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Ondanks dat coronamaatregelen de startdatum én de continuïteit 
van de bijeenkomsten van Buurtclub Leefstijl verstoorden, kijkt 
Buurtclub Leefstijl de Bolder met voldoening terug op 2021-2022.  
 
Met plezier en trots volgt hieronder een beknopte weergave van 
wat deelnemers van Buurtclub Leefstijl dankzij Wijkkoepel  
Groenelaan en Participe gezamenlijk hebben meegemaakt.  
 

 

4-4-2021 
In samenwerking met Participe zijn er flyers 
ontworpen en verspreid, deelnemers en een 
kartrekker stonden in de startblokken om op 4 april 
te starten met Buurtclub Leefstijl de Bolder. 
 
Door coronamaatregelen moest de start uitgesteld 
worden tot 1 juni 2021.  

 
15-6-2021  
Terugblik op huiswerk (het Spinnenweb) en 
wat we samen willen bereiken.  Wat we in 
Buurtclub Leefstijl willen doen, bespreken 
en uitproberen aan sport, bewegen en spel 

 
29-6-2021  
Onder begeleiding van de leefstijlcoach kozen we 
kaarten over gewenste veranderingen in onze 
leefstijl. We bespraken dit vertrouwelijk in kleine 
groepjes 
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13-7-2021 
Onder begeleiding van danscoach dansten 
we op de muziek van de afgelopen eeuw, 
charleston, twist, soul enz..  
 
Lachen, gezelligheid en de dag later?  

Spierpijn!! 

 
27-7-2021 
Hoe gaan we het zomerrecess tegemoet? Vragen 
over voeding en leefstijl en hoe gaan we om met 
verleidingen?   

 
We bespraken resultaten vertrouwelijk in kleine 
groepjes via motivational interviewing 

 
24-8-2021 op verzoek van deelnemers is 
het zomerrecess eerder beëindigd. Men 
wilde weer beginnen!  
 

Het nieuwe seizoen geopend met gezonde 
hapjes en drankjes en……  
  

 
Levend Ganzenbord! 
Spel spelen en per stap oefeningen doen. Plezier en 
ongemerkt veel sporten! 

7-9-21 
Vervolg op de bijeenkomst dd 27-7-21 met 
de leefstijlcoach: hoe is de zomer verlopen 
en wat gaan we de komende tijd voor 
elkaar en met elkaar doen?  

21-9-21 
 
Amstelveen Sport bezorgde ons veel spelletjes en 
oefeningen. Golf, ballen gooien, hinkelen, slaan… en 
vooral veel lol.  
 

5-10-21  
Deelneemster trakteert ons op een leuke 
bijeenkomst. De groep was inmiddels 
veranderd in samenstelling, de vakantie 
zorgde ervoor dat niet iedereen er was en 
we hebben in een kleine groep veel 
gelachen en elkaar beter leren kennen 
dankzij het spel ‘Kletspotje’’. Goed voor de 
groepsvorming! 

19-10-21     TaiChi  
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2-11-21  Door coronamaatregelen konden 
we niet samen komen. Gesprek geopend 
over digitale voortzetting ondanks corona. 
De deelnemers in de Bolder vinden dit te 
lastig en soms is het voor hen onmogelijk.   
Bijeenkomst gaat niet door. Contacten 
lopen via Whatsapp. 

16-11-21  
Bijeenkomst met leefstijlcoach over mentale  
veerkracht.  Interactief met vertrouwelijke 
uitwisselingen.  

30-11-21  
Door de coronamaatregelen kan de 
bijeenkomst niet doorgaan.  
Kerstborrel zou gepland worden, maar het 
is onduidelijk of dit door kan gaan omdat in 
de avond alle buurthuizen gesloten moeten 
zijn.  
 
Via Whatsapp veel contacten hierover.   

18-12-21  
Na onderling overleg is er in de middag in het 
weekend een afsluitende kerstborrel in de Bolder.  

 

24-1-21  NB    
Het verslag van het wetenschappelijk 
onderzoek naar de bevorderende en 
belemmerende factoren van Buurtclub 
Leefstijl is verspreid en wordt met 
deelnemers en overige betrokkenen digitaal 
besproken. 

25-1-21 Bijeenkomst voorbereid door een 
deelneemster. Onderwerp is het systeem D.E.M. dat 
gebaseerd is op vijf Chinese energieën. Het dient als 
hulp bij zelfkennis (sterke en zwakke punten) en is 
een tool om anderen beter te leren kennen, maar 
ook om meer harmonie en balans in het leven te 
krijgen.  Leerzaam en indrukwekkend.  

 
 
8-2-21 Door ziektes geen doorgang. 
 
 
NB 
De groep heeft last gehad van  
discontinuïteit, wat de groepsvorming én 
de groepsgrootte beïnvloedde. Gelukkig 
hebben drie personen zich aangemeld met 
de wens om te kijken over Buurtclub 
Leefstijl bij ze past.  

 
 
22-2-22 Kickboxing! Carol begeleidde ons  
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Wetenschappelijk onderzoek naar 
Buurtclub Leefstijl geeft naast diverse 
goede sociale winstpunten ook aan dat de 
bekendheid van Buurtclub Leefstijl beter 
moet. Zowel bij professionals uit de eerste 
lijn als in de nulde lijn. Pitches op diverse 
plekken leveren belangstelling op, maar  
verwijzingen via de nulde en eerste lijn 
blijven achter. 

 

 8-3-22 Onder begeleiding van Linda ter Steeg, 
secretaris bestuur Stichting Buurtclub Leefstijl  
staan we stil bij onze leefstijldoelen. 
 
Werkvorm: de hand. Wat vinden we goed gaan 
(duim) wat wijzen we aan als verbeterpunt 
(wijsvinger) . 
Wat is niet goed en moet beter (middelvinger), 
waar blijven we trouw aan (ringvinger) en wat 
vinden we dat moet groeien (pink).  

22-3-22 
 
Het collagevirus!  Tijdens de coronaperiode 
is Buurtclub Leefstijl Elsrijk besmet geraakt 
met het collagevirus! Conny Hecker heeft 
ons met haar aanwijzingen en hulp 
‘besmet’ tijdens bijeenkomsten in kleine 
groepen bij haar thuis.  
 
Op 22 maart komt Conny een bijeenkomst 
geven voor Buurtclub Leefstijl de Bolder. 
Thema: leefstijl. Creatieve bijeenkomst! 
Ook de Bolder wordt besmet! 

 

  

Quotes van deelnemers, overgenomen uit het wetenschappelijk onderzoek 
M. Groen, onder begeleiding van AmsterdamUMC 

 “Blij zoals het gaat, voldoende ruimte voor 
inbreng.” 
 
“Door Buurtclub Leefstijl denk ik na over de 
balans in mijn leven tussen voeding, 
beweging, sociaal, slaap, ontspanning, 
zingeving. Ik wil bewust aanpassingen in 
mijn gedrag doorvoeren of proberen door 
te voeren.” 

“Mooie manier om met elkaar ervaringen 
te delen over leefstijl.” 
 
“Buurtclub Leefstijl levert mij vooral een stimulans 
op om telkens opnieuw te proberen wat aan mijn 
leefstijl  te doen en ook te bedenken waar ik dan 
concreet aan wil werken.” 
 
“Buurtclub Leefstijl levert mij op: saamhorigheid, 
stimulans, uitwisseling, kennis, steun en inspiratie” 
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Inhuur van experts over de periode 1 juni 2021 tot 1 april 2022 
(uitgaven na 1 april volgen na realisatie) 

Buurtclub Leefstijl de Bolder 

 
 

29-06-2021  Leefstijlcoach    75   euro 
13-07-2021  Danscoach   52,96  euro 
27-07-2021               Leefstijlcoach    75   euro 
19-10-2021        TaiChi     65,40  euro 
16-11-2021             Leefstijlcoach    50   euro 
18-12-2021             Kerstborrel    50   euro 
22-02-2022              Kickboxing    50   euro 

                                                         Totaal                             418,36  euro 
 


