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Van de redactie

Licht, lichter, lichtst?
De tweede golf is op zijn retour en we hopen met 
zijn allen dat het daarbij blijft. We willen graag dat in 
december niet alleen de kerstlampjes voor verlichting 
zorgen, maar dat we daar ook met elkaar van mogen 
genieten, zodat we met een lichter gemoed weer kunnen 
beginnen aan het nieuwe jaar. Dit decembernummer 
heeft ‘Lichter leven’ als thema – natuurlijk niet toevallig in 
dit ingewikkelde en onzekere Corona-jaar. 

Bij ‘licht’ kan je vele invalshoeken kiezen. Nanda Nijstad 
vertelt hoe haar persoonlijke ‘ontzorg’-benadering een 
lichtpunt voor nabestaanden kan zijn in de voorbereiding 
van een crematie of uitvaart.
Kunsthistorica Yvonne Lievaart gaat in op het Luminisme, 
een spannende en belangrijke fase in de moderne kunst, 
waarin licht de hoofdrol speelt. 
Mensen leren omgaan met pijn en hoe bewegen 

verlichting kan brengen, dat is wat Job Cornelissen doet 
in zijn lessen bij SamenMeer. 
Hoe keuzes maken in het leven kan leiden tot ‘lichter 
leven’ en hoe indrukwekkend, ja misschien zelfs 
verlichtend bijna-bovennatuurlijke ervaringen kunnen zijn. 
Daarover verhalen Ria en Joop de Boer.
Voor de Landsmeerse fotografe Pauli van Oort is licht 
in alle opzichten belangrijk voor haar ontwikkeling, als 
persoon en als fotograaf. 
En dan: De Groene Ridder schrijft over het letterlijk 
vederlichte bestaan van het winterkoninkje, we zien het 
voor ons. 
Jan Kok memoreert een oude, aardse en toch mystieke 
herinnering aan de kapitein van een pontje als lichtbaken 
in de mist.
Jeannet de Baare, die bij SamenMeer schildert en gymt, 
deelt met ons hoe zij zich met haar beperking ontwikkelt 
in het leven, ook door de activiteiten die ze onderneemt. 
Nieuwe kortdurende cursussen, zoals Kunstgeschiedenis 
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en colleges door studenten, speciaal voor ouderen. Ook 
in het nieuwe jaar zal hiervoor weer een programma 
worden ingevuld. 
En dan is er wandelen met begeleiding, voor wie dat niet 
meer zo makkelijk gaat. Weer of geen weer, wie gaat er 
mee?

De redactie heeft er weer uitgehaald wat er in zit en wenst 
u veel ‘licht leesplezier’ toe. Hopelijk komt er in 2021 
een vaccin voor iedereen, en kunnen we elkaar weer als 
vanouds ontmoeten en vermaken, en hopelijk wordt alles 
weer normaal. 

Tot dat moment: houd afstand, gebruik je verstand, en 
wees meer dan welkom bij SamenMeer.

Aletta Kets

Nu echt....
De laatste editie van het SamenMagazine hebben veel 
lezers nog in de bus gekregen van een vertrouwd gezicht: 
Dick Keijzer. Bekend van de Kick van Dick maar ook omdat 
hij op de fiets ons informatieblad bezorgde. Eerst met een 
heel grote actieradius maar later alleen nog in het dorp, 
Den Ilp en Purmerland.

Dick hield altijd goed bij hoe het met iedereen ging. Vaak 
kregen wij van hem een berichtje: mevrouw. .. ligt in het 
ziekenhuis of mijnheer… is verhuisd. Heel fijn om zo op 
de hoogte te blijven. Na de verspreiding van het laatste 
SamenMagazine gaf Dick aan dat het de laatste keer is 
geweest. Hij gaat bij ons nu echt met pensioen. 

Beste Dick, bedankt voor je betrokkenheid en inzet bij 
ons Magazine. Wij wensen je veel mooie jaren in goede 
gezondheid met Paulien en hopen je af en toe nog bij 
SamenMeer te zien!
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Minder mensen betekent niet 
minder licht!
Ze werkte zo’n tien jaar bij de ABN Amro toen ze vrij 
plotseling een overstap maakte. Ze klom in die tien jaren 
op van een simpele baan bij een buurtfiliaal naar het 
hoofdkantoor van de gerenommeerde bank. Alle reden 
om tevreden te zijn met je loopbaan, zou je zeggen. Dat 
besluit tot een ommezwaai nam ze niet zomaar, maar 
kwam ook voor haar eigenlijk uit de lucht vallen. Van de 
snelle wereld van een internationale bank, via een baan 
bij de gemeente naar een eigen onderneming in de 
uitvaartsector.

Nanda Nijstad begon op haar 19de met haar werkzaam 
leven bij de bank met een leer-werkovereenkomst. 
Eerst aan de balie bij een filiaal, daarna bij de afdeling 
hypotheken en voor ze er echt erg in had zat ze op het 
hoofdkantoor op de afdeling waar ze research deed voor 
de sales managers. Een boeiende baan, zo vond ze. Ze 
ontmoette daar haar grote liefde en twijfelde of ze haar 
toekomst wel bij de bank zou moeten zoeken. “De ene 

reorganisatie volgde op de volgende en bovendien 
vond ik dat hele hippe en snelle wereldje niet echt bij 
mij passen. Net voor onze huwelijksreis naar Zuid-Afrika 
heb ik mijn baan opgezegd. Dat lijkt nu een lichtzinnige 
beslissing, maar het was eigenlijk weloverwogen.”

Net voor haar beslissing om bij ABN Amro te stoppen, 
overleed de vader van Nanda. De uitvaart was uiteindelijk 
in orde, maar het hele proces verliep niet vlekkeloos. 
“Tijdens een evaluatiegesprek, wat toen eigenlijk heel 
bijzonder was, vroeg de directeur van het crematorium of 
ik niet voor hem wilde gaan werken. Mijn eerste reactie 
was: Ik? De hele dag met de dood bezig? Maar het bleef 
soms wel door mijn gedachten spoken.”

Nanda parkeerde de gedachte om aan de slag te gaan 
in de uitvaartwereld en solliciteerde bij de gemeente 
Landsmeer. Daar ging ze aan de slag als secretaresse. 
“Ook daar heb ik ’t heel erg naar mijn zin gehad. Alleen 
was ’t in het begin wel wennen. Er werd nogal ‘op de klok’ 
gewerkt. Ik zat soms tot half 8 ’s avonds nog achter m’n 

Gesprek met Nanda Nijstad



5

bureau. Na een week werd ik al op het matje geroepen 
dat dát niet de bedoeling was. Maar ik was het zo 
gewend.”

Het credo is ontzorgen
Na ruim vier jaar had Nanda ’t wel gezien bij de 
gemeente. Toen kwam ‘t idee van de eigen uitvaart-
onderneming weer om de hoek. “Ik heb eerst als 
freelancer gewerkt. Dus leren hoe ’t eigenlijk moet. 
Je begint met zorgen dat er kaarsen zijn, praktische 
zaken, dingen klaar zetten, daarna mensen ontvangen. 
Zo rol je er in. In de avonduren ben ik de opleiding van 
uitvaartondernemer gaan volgen. Als freelancer bij dat 
uitvaartbedrijf dacht ik: dit is heel mooi, dit wil ik ook. 
Maar dan op mijn eigen manier. Anderen zeggen: je bent 
in dat proces toch een beetje een soort van lichtpunt. Dat 
is voor mij een groot compliment. Meer dan dat. Ik moet 
er niet aan denken dat iemand zou zeggen, je moet weer 
terug naar de gemeente of naar de bank. Nee, dit wil ik. 
Dit geeft me zoveel voldoening.”

Bij de voorbereiding voor een uitvaart of een crematie 
is weinig standaard. Het belangrijkste voor Nanda is 
ontzorgen. Zoveel mogelijk praktische zaken de familie 
uit handen nemen. “Dat wat de familie niet hoeft te 
doen, doe ik. Daar gaat het om. En om een persoonlijke 
benadering. Iedere uitvaart is anders, want ieder mens is 
anders.”

De persoonlijke benadering is voor grotere uitvaart-
ondernemingen soms moeilijk te realiseren. Voor Nanda 
is dat haar grote kracht. “Zij hebben ’t wat dat betreft 
moeilijker, omdat ze met contracten werken. Dus zij 
krijgen een melding van een overlijden, iemand pakt dat 
op, maar de uitvaart is zoveel dagen daarna en dan is ’t 
de vrije dag van die persoon. Dus dan is hij of zij er niet. 
Dat komt bij mij als kleine ondernemer niet voor. Mijn 

benadering is 
persoonlijker. Ik 
zeg altijd: je kunt 
me altijd bellen. 
Ook ’s nachts. 
Dat komt zelden 
voor, maar het zou 
kunnen.”

Dat persoonlijke 
is volgens Nanda 
belangrijker dan 
ooit. “Soms kom 
je na een melding 
van overlijden 
in een huis vol, 
met een weduwe 
of weduwnaar, 
kinderen, 
kleinkinderen, 
noem maar op. Of je zit ineens met een oudere dame 
alleen. Haar man is overleden. Dat is al heel wat anders. 
En als die dame zegt: hij hield niet van poespas, dus ik wil 
hem in mijn eentje naar zijn graf dragen, dan kan dat ook 
mooi zijn. Heel intiem.”

Alles moet kleiner in deze tijd. Maar dat schept volgens 
Nanda ook mogelijkheden. “Het dwingt je om creatiever 
te zijn, maar tegelijkertijd kom je daarom op bijzondere 
uitvaarten. Het is niet alleen maar minder, met minder 
mensen, maar ook met een meer bijzondere sfeer. Minder 
mensen betekent niet minder licht!”

Jan Kok



6 SamenMagazine | december 2020

Luminisme
Een feest van licht en kleur
De zon is voor ons mensen van levensbelang, onmisbaar, 
koesterend, stralend, om blij van te worden, maar de 
zon kan ook oogverblindend, brandend heet en akelig 
hinderlijk zijn. 

In 1905 was in het Stedelijk Museum Amsterdam een 
grote overzichtstentoonstelling te zien van de schilderijen 
van Vincent van Gogh, een toen nog onbekende 
kunstenaar, die een leven lang vol overgave had getekend 
en geschilderd. Hij vertrok eerst naar Parijs, de kunststad 
bij uitstek, en later naar Zuid-Frankrijk, naar Arles, om – 
gevoed door zijn geliefde Japanse prenten een lichter 
en vrolijker bestaan te verbeelden, waarin de rijke en 
prachtige aspecten van de natuur een hoofdrol speelden. 
De zon figureerde in zijn schilderijen vaak als een grote 
felgeel gekleurde cirkel vlak boven de horizon.

Van Gogh’s “Japanse droom” en pogingen de vrolijkheid 
en kleurigheid daarvan te evenaren werkte aanstekelijk 
voor een aantal schilders, die in 1905 zijn werk in 
Amsterdam kwamen bewonderen.

Jan Toorop was toen een ervaren en bereisd schilder. Hij 
had in Frankrijk de Pointillistische werkwijze leren kennen, 
waarbij je stippen kleur naast elkaar zet, die optisch deels 
in elkaar vloeien en zo een tintelend effect geven. Piet 
Mondriaan ontmoette Toorop in Domburg in 1908, toen 
hij een manier zocht om minder realistisch te schilderen. 
Molen bij zonlicht toont de stralende kracht van de zon 
in een toets, vergelijkbaar met die van Van Gogh en 
bovendien zien we hier de stippels van Toorop. Nieuw is, 
dat Mondriaan alleen de primaire kleuren rood, geel en 
blauw gebruikte. Dit schilderij is het begin van zijn verdere 
ontwikkeling, waarin hij zich steeds meer beperkte tot de 
essentie in vorm en kleur, totdat zijn werk in 1917 volledig 
abstract was geworden. 

Het Luminisme was een korte, maar belangrijke fase in 
de ontwikkeling van de moderne kunst in Nederland. De 
wisselwerking tussen Toorop, Mondriaan, Jan Sluyters en 
Leo Gestel leidde tussen 1908 en 1911 tot schilderijen, 
waarin het licht de hoofdrol speelt, de vormen 
vereenvoudigd worden en de niet-natuurlijke kleuren 
een krachtig resultaat geven. De kunstenaars streven 
naar “vergeestelijking”, het uitdrukken van een gevoel of 
een idee en niet zozeer meer naar het weergeven van de 
werkelijkheid. 
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Jan Sluyters verwerkte in Bospad, 1910, vooral de invloed 
van de Fauvist Henri Matisse, wiens werk hij in Parijs had 
leren kennen. Met vele felle kleurvlekjes suggereert hij 
een landschap vol zon en schaduw. Opvallend is, dat 
er toch zo’n overtuigend gevoel van gebladerte boven 
je hoofd ontstaat, terwijl er bijna geen groen of bruin is 
gebruikt. 

Zijn Amsterdamse studiegenoot Leo Gestel schildert een 
jaar eerder, in 1909, Herfst. De stralen van de zon zijn 
goed te herkennen en ook de herfstbomen linksonder, die 
al veel van hun bladeren hebben verloren. 
Anders in dit werk is de verregaande abstractie: Gestel 
schildert geen wolken maar blauwe vlakken, waar het 
doek ook nog eens doorheen schemert. Van de vier 
Luministen bereikt Leo Gestel in deze periode de grootste 
mate van abstractie. Het werk is vlakker dan dat van zijn 
collega’s. 
Al met al heeft het Luminisme oogstrelend werk 
voortgebracht, dat we o.a. in het Kunstmuseum Den Haag 
en het Singer Museum Laren kunnen bewonderen.

Ieder gaat zijn eigen weg na 1911
De genoemde kunstenaars stamden uit 3 verschillende 
generaties: Jan Toorop, geboren in 1858, maakte naam 
met zijn Symbolistische werk in de jaren 90, waarin hij de 
lijn op decoratieve wijze gebruikte. Na het Pointillisme 
zien we veel werk van hem met een religieuze inhoud en 
portretten. De invloed van Toorop op de Nederlandse 
kunstwereld, maar ook internationaal, is groot geweest. 
Piet Mondriaan stamt uit 1872 en vond na een realistisch 
en expressionistisch begin en de Luministische periode, 
via het kubisme de weg van een materiële naar een 
immateriële wereld. Hij zocht met zijn horizontalen, 
verticalen en beperkte kleuren rood, geel, blauw, zwart en 
wit rust en evenwicht te bieden als tegenwicht tegen de 
onrust van die tijd (na 1917). Jan Sluyters en Leo Gestel, 
beiden uit 1881, verwerkten de invloed van de Parijse 
kunstenaars Matisse en Picasso en bleven de rest van 
hun leven expressionistisch werk maken. De spontane en 
intuïtieve Sluyters kwam tot een vrije verwerking van het 
kubisme en futurisme, waarin de kleur zijn voornaamste 
expressiemiddel blijft. Leo Gestel is evenwichtiger en 
bedachtzamer en maakte later vaak vrouwenfiguren, niet 
reëel, maar als fantasieën weergegeven. 

Yvonne Lievaart
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xx

Kan dans en bewegen pijnklachten 
verminderen? 
Hierover sprak ik met Job Cornelissen, dans -en 
bewegingstherapeut en aikidoleraar. Job is 25 jaar danser 
geweest, was tevens dansdocent en is nu vooral werkzaam 
als dans- en bewegingstherapeut en trainer. 
Bij SamenMeer leidt hij op donderdagen de cursus 
‘Effectief bewegen met chronische pijn’. Job heeft in zijn 
puberjaren zelf ervaren hoe dans helend kan werken. 

Dans- en bewegingstherapie 
Job licht toe dat de therapie bruikbaar is voor mensen 
met psychosomatische klachten, die overigens heel divers 
kunnen zijn. Hij pretendeert niet dat mensen nooit meer 
pijn zullen hebben, maar hij kan ze wel helpen anders 
met pijn om te gaan. Lichamelijke klachten hebben altijd 
een effect op je mentale gesteldheid. Het doet iets met 
je zelfbeeld, je lichaamsbewustzijn, op hoe je je eigen 
lichaam ervaart en wat je er niet meer mee kan. Vanuit de 
dans probeert Job een nieuwe ervaring mee te geven.

Hoe ga je te werk?
Job gaat uit van het bewegingsniveau van de deelnemers. 
Hij observeert, terwijl hij zelf meebeweegt. Daar is hij ook 
in getraind. Van daaruit doet hij voorstellen om andere 

dingen uit te proberen. Hij vraagt hoe dat voelt en of 
mensen dingen herkennen uit hun alledaagse leven. 
Langdurig pijn hebben levert veel stress op. Stress geeft 
veel spierspanning en dat levert weer nieuwe stress op. 
Daarbij komt ook nog de spanning van de manier waarop 
de buitenwereld reageert, omdat pijn vaak niet te zien is. 
De pijn is ooit begonnen als echte pijn. Maar blijft de pijn 
daarna te hanteren of neemt de pijn je leven over?

Zie je iets veranderen?
Je ziet mensen vrijer worden in hun bewegen, hun 
gezichtsuitdrukking verandert, heel vaak krijgen mensen 
kleur en worden expressiever in hun gezicht. Afhankelijk 
van hoezeer mensen opgesloten zitten in hun lichaam, zie 
je na verloop van tijd hun bewegingen groter worden. Je 
ziet ze een ander bewegingsrepertoire ontwikkelen.. Dat 
is een mooi aanknopingspunt, want hoe zou het zijn als 
je ook andere dingen in je leven anders zou doen? Wat 
mensen fysiek doen is vaak een weerspiegeling van wat 
er in hun hoofd gebeurt. In die zin zijn lichaam en geest 
nauw verbonden.

Cursus bij SamenMeer
Bij de cursus kiest Job een andere benadering dan bij 
therapie. Dat is ook een afspraak met de deelnemers. 

Lichter leven met pijn
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Job benadert de 
groep als mensen 
met pijn en niet 
als pijnpatiënten. 
Het mens-zijn staat 
voorop. Het gaat 
erom hoe ik omga 
met spanning, 
hoe ik dat aflees 
aan mijn lichaam 
en hoe ik via mijn 
lichaam vervolgens 
iets kan doen om 
de spanning te 
verminderen.

De les is dus niet bedoeld om de conditie te verbeteren.
Job observeert wat er in de groep gebeurt en beweegt 
mee, maar vanuit zijn ervaring als dansdocent brengt hij 
nieuwe dingen in als hij ziet dat de groep daar behoefte 
aan heeft. Dat heeft vooral te maken met meer of minder 
energie, met sneller of langzamer. Intussen is hij bezig 
met specifieke bewegingen uit de groep op te pikken. 
Hij gelooft erin dat veel bewegingen weliswaar onbewust 
zijn, maar dat ze niet onwillekeurig zijn; het lijf heeft op 
een gegeven moment bepaalde dingen nodig en dat 
kun je zien aan de manier waarop mensen bewegingen 
inbrengen. Job probeert altijd bruggetjes te maken van 
de dansvormen naar de dagelijkse dingen thuis, zoals een 
ui snijden of hoe je iets uit een kastje pakt of hoe je gaat 
zitten.

Aikido
Job maakt ook gebruik van principes uit Aikido, vooral 
in duwspellen en bij een manier van staan. Aikido is een 
verdedigingskunst, waarbij je de aanvalsenergie, de 
spanning, de druk die op je afkomt, met zo min mogelijk 

weerstand probeert om te buigen. Daar moet je je 
lichaam op een bepaalde manier voor organiseren. Het 
zijn goede fysieke oefeningen, want we hebben de hele 
dag met druk te maken. 

Als je mentale druk ervaart en je kent op fysiek niveau 
oefeningen om de druk om te buigen, dan ga je anders 
om met spanning. En pijn geeft veel druk. Zo heb je een 
manier om anders met pijn om te gaan, zodat het beter te 
hanteren is.
Dat hoort hij ook terug van de groep.
 
Er is nog plaats bij de cursus. De groep bestaat uit 
mensen met diverse aandoeningen o.a. fybromyalgie. 
Soms verwijst de huisarts, maar je kunt je ook zelf 
aanmelden. Kosten worden soms vergoed via de 
aanvullende zorgverzekering. 

Marjan Smid
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De familie De Boer is er gelukkiger van geworden. Ze zijn 
al 47 jaar samen, waarvan 42 jaar getrouwd, Ria en Joop 
de Boer. In hun gezellige huis aan de Meervalweg praten 
we over de grote beslissingen die zij in hun leven hebben 
genomen. Zij hebben werkelijk ‘het roer omgegooid’, op 
weg naar een nieuwe horizon.

Joop werkte in de gokautomatenbranche en Ria in de 
reclamewereld. Twee stressvolle beroepen, altijd rennen, 
vliegen en deadlines halen. Achteraf gezien, zegt Joop, 
was het voor het geld. We verdienden veel, maar hadden 
weinig tijd voor onszelf. We maakten ook toen wel reizen 
maar het bleef bij twee weken per jaar. Dan moest er weer 
gewerkt worden.

Keerpunt
Het is een jaar of 24 geleden dat Joop ernstige 
problemen kreeg met zijn hart. Hij werd geopereerd en 
kreeg 4 bypasses. Er volgde een intensieve revalidatie. In 

die tijd hebben Joop en Ria zich de vraag gesteld: hoe nu 
verder? Wat gaan wij doen? 

Het gezegde: ‘Niemand zegt op zijn sterfbed ik had nog 
zoveel willen werken… maar wel: ik had nog zoveel willen 
doen’ heeft voor beiden een grote rol gespeeld bij de 
beslissing het roer drastisch om te gooien. 
Joop begon met klussen bij een huisartsenpraktijk in 
Amsterdam-Noord. Klussen deed hij altijd al graag. Maar 
het bleef niet bij klussen. Op verzoek van de huisarts 
volgde hij een opleiding tot doktersassistent. Tamelijk 
bijzonder voor een man. Het bleek een gouden greep, 
want tot op de dag van vandaag werkt hij met veel plezier 
bij dezelfde huisartsenpost. Hij leidt assistenten op en 
begeleidt ze bij stages en het vinden van een baan
Voor Ria kwam de verandering wat later. Door een 
reorganisatie op haar werk kreeg zij de mogelijkheid om 
iets anders te gaan doen. Loslaten, kansen zien maar 
vooral ook kansen pakken. Ze deed het. Ze stapte uit 

Het roer om… het kan!
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Nog zo’n reis is de ballonvaart die ze gemaakt hebben. 
Ze stralen allebei bij de herinnering aan die tocht. In de 
buurt van Gorinchem stapten ze in de grootste ballon 
van de wereld. Bij een ballonvaart denk je al gauw aan 
een mandje met 4 personen, maar in deze mand was 
plaats voor 32 personen. De dagen ervoor had het 
hard geregend, nu was de lucht schoon. Er stond een 
matige wind. Ideale omstandigheden dus. Ze vertellen 
dat een ballon meestal op 1 km hoogte vaart. Dat is 
op zich al spectaculair, maar er kwam bericht van de 
luchtverkeersleiding dat ze mochten doorstijgen naar 
2 km hoogte. Na het geraas van de branders is er 
dan de stilte. Drijven door de lucht, op die hoogte, is 
onvergetelijk. Ze zagen Noord-Holland, de kust, Zeeland, 
zelfs het midden van Nederland. Ria vertelt wat die stilte 
doet met je zintuigen. Wat het Noorderlicht deed met de 
ogen, doet deze ballonvaart met de oren. 

Lichter leven. Het kan dus. Ria en Joop leven naar hun 
motto: ‘Niet het leven uitleven, maar uit het leven halen 
wat er in zit’. 

Ellen Kruse

de reclamewereld en ging 
werken op het gemeentehuis 
in Landsmeer. Zo belandde 
ze in een totaal andere 
wereld, die van de non-
profitorganisaties. 

Een nieuwe balans
Op mijn vraag of ze nu 
‘lichter leven’ is het antwoord 
eenduidig: ja. De moeilijke 
periodes in hun leven hebben 

tot het inzicht geleid dat het leven met minder geld, 
maar met meer tijd voor elkaar en voor zichzelf, ze veel 
gelukkiger maakt. Joop komt fluitend thuis van zijn werk. 
Ook Ria zegt haar werk met liefde te doen, samen met 
leuke collega’s.
Meer tijd en meer rust hebben een creatievere manier 
van leven opgeleverd. De wereld is groot en nodigt uit 
tot reizen, wat zij dan ook met veel plezier doen. Ze zijn 
zich er ook heel erg van bewust dat het leven vaak anders 
loopt dan je had gedacht. 
Zo werd een geplande reis naar Canada en Alaska 
uitgesteld vanwege de Corona-crisis. Ook zelf bleven ze 
niet gespaard voor het virus. Ze zijn er behoorlijk ziek van 
geweest. 

Licht en lichter
Twee onvergetelijke reizen willen ze noemen.
Met de Hurtigruten (een Noorse Pakketboot–
maatschappij) zijn ze een aantal jaren geleden langs 
de kust van Noorwegen, via de Lofoten, richting de 
Noordkaap gevaren. Het was in november/december. 
Tijdens die reis hebben ze diverse keren het magische 
Noorderlicht gezien. Ria noemt het herinneringen met 
een gouden randje!Het voelt als een voorrecht zoiets mee 
te maken, en stemt tot dankbaarheid.
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Pauli van Oort is fotografe. Ze publiceert veel van haar 
foto’s van het Twiske/Ilperveld op de Facebook groep ‘Je 
bent Landsmeerder als..’. Al haar schitterende foto’s zijn te 
bekijken op: https://www.flickr.com/photos/paulipuur/. 

Vorig jaar ben ik gestopt met mijn werk als 
organisatieadviseur/coach. Fotograferen doe ik al 
sinds mijn 18de. In 2006 heb ik een opleiding aan de 
Fotovakschool gevolgd om vooral ook de techniek beter 

in de vingers te krijgen. Nu ik gestopt ben met werken is 
de fotografie een nog veel grotere plek in mijn leven gaan 
innemen. 

Licht is heel belangrijk. Licht kent zoveel betekenissen. 
Het licht in jezelf. Een ander licht laten schijnen op 
situaties/personen die vastgelopen zijn. Licht brengen in 
de duisternis. Licht is energie. Daar maak ik gebruik van in 
mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn omgeving en in mijn 
fotografie. 

Voor mij is fotograferen heel goed kijken. 
Wat zie ik ‘tussen de regels door’. Wat voel ik 
hier? Dat probeer ik vast te leggen. Daarbij 
is licht een enorm belangrijke sfeerbepaler. 

Ik maak vrijwel geen gebruik van filters. Wel 
belicht ik foto’s soms dubbel en ga daar dan 
in de nabewerking mee aan de slag. Maar 
bij mij gaat het vooral om ‘pure’ fotografie. 
Aspecten in beeld brengen die anders 
‘onderbelicht’ blijven. Door de lockdown-
periodes ben ik nog meer dan anders in het 

Licht is de taal van de fotografie
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Twiske en Ilperveld gaan fotograferen. Met mijn foto’s 
geef ik een extra dimensie mee, waardoor mensen er 
weer met andere ogen naar kunnen kijken. Door mijn 
fotografie hoop ik mensen ook altijd wat ‘licht’ te kunnen 
geven in tijden zoals nu met de Corona-crisis.

Ik ben gek van de Hollandse luchten. Een stralende dag 
is leuk, maar met wolken krijgen we dat unieke Hollandse 
licht. Heerlijk die dramatische wolkenpartijen. Voor 
landschappen zijn de begin- en einduren van de dag heel 
mooi. Ik ben ook een beetje een ‘luie’ fotograaf. Ik ga op 
pad en zie wat 
zich aandient. 
Ik plan het 
meestal niet zo. 
De uitdaging 
ligt in het 
moment. In het 
hier en nu.

Marjolijn van 
Otegem
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Het jaar 2020 is een vervolgverhaal. Nadat vanaf half 
maart de activiteiten opgeschort moesten worden 
konden we rond 1 juni weer gaan opbouwen. Bijna alle 
vrijwilligers gingen enthousiast in op de uitnodiging 
om in groepjes van tien, samen met bestuursleden en 
kantoormedewerkers, bij te praten en ideeën uit te 
wisselen. 

Vanaf juni zijn er weer 
activiteiten gestart. 
De deelnemers van de 
dagbesteding werden 
door onze chauffeurs 
weer opgehaald - eerst 
zonder bijrijders, maar met 
mondkapjes en een plexiglas 
beschermwand achter de 

chauffeur -, de biljarters kwamen weer biljarten en er  
werd veel gebruik gemaakt van het nieuwe terras. 

In de zomer waren er méér activiteiten dan in de 
afgelopen zomers, iedereen snakte ernaar om weer iets 
leuks te gaan doen en andere mensen te ontmoeten. 
Helaas was de Corona nog niet weg. 
Na 29 september ging de horeca weer dicht, moest bij 
SamenMeer het buffet dicht en kwamen er strengere 
beperkingen. Een aantal activiteiten kon niet meer, maar 
veel kleinschalige activiteiten die goed ‘op anderhalve 
meter’ konden, gingen door. 
Na 4 november werden de beperkingen zo groot dat 
SamenMeer 2 weken moest sluiten. Op het moment van 
schrijven van deze tekst lopen de besmettingen terug en 
hebben we goede hoop dat we open kunnen blijven.  

Nieuwe activiteiten en online vergaderen
Dit alles bij elkaar betekende zeker niet dat het bestuur 
in de afgelopen tijd bij de pakken heeft neer gezeten, 

integendeel. We hebben Richard Quakernaat hartelijk 
welkom geheten als nieuw bestuurslid, natuurlijk bij velen 
bekend als voormalig wethouder van Landsmeer. 

En er zijn nieuwe activiteiten. Vanaf eind september 
werden er colleges over Politieke Communicatie gegeven 
door een student-docent, georganiseerd door de 
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. In oktober werd 
gestart met een wandelgroep voor mensen die zelf 
niet meer zo gemakkelijk kunnen wandelen. En begin 
november startte een cursus Kunstgeschiedenis over 
Romantiek en Realisme. Wie wordt er niet vrolijk van dit 
nieuwe aanbod!

Het valt niet altijd mee om de moed er in te houden, en 
ook verder te kijken dan het Corona-virus, maar toch is 
dat wat we doen. Het hard noodzakelijke schilderwerk aan 
het gebouw is inmiddels gestart en plannen voor 2021 zijn 
in ontwikkeling. Vergaderen doen we online zolang het 
moet!

namens het bestuur, Marjan Tavecchio

Van het bestuur

Het bestuur vergedert online 
Boven: Marjan Tavecchio, Hans Postma, Hannie Koster. 
In de hoek rechtsboven: Schalk Spaander.  
Onder: Richard Quakernaat, Nel Klaasse Bos en Angelien Horn.
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De Groene Ridder
Een vederlicht 
bestaan…
Met verwondering kijk ik hoe 
een winterkoninkje, het staartje 
parmantig omhoog, vederlicht 
door de tuin hipt, van tak naar 
stronk. Geen najaarsstorm die het 

omver blaast. Wat weegt dat nu helemaal? 9,1 gram! 
En toch zo sterk dat het de wind kan trotseren.

De kracht zit hem deels in de veren. ‘Zo licht als een 
veertje’…een bekend gezegde dat zoveel wil zeggen 
dat iets niet veel weegt. Veren zijn licht en tegelijk heel 
stevig. Ze beschermen de vogel o.a. tegen kou, regen en 
beschadiging. Ze stroomlijnen het vogellichaam waardoor 
ze duizenden kilometers kunnen vliegen.

Wat maakt een vogelveer licht en toch sterk?
Het sterkste deel van de veer is de holle schacht, gemaakt 
van hoorn (zoiets als onze nagels). Links en rechts daarvan 
zit de vlag, bestaande uit een aantal evenwijdig lopende 
baarden met weer fijnere vertakkingen, die allemaal in 
elkaar grijpen. 

U begrijpt dat deze verenpracht onderhoud vergt. 
Vandaar dat je vogels regelmatig met hun snavel de veren 
glad ziet strijken, ze op ziet poetsen. 
Vooral na de zware broedperiode waarin 
de oudervogels vele weken druk in de 
weer zijn met gesleep van wurmpjes en 
rupsjes voor hun grut, ziet het verenpak 
er verfomfaaid, rafelig en versleten uit. 
Daar helpt geen herschikken meer aan. 
De rui wordt als herstelmiddel ingezet. 
De ene soort verliest de veren geleidelijk, 
bij anderen, m.n. watervogels, gaat dit in 
een keer. Eindelijk rust: dobberen op het 

water (vliegen kan dan niet). Wel alert blijvend op gevaar. 
Na de rui trekken veel vogels voor overwintering naar het 
zuiden. Het voedsel dat ze daar wacht maakt de zware 
tocht de moeite waard.

De blijvers, de vogels die vanuit de bosgebieden de 
woonomgeving zoeken én de vogels die uit het hoge 
noorden hier overwinteren, scharrelen nu hun kostje bij 
elkaar in mijn tuin. Tussen afgestorven planten en verdord 
blad doen zij zich tegoed aan insecten, bessen en zaden. 
Tonen hun fraaie verenkleed, opgebouwd uit donsveren, 
dekveren, slagpennen en sierveren. 

Om de last van de zware winterperiode voor de 
gevederde bezoekers extra te verlichten zorg ik voor 
vetbolletjes en wintervoedering.
Want… voor je het weet is het lente en begint de tijd van 
balts, nestje bouwen, eitjes leggen, jonkies voeren, veren 
poetsen...

Het leven van dat winterkoninkje, 
aangekleed met zo’n 1000 tot 1500 
veertjes: een bestaan waar we niet te 
lichtvaardig over moeten denken.

Lidy Ridder-Brandjes
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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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Column van Kok
Het bootje van 
Snip
Mijn vader werkte in de 
jaren ’50 als boekhouder 
bij de Superfosfaatfabriek 
aan ’t IJ in Amsterdam en 
ik mocht als kleine jongen 
soms op zaterdag mee. 
De zaterdag was toen 
nog onderdeel van de 
6-daagse werkweek. 

Ik zwierf dan uren over het terrein van de in mijn ogen 
geheimzinnige fabriek, waar alles uit zichzelf leek te 
bewegen en waarover een dikke laag grijs fosfaatstof lag. 
Mijn vader en ik kwamen op zaterdagochtend vroeg op 
de fiets in Tuindorp Oostzaan bij de steiger van het kleine 
fietspontje over het IJ. 
Daar hing een kolossale holle metalen buis van een 
halve meter lang. Daarnaast, ook aan een ketting, hing 
een stalen hamer. Om aan de pontbaas aan de overkant 
kenbaar te maken dat je in Noord stond te wachten gaf je 
dan – mijn vader dus – een paar stevige hengsten met de 
hamer op de stalen buis. 

Ik hield mijn handen stijf op mijn oren, want dat staal-
op-staal gaf een oorverdovende herrie. Mijn vader had ’t 
nooit over het pontje, maar over ’t bootje van Snip, naar 
de naam van de pontbaas. Maar op weg naar ‘t pontje 
verhaspelde mijn vader steevast als grap die naam. “Waar 
gaan we heen? Nou? We gaan naar het Snootje van Bip!” 
Het toverde altijd een lach op mijn gezicht. 

Op een koude zaterdagochtend in november was ‘t zeer 
mistig. Nadat mijn vader een paar forse slagen op de buis 
had gegeven, verschenen de contouren van het bootje 
van Snip langzaam in de mistige soep die over ’t IJ hing. 

Eenmaal aan boord vroeg mijn 
vader aan pontbaas Snip: “Is 
’t niet gevaarlijk met die mist? 
Je ziet op deze manier de 
andere schepen toch niet?” 
Snip nam een forse trek van 
zijn eeuwige sigaar, zonder die 
bruine bolknak uit z’n mond 

te nemen, spuugde een rochel in ‘t IJ en bromde iets 
onverstaanbaars. Hij was een man van weinig woorden. 

Er volgde een spannende overtocht met veel luid 
toeterende scheepshoorns zonder dat je de schepen zag. 
Ik leerde wel een paar nieuwe vloeken. 

We kwamen veilig aan de overkant en ik had een 
kinderlijk, maar groot vertrouwen gekregen in zwijgende, 
sigaren rokende mannen. De schipper Snip was voor mij 
een helder licht in de mist!
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Nieuw: korte cursusssen 
Navraag naar de wensen rond nieuw cursusaanbod bij 
onze bezoekers heeft opgeleverd dat er interesse is voor 
korte cursussen met inhoud. Om hier aan tegemoet te 
komen zijn er in het najaar van 2020 – tussen de Corona-
beperkingen door - enkele cursussen georganiseerd. 
Ook was er behoefte aan ‘buitenactiviteit’ en is een 
wandelgroep van start gegaan. Een in samenwerking met 
de Oudheidkundige Vereniging georganiseerde fietstocht 
moest vanwege het weer helaas enkele malen uitgesteld 
worden.

Interactieve colleges door studenten
De Stichting Oud Geleerd Jong 
Gedaan organiseert colleges voor 
ouderen, door student-docenten. 
Hierdoor “worden generaties 
verbonden en wordt kennis gedeeld. 
Persoonlijke ontwikkeling is niet 
afhankelijk van leeftijd.”

 We hadden het zelf niet mooier kunnen zeggen. De 
colleges zijn interactief, dus het gesprek met elkaar over 
de inhoud van het college is een belangrijk onderdeel 
van de lessen. De eerste collegereeks ging over Politieke 
Communicatie, natuurlijk een prachtig onderwerp in deze 
tijd van overheidsmaatregelen en -communicatie over 
Corona, en tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Komend 
voorjaar hopelijk een nieuwe reeks! 

Kunstgeschiedenis
Net vóór SamenMeer weer moest sluiten gaf de 
Landsmeerse kunsthistorica Yvonne Lievaart de eerste van 
vier lessen over Romantiek en Realisme. De belangstelling 
voor deze cursus was groot, zelfs zo groot dat in overleg 
met de docenten besloten is om meteen met twee 
groepen te starten. 

Wandelen onder begeleiding
Heel Nederland is in de afgelopen maanden aan de 
wandel geweest, maar wat als je niet meer zo gemakkelijk 
in je eentje op stap gaat? Een aantal Landsmeerse 
organisaties waar onder SamenMeer, WonenPlus en 
thuiszorg Evian sloegen de handen ineen, en organiseren 
een wekelijks wandelmoment op dinsdag om 14.00 uur 
onder begeleiding van vrijwilligers. 
De eerste periode lopen ook professionals van de 
organisaties mee, maar het is de bedoeling dat de 
vrijwilligers dit uiteindelijk helemaal overnemen. De 
wandeling duurt ongeveer 45 minuten, en start en finish 
is bij SamenMeer. Iedereen kan meedoen, weer of geen 
weer, het wandelen gaat altijd door.

Aletta Kets

Activiteiten

O, breng mij toch een goed glas wijn
Wat stokbrood, kaas (bijvoorbeeld Brie)
En liefst ook stemmig kaarslicht, bij ‘n

Hoeveelheid mooie poëzie

H.H. Polzer (Drs.P)
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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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SamenMeer lichtpuntje
In deze bijzondere tijd

Hoe belangrijk 
SamenMeer is voor 
sommige mensen, 
dat zijn we ons 
niet altijd bewust. 
Jeannet de Baare 
heeft een beperking 
en vertelt regelmatig 
dat SamenMeer 
doordeweeks haar 
lichtpuntje is en 
medewerker Esma 
krijgt een pluim voor 
haar luisterend oor. 

Toen de redactie aan Jeannet vroeg om iets te schrijven 
over SamenMeer kwam er juist een nieuwe Corona-regel: 
SamenMeer werd gesloten. Jeannet raakt snel uit balans, 
extra knap dat het haar is gelukt om zo’n positief verhaal 
te maken.

Beste mensen, 

De redactie vroeg mij of ik een stukje wilde schrijven 
voor dit tijdschrift. Ja leuk, zei ik meteen, SamenMeer 
is een positieve instelling en het helpt dat de mensen 
die er werken goed met mensen met een verstandelijke 
beperking overweg kunnen.

Werk
Ik heb in totaal 29 jaar een dagbesteding gehad waarvan 
15 jaar bij de Groene Vingers van Cordaan. Ik onderhield 
parken in Amsterdam. Dat was een mooie tijd, maar er 
ontstonden buiten mijn schuld moeilijkheden. Hierover 
wil ik niks kwijt kwijt, maar ik moest met het werk stoppen. 
Dat ik niet meer werk daar heb ik vrede mee, want ik heb 

altijd de wil gehad om onder begeleiding te werken, dat 
bewonder ik in mezelf.

Zelfstandig
Het huishouden, eten koken en mijn huis schoonhouden 
dat doe ik allemaal zelf en ik hoef gelukkig niet 
beschermd te wonen.

SamenMeer
In het dienstencentrum ben ik lid van de klas van ‘95. 
Om eerlijk te zijn vind ik dat Adrie goed les geeft en nu 
kan ik dus tekenen. Het helpt als je er gevoel voor hebt 
en je kan je talent ontwikkelen. Vooral het koffiedrinken 
met de hobby club bij SamenMeer is gezellig. Tijdens 
Corona kwam ik erachter dat samen een hobby uitvoeren 
gezelliger is dan alleen. Ik kan dan even mijn verhaal kwijt.
Op donderdagmiddag volg ik gymnastiek bij Jeffrey, een 
enthousiaste gymnastiekleraar. En het is nog goed voor je 
lijf ook.

WonenPlus
Sinds kort heb ik mij aangemeld bij WonenPlus voor het 
vouwen en het bezorgen van foldertjes. En zij regelen dat 
er op gezette tijden iemand komt om een klusje te doen 
in mijn huis.
Ik hoop dat iedereen de Corona-tijd goed doorstaat.

Hartelijke groeten van Jeannet de Baare 
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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.

Word donateur en steun SamenMeer

Juist in deze tijd kunnen wij uw hulp goed 
gebruiken. Met donaties kunnen wij hulpmiddelen, 
huisvestigingskosten en onvoorziene uitgaven betalen 
die niet worden gesubsidieerd. 

U kunt een bedrag overmaken naar rekening:  
NL 26 RABO 0168 7198 35 tnv Stichting SamenMeer 
ovv donatie. 

Maakt u € 12,50 of meer over dan ontvangt u ons 
magazine gratis thuis.
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Mededelingen

Nieuw! De SamenMeer nieuwsbrief 
Binnenkort kunnen wij u ook digitaal op de hoogte 
houden van het nieuws en de activiteiten bij 
SamenMeer.

Dit doen wij door middel van een nieuwsbrief. 
Als u uw emailadres stuurt naar 
samenmeerlandsmeer@kpnmail.nl 
en in de onderwerpregel vermeldt: ‘digitale 
nieuwsbrief’ dan mailen wij u deze elke maand.

SamenMeer digitaal
Wekelijks bieden wij, buiten Corona-tijd, ongeveer 
50 vaste activiteiten aan. Daarnaast zijn er regelmatig 
extra activiteiten. Hierbij valt te denken aan colleges of 
informatiebijeenkomsten.
Deze activiteiten zetten wij per kwartaal in een flyer. 
Deze flyer kunt u vinden in onze hal.
Toen wij vorige jaar november onze nieuwe naam 
bekend maakten, hebben wij ook onze nieuwe website 
gelanceerd: www.samenmeerlandsmeer.nl
Op deze website kunt u digitaal de wekelijkse 
activiteiten bekijken en het SamenMagazine en onze 
nieuwsbrief lezen. Ook kunt u ons via de website een 
berichtje sturen.

Regelmatig plaatsen wij (met toestemming) berichten 
op Facebook: SamenMeer Landsmeer
Hier kunt u ook informatie vinden over lopende en 
nieuwe activiteiten en delen wij sfeerbeelden van 
clubs en activiteiten. Als u een kijkje neemt op onze 
Facebookpagina laat dan eens een berichtje achter of 
word vrienden met ons.

Kind in het licht

Licht in de witte gordijnen

licht-wieren langs de muur

licht-stranden aan het plafond.

En nog blinkender dan het licht

het klein benieuwd gezicht

de ogen poeltjes blauw vuur…

Witte vingertjes verschijnen, 

haken gretig uit de zon

onzichtbare zó dunne haren

van het paard van Phaeton.

M. Vasalis, uit de bundel Parken en Woestijnen.
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