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Voor Buurtclub Leefstijl was ook 2021 een gezond en vruchtbaar jaar. Net zoals in voorgaande jaren 
kunnen we terugkijken op positieve ontwikkelingen.    
Dit jaarverslag gaat over Buurtclub Leefstijl in Elsrijk in 2021. Het geeft een globaal overzicht van de   

bijeenkomsten in Elsrijk en over -een deel van- de contacten tussen deelnemers en wat daaruit 

voortvloeide. Voor- en door de deelnemers!  

We zijn blij met Stadsdorp Elsrijk, met gemeente Amstelveen en Stichting Zorg en Zekerheid.  
Sinds september 2019 financiert Stadsdorp Elsrijk de bijeenkomsten en stelt ruimten ter beschikking.  
Dankzij de subsidies van gemeente Amstelveen en Stichting Zorg en Zekerheid konden we Buurtclub 
Leefstijl verder ontwikkelen.  
Met plezier en trots volgt hieronder het verslag. 

 
Eerst een paar feitjes 

 In 2021 zijn er 22 bijeenkomsten gepland, waarvan er 21 zijn doorgegaan. Door de 
coronamaatregelen is er slechts één bijeenkomst niet doorgegaan; 

 Dertien bijeenkomsten waren digitaal. Dit lukte omdat deelnemers elkaar daarbij hielpen: ict 
ondersteuning op maat. Hierdoor zijn er dertien Zoom- bijeenkomsten gelukt; 

 Het aantal actieve deelnemers varieerde in 2021 van 8 tot 13; 

 In acht van de 21 bijeenkomsten ontmoetten de deelnemers elkaar live. Viermaal in Huis 
Elsrijk, eenmaal in het Openluchttheater, tweemaal is voor de nodige corona-afstand een 
gymzaal gehuurd en eenmaal waren we in het Broersepark, op de jeu de boulesbaan; 

 Buiten de bijeenkomsten om is er veel gebeurd: via de groeps WhatsApp en de e-mail 
zochten en vonden deelnemers contact met elkaar. Deelden ervaringen, stelden elkaar 
vragen, wisselden kennis uit. Persberichten en onderzoeken op het gebied van leefstijl zijn 
verspreid, onderling zijn hulptroepen bespreekbaar gemaakt en geregeld bij ziekte; 

 Tussen deelnemers ontstonden subgroepjes, om bij iemand thuis in een kleine groep samen 
creatief te kunnen blijven. Dankzij de inzet van een deelneemster is er een wekelijkse 
meditatiegroep ontstaan, in samenwerking met School voor Meditatie.  En er is een groepje 
dat gemiddeld tweemaal per week de fitnessroute loopt; 

 Op basis van beschikbare kennis van deelnemers en gezamenlijke interesses hebben vijf 
deelnemers zes bijeenkomsten vormgegeven. Soms in samenwerking met een andere 
deelnemer, of alleen. Sommigen van hen deden dit een paar maal en/of waren actief voor 
deelnemers met aanvullende activiteiten buiten de bijeenkomsten om; 

 Tussen de bijeenkomsten door zijn verschillende activiteiten georganiseerd waarin alle 
deelnemers participeerden. In coronatijd soms ook andere personen, buiten Buurtclub 
Leefstijl of uit een andere wijk waar Buurtclub Leefstijl ook plaatsvindt; 

 Op verschillende manieren is er lief en leed gedeeld. Bijvoorbeeld ‘oma perikelen’, bij ziektes, 
blessures en pensionering. 

 
Allemaal passend bij de kernwaarden van Buurtclub Leefstijl: steun van- en voor elkaar! 
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5-1- 2021 
Goede voornemens voor het nieuwe jaar.  
hoe is het gegaan met onze leefstijldoelen 
gedurende de feestdagen, aan welke 
onderwerpen besteden we de komende tijd 
aandacht. Welke activiteiten (sporten, 
bewegen, anders) zijn voor ons van belang. 
Wat willen we er zelf aan doen, wat kan 
Buurtclub Leefstijl daarin betekenen en wat 
spreken we onderling af. 
 

  

 

 
19-1-2021 Terugblik op bloemschikken in 2020, 
gedurende de coronabeperkingen kregen 
deelnemers bloemschikmaterialen thuis om zelf 
aan de slag te gaan, onder het  ‘Samen 
bloemschikken maar toch alleen’.  Tijdens deze 
bijeenkomst zijn Whatsapp foto’s getoond 
waardoor we alle prestaties konden bewonderen.  
Voorbereiding op de bijeenkomst waarin we 
stilstaan bij de kleine stappen waarmee we onze 
leefstijldoelen willen bereiken.  
 
 

Februari- maart 2021 
Kaartenactie voor 
bewoners en 
personeelsleden 
om hen tijdens de 
coronaperiode een 
hart onder de riem 
te steken. Buiten 
de bijeenkomsten 
leidde een 
creatieve 
deelneemster deze 
activiteit, zorgde 

voor materiaal, begeleiding, verzamelde de 
kaarten en reikte ze uit aan de voordeur van 
het verzorgingshuis.  
 
Later organiseerde 
deze deelneemster 
nog een wedstrijd 
onder de 
kaartenmakers!  
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Digitale bijeenkomsten 
 
2-2-2021 Drie deelnemers vertellen over 
componist Bach en zijn muziek. Een  
muziekinstrument uit die tijd wordt getoond 
en gehoord; 
 
16-2-2021 TaiChi gezamenlijk digitaal; 
 
2-3-2021 Huisarts geeft presentatie, tips en 
oefeningen aan deelnemers over 
ademhalingstechnieken om stress te 
verminderen en beter te ontspannen; 
 
16-3-21 introductie van Nei-therapie. Wat 
doet dat en hoe werkt dat; 
 
 
 

 

 

 
1-3-2021  
Afscheid van Saskia, de buurtsportcoach die van 
het begin af aan bij Buurtclub Leefstijl betrokken 
was.  
 
 

30-3-21  Deelneemster bezorgt bij anderen thuis 
materialen ivm de coronabeperkingen. Op die 
manier konden we onder haar begeleiding 
kennismaken met multi-mediatechnieken, met 
als thema ‘ontspanning’.  
Iedereen ging thuis aan de slag: 
 
 ‘Samen creatief maar toch alleen.’   
 
Tijdens de bijeenkomst worden foto’s van de 
resultaten getoond en besproken. Leerzaam en 
gezellig! Ook de personen die niet vaak creatief 
zijn, vonden het leuk en verlegden hun grenzen. 
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13-4-2021 
Deelneemster vertelt over Sjostokowitch, over 
zijn leven en muziek in de tijd van Stalin. 
Compleet met filmpjes en muziek;  
27-4-2021 Deelneemster bevraagt kundig de 
andere deelnemers naar hun leefstijl, vanuit 
sociaal perspectief; 
11-5-2021 Stembevrijding, samen digitaal 
geoefend; 
25-5-2021 Yoga video van deelneemster 
getoond en samen uitgevoerd; 
 
Toen de maatregelen het toelieten om in 
kleine groepjes weer buiten te sporten kreeg 
de fitnessroute aandacht.  
Ook de bewegwijzering voor de route, de 
oefeningen en aan welke toestellen Buurtclub 
Leefstijl(en anderen)  behoefte hadden. Het 
een en ander is met Amstelveen Sport 
kortgesloten.  

Een van de versies van de door Buurtclub 
Leefstijl ontwikkelde fitnessroute 

8-6-2021   Eindelijk weer live! Het was een hartelijk ontvangst op de Jeu de Boulesbaan, waar we 
gratis een leuke clinic kregen, genoten van spel en gezelligheid en consumpties! 

 

22-6-2021  
In het Openluchttheater spelletjes van 
Amstelveen Sport, onder begeleiding van een 
buurtsportcoach; 
 
Afronding van het seizoen, evaluatie in 
Blokhut met hapjes en drankjes. Gezamenlijk  
hebben we goede herinneringen aan de 
afgelopen tijd!   Zomerreces. 
 
23-6-2021 Buiten de bijeenkomsten om 
ontstond een wekelijks meditatiegroepje op 
de zondagmorgen; 
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31-8-2021  
Eerste bijeenkomst na zomerreces 
 
Een deelneemster interviewde  op een kundige 
wijze een vrouw  uit Iran.  
Het was indrukwekkend en interessant.  
We hoorden muziek uit Iran en een prachtig 
gedicht in Faci.  
 
Ter afsluiting dansten we samen de (daar 
verboden) dans voor Vrijheid van Vrouwen en 
genoten we van drankjes en hapjes uit Iran;  
 
 
14-9-2021 met leefstijlcoach stilstaan bij onze 
leefstijldoelen; 
 

 
21 9-2021 Om subsidie te ontvangen is 
Stichting Buurtclub Leefstijl in het leven 
geroepen. Het bestuur: Annemiek Klink, Linda 
ter Steeg, Michel Mulder.  
Adviseur Hans Steenhoven. 
 
De subsidie leidde onder andere tot 
deskundige en waardevolle ondersteuning via 
AmsterdamUMC, waaronder 
wetenschappelijk onderzoek naar 
belemmerende en bevorderende factoren bij 
het opzetten van Buurtclub Leefstijl. 
Zie www.buurtclubleefstijl.nl.  
 

 

28-9-2021  
Sport en spelbijeenkomst in de gymzaal. De 
prijswinnares ontving een hoofdprijs: eeuwige 
roem en een prijsbeker met gezonde 
tomaatjes;  

 

12-10-2021  
Dansen in de gymzaal, op muziek van de laatste 

eeuw. Van Charleston naar 
twist, soul, streetdance!! 
 
26-10-2021 Bijeenkomst 
over mediteren, informatie, 
teksten en oefeningen;  
 
9-11-2021  Een psychiater 
kwam vertellen over 
depressies:  hoe ervaart 

men dat, hoe kun je dit signaleren bij een ander 
en wat kun je voor een ander betekenen, enz.. 
Ervaringen werden vertrouwelijk uitgewisseld. 
Indrukwekkend! 
 
23-11-2021 deze bijeenkomst moest afgezegd 
worden door de coronabeperkingen;  
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7-12-2021  
Voorafgaande aan deze bijeenkomst nodigde 
de kwartiermaker iedereen via de mail uit om 
een gedichtje te schrijven over Buurtclub 
Leefstijl, of over leefstijl in het algemeen, of 
over elkaar. Achteraf bleek dat achter haar rug 
een van deelnemers een ander plan had 
gesmeed! Alle deelnemers schreven een 
gedichtje over de kwartiermaker zelf!  Twee 
deelnemers hebben de gedichtjes gebundeld 
in een prachtig en zelfgebonden boekje. Een 
hartverwarmende verrassing! 

 

14-12-2021 
‘Samen een kerststukje maken, maar toch 
alleen’..De kwartiermaker bezorgde bij de 
deelnemers  thuis spullen om een kerststukje 
te maken;  
 
21-12-2021 In deze 
bijeenkomst zijn foto’s 
bewonderd van ieders’ 
kerststukje   

Het 
voorgenomen 
plan om samen 
te eten in het 
kader van 

kerstafsluiting kon door coronamaatregelen 
geen doorgang vinden. Hopen op 2022! 
  

 
Greep uit de onderwerpen die via Whatsapp zijn 
uitgewisseld en ‘besproken’: 
 
Informatie over voeding, over leefstijldoelen, 
over Positieve Gezondheid, over kunst en cultuur, 
over de podcast van Mike Bodé over zijn 
depressie, aankondigingen van TV films over 
leefstijl of mentale onderwerpen, medicijnen 
waarvan je dik kunt worden, hoe belangrijk 
bewegen is, zowel tijdens de coronaperiode (met 
oefeningen dans) als ook daarbuiten.  
Hoe je thuis kunt oefenen, foto’s van tekeningen 
die men thuis maakte, informatie over creactieve 
bezigheden: teveel om op te noemen. 

 
Een paar quotes uit het wetenschappelijk onderzoeksverslag van Merlin 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 op: 
saamhorigheid, stimulans, uitwisseling, 
kennis, steun en inspiratie” 
 

“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.” 

 
 
 
 

   
 

Afscheidscadeautje voor Merlin.  
Buurtclub Leefstijl is blij met haar verslag!  
Zie www.buurtclubleefstijl.nl 

  
  

 


