien of ’t legpuzzelen. Lekker 
de radio op de achtergrond. In plaats van de tv. Fijn die 
bewegende schemerlamp ’s een keertje uit.

Overal luisteren
In dat verband hebben velen ook de podcast omarmd. 
Het klinkt vrij nieuw, podcast, maar dat is ’t eigenlijk 
helemaal niet. Ten eerste bestaat het fenomeen podcast 
qua techniek al bijna 25 jaar. Jarenlang beleefde het 
een sluimerend bestaan in de marge, alleen gemaakt en 
beluisterd door een klein groepje audio-nerds. 

Maar inmiddels heeft het grote publiek de podcast 
ontdekt. Logisch ook, want eigenlijk is het ook maar 
gewoon radio. De naam ‘podcast’ komt van een 
samenvoeging van iPod en broadcast. Maar een podcast 

Het nieuwe luisteren
foto Marcel Molle
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is dan radio op ’t moment dat jij dat wil en vooral ook 
radio met het onderwerp dat je op dat moment graag 
wil horen. Of je favoriete muziek. Een podcast is een 
audiobestandje dat je op je telefoon, op je computer 
of iPad kunt afspelen. Fijn aan podcasts is dat je ze kunt 
beluisteren terwijl je iets anders aan het doen bent: in de 
trein, tijdens het opruimen van je keukenkastjes of achter 
de grasmaaier. Oortjes in en gáán!

Hoorspelen
Vrijwel alle dagbladen maken tegenwoordig podcasts, net 
zoals alle omroepen. Ook de politiek heeft de podcast 
ontdekt en alle partijen brengen om de haverklap een 
luisterprogramma uit. En tenslotte zijn veel particulieren 
aan het podcasten geslagen. Je kunt geen onderwerp 
bedenken of er is wel een podcast over gemaakt.
Een leuke vorm is de zogeheten ‘verhalende podcast’. De 
ouderen onder ons zouden dat een ‘hoorspel’ noemen. 
Ook deze vorm van luisterradio wordt steeds populairder. 
Maar ook reportages en documentaires over een bepaald 
onderwerp worden gretig beluisterd.

Een podcast luisteren kan op verschillende manieren. Op 
de iPhone is de Podcasts-app automatisch geïnstalleerd. 
Klik op de app, ga naar de zoekbalk en voer een 
onderwerp in dat je interesseert of de naam van een 
podcast. Op Android werkt het vrijwel hetzelfde: ga 
eerst naar de Google Play Store en download de Google 
Podcasts-app. 

Heb je Spotify? Dan kun je daar ook gewoon zoeken op 
podcasts. Tenslotte kun je op je zoekmachine gewoon 
‘de leukste podcasts’ intikken en je krijgt een uitgebreide 
bibliotheek vol met titels waar voor iedereen wel iets 
te vinden is. Bij de Lokale Omroep Landsmeer hebben 
ze sinds ruim een jaar ook een serie podcasts. De LOL-
podcast is een radioprogramma gevuld met gesprekken 

met dorpsbewoners over actuele zaken die spelen in 
Lands meer. Uiteraard te vinden via de website van de LOL 
(lokaleomroeplandsmeer.nl)

Dus gewoon eens proberen en er gaat een (luister)wereld 
voor je open!                                                              Jan Kok

Positivi-tijd

In coronatijd ligt er 
bij veel mensen een 
legpuzzel op tafel. 
Waarom? Het is fijn 
om iets te doen te 
hebben bij de tv.
Het is rustgevend; je gedachten gaan uit naar de 
puzzel, waardoor je niet gaat nadenken over andere 
dingen.
Tip: Focus op een bepaald motief en laat de andere 
stukjes in de doos; dan blijft het overzichtelijk.

Anneke Smeding

foto Marcel Molle
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Fietsen maakt blij!
Stap op de fiets met Doortrappen
De zon laat zich weer vaker zien, de eerste bloemen 
komen tot bloei en het wordt steeds vroeger licht. Het is 
weer lente! Tijd om die fiets van het slot te halen. 

Doortrappen tot je 100ste 
Veilig en met plezier blijven fietsen tot je 100e, dat is de 
ambitie van het programma Doortrappen. En daar kun 
je volgens ons niet vroeg genoeg mee beginnen! Met 
handige tips, leuke fietsactiviteiten en mooie fietsroutes, 
biedt Doortrappen praktische handvatten om jou zo lang, 
veilig én plezierig mogelijk te laten fietsen.

Fiets jezelf een goed humeur
Dat fietsen goed is voor de conditie en helpt tegen 
overgewicht, dat weten we wel. Maar wist je ook dat 
fietsen helpt tegen stress en je zelfs blij maakt? Door 
te bewegen komen er namelijk stofjes vrij in onze 
hersenen: dopamine (tevredenheidsgevoel), serotonine 
(gelukshormoon) en endorfine (anti-stress hormoon). Je 
voelt je dus echt gelukkiger door te fietsen! 
Daarnaast zorgt fietsen ervoor dat je beter slaapt. 

Onderzoek toont aan dat je door slechts 30 minuutjes 
fietsen per dag sneller in slaap valt én een uur langer 
doorslaapt. Door buiten meer daglicht te krijgen, kom je 
beter (terug) in je natuurlijke slaapritme. 
Oftewel... genoeg redenen om op de fiets te stappen! 

5 handige fietstips
Maar hoe stap je veilig op de fiets? Het is een stuk drukker 
op de weg geworden en naarmate we ouder worden, 
werkt ons lichaam niet altijd meer even soepel als vroeger. 

René van Dongen van The Coolbiking Company deelt 
graag deze 5 handige fietstips met jou. 

1. Laat je fiets goed afstellen
Het is aan te raden om je zadel zo te zetten dat je met 
beide voeten bij de grond kan. Zo kun je sneller reageren 
bij lastige situaties in het verkeer.
2. Zie meer met een spiegel
Met een fietsspiegel zie je zonder omkijken wat er 
achter je gebeurt. Handig bij het afslaan of inhalen. Ook 
inhalend verkeer zie je eerder aankomen.
3. Verdeel je bagage
Voor een goede balans, kun je het best je bagage over 
beide kanten verdelen. En een bagagedrager of fietstas 
achterop is stabieler dan voorop. 
4. Laat jezelf niet wegglijden
Ga voor pedalen met antislip. Zeker bij gladheid en regen 
is dit een uitkomst.
5. Onderhoud je fiets goed
Reinig je fiets regelmatig en laat deze jaarlijks door een 
fietsenmaker controleren. Het is even een klusje, maar je 
hebt er lang plezier van!

Meer handige fietstips en oefeningen om bijvoor beeld je 
balans of lenigheid te trainen, vind je op  
www.doortrappen.nl. 
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Welk type fiets past bij jou?
Een e-bike, sportieve fiets met lage instap of een 
driewieler. Er is tegenwoordig van alles mogelijk. 
Benieuwd welk type fiets bij jou past? Doe de ‘Keuzewijzer 
Fiets’ van Doortrappen en ontvang persoonlijk advies. Je 
vindt de keuzewijzer op www.doortrappen.nl.

Ga je een nieuwe fiets kopen? Laat je adviseren door je 
lokale rijwielhandelaar. Hier kun je ook een proefrit maken 
zodat je zelf ervaart welke fiets iets voor je is.

Landsmeer heeft echte Doortrappers!
Misschien heb je het destijds voorbij zien komen: de 
historische fietstocht die Doortrappen afgelopen winter 
organiseerde. Een mooie fietsroute door het Twiske met 
onderweg historische punten en feitjes. Toen bleek al: in 
Landsmeer hebben we echte Doortrappers, die zich niet 
door de winterse temperaturen uit het veld laten slaan!

Het was ‘een gezellige en geslaagde dag’, volgens de 
deelnemers. De tocht was mede mogelijk dankzij de 
samenwerking met gemeente Landsmeer, SamenMeer, 
fysiotherapie Balans en The Coolbiking Company.

Ps. Wil je zelf deze fietstocht fietsen? Mail ons via 
doortrappenregioamsterdam@gmail.com. 
Dan sturen we je de route met historische 
weetjes toe.

Fiets mee op 5 mei  
Ook dit jaar organiseren we weer leuke 
Doortrappen activiteiten in Landsmeer. 
Fiets je op 5 mei mee met de lente 
fietstocht? Meld je aan via SamenMeer. 
Voor informatie zie de website 
www.doortrappen.nl/landsmeer. 
Ook vind je tal van leuke weetjes en tips op 
onze Facebookpagina @VerkeerenMeer.

 
Kim Kreeft, lokale Doortrappencoördinator Landsmeer

René van Dongen van The Coolbiking Company en Joke 
Grevenstuk staan klaar voor de start van de Doortrappen fietstocht

Gezocht: beste Doortrapper
Ben of ken jij een vitale oudere fietser (65+) in 
Landsmeer die nog regelmatig op de fiets stapt? 
Nomineer deze persoon voor de beste Doortrapper! 

En wie weet komen wij die persoon binnenkort 
in het zonnetje zetten. Meer informatie vind je 
op www.doortrappen.nl/landsmeer. Opgeven via 
samenmeerlandsmeer@kpnmail.nl of  020-4824190
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Geef jezelf de ruimte
Samen opruimen doet wonderen
Positiviteit, een heerlijk woord waar de energie van af 
spat! Dat kunnen we allemaal wel gebruiken, zeker in 
deze tijd. Positiviteit hangt nauw samen met aandacht. 
Hoe meer aandacht je vestigt op dingen waar je blij van 
wordt, hoe meer je kunt genieten. Professional organiser 
Marianne Winter begeleidt klanten bij het opruimen van 
spullen en papieren. Haar motto is “Geniet meer van 
minder”.

Het afgelopen jaar hebben we meer tijd thuis door-
gebracht dan ooit tevoren. Ik vind het dan ook erg 
belangrijk dat je blij wordt als je thuis rondkijkt. Het is de 
plek waar je helemaal jezelf kunt zijn. De plek waar je kunt 
doen wat je wilt. In mijn werk merk ik dat ‘thuis’ er bij veel 
mensen anders uitziet dan ze graag zouden willen. Toch 
is de stap om hier verandering in te brengen soms best 
groot. Als je weet wat je hebt kan het spannend zijn om 
het vertrouwde los te laten.

Als professional organiser begeleid ik particulieren en 
ondernemers, die niet weten waar ze moeten beginnen, 
met het opruimen van spullen, het op orde brengen van 

hun administratie of het vinden van een gaatje in een 
drukke agenda. 

Ook bied ik administratieve nazorg na het overlijden 
van een dierbare. Door samen aan de slag te gaan 
wordt beginnen eenvoudiger, bijhouden makkelijker 
en volhouden leuker. Je staat er niet alleen voor. Ik heb 
geheimhoudingsplicht dus alles wat ik hoor en zie blijft 
tussen ons.

Vaak bewaren we spullen, omdat ze ons herinneren 
aan iemand die ons dierbaar is of aan een bijzondere 
gebeurtenis. Spullen kunnen emoties oproepen. De 
effecten van mijn werk zijn dan ook veel groter dan alleen 
wat meer ruimte in je huis of agenda. Dat zie ik niet 
alleen tijdens de 1-op-1 begeleiding bij klanten thuis, 
maar ook bij de deelnemers aan de cursus Opruimen bij 
SamenMeer. Ze deelden indrukwekkende en ontroerende 
ervaringen met elkaar. Vervolgens werd het gemakkelijker 
een keuze te maken.

Hoe meer invloed je hebt over je dagelijks leven, hoe 
tevredener je hierover bent. De lente is bij uitstek de 
periode om een frisse start te maken. 
Waar wacht je nog op? De voldoening die je ervaart bij 
het bereiken van jouw doel is groot.

Marianne Winter

Lekker wandelen, fotograferen en fietsen maar wat doe 
je op je vrije dagen in een lockdown als het echt heel 
slecht weer is? Je gaat klusjes doen. Zo heb ik ineens 
een vensterbank en heb ik met twee plankjes ook 
ineens een koffiehoekje in de keuken. Op zoek naar 
nog meer projectjes.  
 Esma
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Het is stil in SamenMeer
Dit is niet de titel van een bekend lied, nee het is de 
praktijk. Er zijn geen vrijwilligers, er zijn geen activiteiten, 
er zijn geen bezoekers, kortom het bruist niet.
Dit is een scenario dat we een jaar geleden echt niet 
hadden kunnen bedenken toen we ons 50jarig bestaan 
vierden.

Toch zijn er lichtpuntjes. Langzaam neemt het aantal 
besmettingen af en neemt het aantal ingeënte mensen 
toe. 
We moeten door deze tijd heen. Laten we ons vooral op 
de toekomst richten; dat maakt ons sterk om door deze 
moeilijke tijd heen te komen. Wij hopen dat iedereen, 
vrijwilliger en bezoeker, straks gezond de weg weer weet 
te vinden naar SamenMeer.

Activiteiten, gezelligheid en vooral sociale contacten 
maken straks weer deel uit van ons dagelijks leven. We 
moeten de tijd nu zo goed mogelijk besteden binnen 
de regels die zijn gesteld. Bij veel mensen liggen de 
puzzels op tafel, worden puzzels uitgewisseld en vormen 
spelletjes en lezen een belangrijke vrijetijdsbesteding, 
naast alle social media. 

Ook beweging is belangrijk. 
Het wandelingetje door 
het dorp, het Twiske of het 
Landsmeerderveld is lekker en 
gezond. We hebben sneeuw 
en mooie warme dagen achter 
de rug; jong en oud was 
buiten.

Even voorstellen
Ik ben Richard Quakernaat, 
sinds afgelopen zomer lid 

Van het bestuur
van het bestuur van SamenMeer. Ik ben sinds kort met 
pensioen en wil mij inzetten voor de Landsmeerse 
gemeenschap. Dit heb ik in het verleden al op vele 
vlakken gedaan. Ik vind SamenMeer een prachtig 
voorbeeld van hoe invulling kan worden gegeven aan 
aandacht voor de ouderen in Landsmeer. 

Gedurende meer dan 8 jaar ben ik wethouder geweest, 
waarbij ik met plezier nagenoeg alle portefeuilles heb 
mogen doen. Mijn vrouw Marion en ik wonen sinds 1976 
in Landsmeer en voelen ons hier echt thuis.

In de coronatijd heb ik ook regelmatig met de klein-
kinderen thuis de school ingevuld. Voor de ouders even 
ontspanning en ik vond dat heel leuk om te doen. Als opa 
met je kleinkinderen door rekenen en taal te banjeren 
was voor mij pure ontspanning en ook de kleinkinderen 
vonden dit leuk.
Natuurlijk kan je nooit de school vervangen en ik ben dan 
ook blij voor de kinderen dat de basisscholen weer open 
zijn.

Ik hoop dat we de sluiting van SamenMeer, zodra het 
weer kan, achter ons kunnen laten en we vol frisse moed 
de activiteiten weer kunnen opstarten.

Richard Quakernaat

Dank aan Hannie Koster
Een groot woord van dank aan Hannie Koster, die in 
de afgelopen jaren als secretaris van ons bestuur veel 
heeft bijgedragen aan de vernieuwing bij SamenMeer. 
Hannie is verhuisd naar Drenthe en heeft haar taken per 
1 januari neergelegd.
We wensen haar alle goeds!
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Landsmeer      Oostzaan           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
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Het meest prominente afhaalloket in Landsmeer vinden 
we bij Van Dijk’s Doe Het Zelf. Hoe loopt dat nu?
Een gesprek met Sylvia Koelman over de aanpassingen in 
de winkel in coronatijd.

De eerste lockdown
Voordat we over het loket komen te spreken, blikken we 
nog even terug naar maart 2020. De maatregelen van de 
overheid betekenden een hele verandering. De klanten 
mochten de winkel niet meer in, maar moesten afstand 
houden en de pijlen op de grond volgen. Het personeel 
stond achter de toonbank op gepaste afstand in hun 
eigen bubbel. De meeste mensen voelden zich prettig en 
veilig, maar er waren er ook die er van alles van vonden en 
in discussie gingen. Die duurde kort, stelt Sylvia nuchter 
vast, regels zijn regels.
Het was ontzettend druk. Er zijn liters verf verkocht. 
Alle huizen glimmen. Mensen konden niets anders, dus 

gingen ze hun huis opknappen. Ook werden er voor het 
thuiswerken kantoren gebouwd en bureaus getimmerd.
Soms raakten zelfs de voorraden op, omdat de leveran-
ciers eveneens te maken hadden met beperkingen.

Het loket
Halverwege december werd bekend dat alle winkels 
moesten sluiten, maar dat doe-het-zelfzaken 
een afhaalloket mochten hebben. Meteen na de 
persconferentie is Sylvia met haar collega’s in de 
auto gestapt en is er diezelfde avond een afhaalbalie 
getimmerd en is de elektra omgelegd, zodat er aan de 
achterzijde een winkel gedraaid kon worden. Ze hebben 
geprobeerd het nog een beetje leuk te maken door het 
plaatsen van een zonnescherm, zodat de mensen droog 
konden staan. Ook zijn er meteen berichten op facebook 
en instagram geplaatst, die als een malle werden 
gedeeld. De eerste dag bleef het nog stil, maar gelukkig 

Het Loket
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wisten de klanten daarna de winkel weer te vinden. De 
bestellingen komen binnen via de telefoon of per mail 
en soms komen er oudere mensen aan de balie. Dat is 
eigenlijk niet de bedoeling, maar dan knijpen ze een 
oogje dicht, als er maar geen grote groepen voor de balie 
komen te staan. 
Er wordt druk gebruik gemaakt van het loket. Na de 
buitenkant is nu de binnenkant van de woning aan de 
beurt. Alles is te koop, zelfs voor een enkel schroefje en 
een praatje kun je nog terecht. Wat een geluk dat Van 
Dijk open was in de afgelopen winterperiode. De een na 
de ander kwam er vandaan met een sneeuwschep, maar 
ook sleeën en strooizout waren binnen de kortste keren 
uitverkocht en bizar veel schaatsen zijn geslepen.

Anders werken 
‘12.000 stappen per dag leggen we nu af om alles 
te pakken in de winkel en we hebben allemaal een 
telefoonstem’, zegt Sylvia lachend. ‘Normaal gesproken 

overleg je in de winkel of je laat iets zien, maar dat 
moet je nu via de telefoon of per mail zien over te 
brengen. Toch is het nu relaxter werken. In de eerste 
periode moesten we steeds goed opletten en mensen 
aanspreken. Soms was ik ook wel eens niet zo aardig. 
Luister toch gewoon!, dacht ik dan. Daar werd je moe van 
in je hoofd.

Het is voor hen goed vol te houden zo. Ze klagen 
absoluut niet. Er is werk genoeg voor z’n drieën of vieren 
en ook het werk van Tim in de buitendienst loopt goed. 
Sylvia maakt zich wel zorgen over andere winkels, die 
het veel meer van beleving moeten hebben. Ze is bang 
voor hoe het zal zijn, als alles weer open mag. Ze hoopt 
op begin maart, maar ze heeft er wel een hard hoofd 
in. In ieder geval staat team Van Dijk als altijd klaar voor 
iedereen en wordt de slogan ‘waar service nog gewoon is’ 
ook in deze tijd helemaal waargemaakt.                      

           Marjan Smid
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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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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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Column van Kok
Gluren bij  
de buren…
Ergens begin jaren dertig 
van de vorige eeuw schoof 
mijn grootvader na een 
lange werkdag aan bij het 
avondeten met zijn gezin. 

‘Betje!’ begon hij 
enthousiast (mijn 
grootmoeder heette 

Elizabeth), ‘hunnie hebben nou toch wat uitgevonden!’ 

Mijn oma zette de emaillen pan met dampende 
aardappelen op tafel. ‘Een apparaat waarmee je kan 
kijken wat er bij de buren gebeurt! Een soort radio met 
beeld!’ Mijn oma schudde haar hoofd in vertwijfeling 
en sjokte naar de sperziebonen. ‘Kijken bij de buren’, 
schamperde ze, ‘Oot!’ (mijn opa heette Jan, maar ze 
noemde hem Oot, waarom wist niemand) ‘Oot, praat niet 
zo raar, straks geloven de kinderen ’t ook nog!’
Ik weet uit betrouwbare bron dat dit gesprek echt heeft 
plaatsgevonden: mijn vader, toen een jaar of 10 oud, zat 
met zijn vier zussen aan die tafel.

Mijn opa was magazijnmeester bij de fosfaatfabriek (die 
fabriek heette ASF, maar m’n opa noemde ’m steevast ‘de 
Super’) Hij had over ‘t wonder van de televisie gehoord 
van collega’s. Het was toen hét onderwerp van gesprek.

De tv was inderdaad al in de jaren ’20 uitgevonden, maar 
het zou nog tot oktober 1951 duren voordat het eerste 
programma in ons land werd uitgezonden. Overigens 
kochten mijn grootouders al heel vroeg een tv. Een 
unicum. Die mahoniehouten kijkbuis met een streperig 
mini zwart-wit-beeld kostte toen tien maandlonen. 
Bij ons in de straat had maar één gezin een tv. Op 

woensdagmiddag eind jaren 
’50 zaten we met soms wel 
een dozijn buurkinderen op de 
grond voor de kijkdoos bij dat 
gelukkige gezin.      

Het kleuteruurtje. Mieters! We 
moesten wel iedere keer een 
stuiver meebrengen om te 
mogen kijken. Naar Dappere Dodo en tante Hannie (de 
omroepster heette echt Hannie maar wij noemden haar 
‘mevrouw Zwaai’). 

Leuk die tv, maar radio was al snel meer mijn ding. ‘s 
Avonds onder de klamme dekens luisteren naar radio 
Luxemburg. Of op ’t strand met je transistor afgestemd 
op radio Veronica. Want radio was en is toch ’t allerleukst. 
Dat heb ik denk ik van mijn oma, want die kapte het 
gesprek met opa Oot over de uitvinding van de tv destijds 
af met: ‘Ach vader, dat televisie-apparaat van jou wordt 
helegaar niks. Waarom zou je in hemelsnaam willen zien 
wat er bij de buren gebeurt’?

Positivi-tijd, hoe dan?

Positieve tijd is ook tijd die je door Corona overhoudt. 
Tijd om vier seizoenen van The Crown op Netflix in te 
halen… heerlijk. 
Of tijd om – met online gekochte kaartjes – op 
Valentijnsdag van 15 tot 21 uur met een glaasje wijn en 
thuisbezorgd eten van restaurant De Goudfazant op de 
bank ‘thuis-uit’ te genieten van de livestream Romeinse 
Tragedies van Internationaal Theater Amsterdam. Een 
avondje laptop kijken voelt dan toch anders dan een 
avondje televisie.  Aletta
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Hoofdstuk kop groot

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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De Groene Ridder
Positiviteit = 
positieve tijd
Positiviteit, een makkelijk thema 
in de lente. Immers, hét seizoen 
over het algemeen ervaren als 
een positieve tijd. Mede door al 
het uitbottende en ontluikende 
leven in de natuur. 

Bedenkt u, voordat u dit stukje verder leest, eens 
drie positieve dingen horend bij de lentenatuur… Dacht 
u aan: lentezon, zingende vogels, wilgenkatjes, bolletjes, 
frisgroene kiemplantjes, eenden pulletjes, kikkerdril? 
Grote kans dat u niet aan de brandnetel heeft gedacht.
Grote kans dat u de vlinderfoto wel als positief heeft 
ervaren.

Wat bepaalt die positiviteit?
Waarom wordt een bloeiende sleedoorn positiever 
beoordeeld dan een bloeiende brandnetel?  Want…zeg 
eens eerlijk: krijgt u warme, positieve gevoelens bij de 
aanblik van een brandnetel?  Toch zit er heel veel goeds, 
dus positiefs in deze plant.

Hierbij willekeurig, en lang niet uitputtend, op een rijtje 
gezet:
• Urtica is de Latijnse naam van de brandnetel, afgeleid 

van ‘urere’ wat branden betekent. Onder deze naam 
zijn veel geneeskrachtige middelen te vinden. 

• thee getrokken van brandnetelblaadjes werkt 
bloedzuiverend.

• brandnetel verhoogt de uitdrijving van urinezuur.
• de plant zit vol vitamines, A, B2, C, K en is rijk aan 

mineralen waaronder kalium, nitraat, calcium, ijzer, 
etc..

• in de brandharen zit o.a. histamine, een stof die 
de bloedvaten verwijdt, waardoor ijzer beter wordt 

opgenomen na het nuttigen van brandnetel. 
• brandnetel wordt verwerkt in zalf voor allerlei 

toepassingen. 
• ideale plant voor wie uit de natuur wil eten 

(brandnetelsoep, brandnetelkaas, etc.)
• in het kader van duurzaamheid is textiel gemaakt van 

de lange taaie vezels van de brandnetelstengels aan 
een opmars bezig (neteldoek). 

• brandnetelgier, probaat middel tegen bladluis, 
meeldauw, etc. en prima te gebruiken als vloeibare 
bemesting.

• belangrijke waardplant (voedselplant) voor rupsen van 
wel 50 vlindersoorten (waaronder veel nachtvlinders). 
Dagvlinders die hun eitjes op de brandnetel 
leggen, zijn o.a.: dagpauwoog, kleine vos, atalanta, 
distelvlinder en gehakkelde aurelia. 

Veel positiefs dus in deze als negatief ervaren plant. 
Denk daar eens aan wanneer u de plant in al zijn saaiheid 
ziet staan. Denk daar eens aan bij het zien van een 
rondfladderende dagpauwoog. 
Maak in deze afmattende Coronatijd gebruik van de 
kracht van de brandnetel. Maak er soep van, bak er een 
omelet mee, trek er thee van. 
Deze plant vol positiviteit bevordert het hebben van een 
positieve tijd. 

Lidy Ridder-Brandjes
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