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Januari zonder sneeuw maar met veel regen, brengt de boer geen zegen. 

 

Geeft januari sneeuw en vorst, vaak de boer veel granen dorst. 

 

Dansen de muggen in januaar, dan wordt de boer een bedelaar. 

 

Een hommel in januari brengt een goed wijnjaar. 

 

Als het gras groeit in januaar, groeit het slecht het hele jaar. 

 

Heeft januari koude en droge dagen, dan zal in februari de sneeuw u plagen. 

Geeft januari een sneeuwtapijt dan zijn we gauw de winter kwijt. 



Hand in Hand? 
 Al tien maanden mogen we geen handen geven en vooral elkaar niet omhelzen met de 

gebruikelijke drie kussen. Die drie kussen zijn overigens vele mensen een doorn in het oog, 

dus dat verbod is wat dat betreft dan weer een geluk bij een ongeluk. 

 

Maar zonder gekheid, de reden van allerlei verboden is 

natuurlijk de uitbraak van de onzichtbare vijand, het Corona 

virus. Maar nu komt er eindelijk wat licht in de duisternis. 

 

Vanaf deze maand wordt het een jaar waarin we de Corona 

“hand in hand” te lijf gaan. Het is de maand waarin het 

vaccin tegen COVID 19 beschikbaar is gekomen en wij zicht 

hebben gekregen om er tegen gevaccineerd te worden. 

 

Er is in vele landen hard gewerkt om diverse vaccins te ontwikkelen en gelukkig zijn er nu 

een aantal beschikbaar gekomen. Natuurlijk zijn er onder de mensen allerlei discussies over 

eventuele, mogelijke bijwerkingen, maar het virus laten voort woekeren is uit den boze, dus 

er moet wel wat gebeuren.  

 

Als eerste zijn aan de beurt de zorgmedewerkers en meest kwetsbare mensen.  

Daarnaast is er de voorspelling dat zo rond de maanden maart en april de ouderen, dus u en 

ik, aan de beurt zijn. Ieder krijgt dan tweemaal een injectie met een tussenpoos van drie 

weken.  

 

Hoera, hoera ik kan niet wachten, want ik wil weer mijn kinderen en kleinkinderen 

omhelzen.  

 

Dus nog even volhouden, daarna kunnen we hopelijk snel samen “hand in hand“ een vroege 

zomer tegemoet. Mieke Haver 

 

SPREEKWOORDEN en GEZEGDES over onze HANDEN  

 

Een kinderhand is gauw gevuld   Iets achter de hand hebben  

Handen te kort hebben    Vele handen maken licht werk  

Van de hand in de tand leven    Gat in de hand hebben 

De hand aan de ploeg slaan  Iets naar je hand zetten  

Twee linker handen hebben  Met je hand over je hart strijken  

Laat je handen wapperen  Geen hand voor ogen zien 

Op handen gedragen   De hand in eigen boezem steken  

Met je handen in je haar zitten   Iets in de hand werken   

Je handen in onschuld wassen    In een hand omdraai  

Hand en span diensten     Handje contantje  

Hand op de knip houden     Twee handen op een buik  

In goede handen zijn      Je hand ophouden  

Beter één vogel in de hand dan tien in de …  De handen ineen slaan    

 



Zijn wij allen “tijdelijke” Bannelingen?  
Vanwege de Covid 19 is onze vrijheid zeer beperkt, want we mogen 

ons niet overal vrij bewegen. In vroegere tijden waren er 

zogenaamde Bannelingen. Mensen die veroordeeld waren door de 

rechterlijke macht en niet meer voorbij de “Banpaal” het dorp of de 
stad in mochten. Ze waren dus ongewenst. Men noemde hen dan de 

“bannelingen” Sinds het Coronavirus zijn wij ook min of meer 
veroordeeld, we mogen niet zomaar overal naar toe. Maar wat is 

eigenlijk een Banpaal?  

 

Een Banpaal is een Obeliskvormige zuil die hoog op een zandstenen 

sokkel staat. Het doel van Banpalen was om de grenzen aan te geven 

van de dorpen of steden onderling. 

Het woord “ban” of “banne” betekent rechtsgebied oftewel vanaf 

hier is het gebied van ons. Zo kon je ook een “banneling“ worden als je veroordeeld was 
door de rechterlijke macht dan mocht je je niet meer binnen de grens van de Banpaal 

verblijven. Met andere woorden je werd  dan verbannen uit je dorp of stad. Zo erg is het nu 

ook weer niet met het virus wat ons aller treft, maar ik zie met een knipoog enige 

vergelijking.  

 

Eens stonden er zes stuks rondom Amsterdam. De meeste Banpalen zijn verdwenen maar in 

onze omgeving zijn er drie behouden gebleven.  

 

In Amstelveen staat die op de Amsterdamseweg 

naast de ingang van heempark De Braak duidelijk 

zichtbaar met het opschrift “Terminus 
Procriptions“ (uiterste Palen der Ballingen).  

 

De paal  staat op Amstelveens grondgebied maar 

is eigendom van Amsterdam met daarop het 

wapen van Amsterdam met de Keizerskroon.  

De tweede Banpaal staat in Ouder-Amstel op de 

Amsteldijk Noord (nabij 65) en de derde Banpaal 

staat in Sloten.  

 

In vroegere jaren heette het hele gebied ten 

zuiden van Amsterdam “ Aemstelle, vernoemd  na de rivier de Amstel (Aemstelle = 
Ame+stelle = waterloop) en werd rond 1278 onder verdeeld in Nieuwer-Amstel ten westen 

van de Amstel en Ouder-Amstel ten oosten van de Amstel.  

 

De Banpaal hier in Amstelveen (toen nog Nieuwer-Amstel geheten) heeft dus te maken met 

de stadsgrens die Amsterdam in 1625 vaststelde. Na de 2e Wereldoorlog werd Nieuwer-

Amstel de overloopgemeente van Amsterdam en breidde zich enorm uit. Men noemde het 

ook wel de voorstad van Amsterdam. In 1964 kreeg Nieuwer-Amstel de naam van 

Amstelveen. Door de woningbouw en de aanleg van de sneltram zijn Amstelveen en 

Amsterdam als het ware aan elkaar gegroeid. Gelukkig zijn we geen “Bannelingen” van 
elkaar. 



Het Fietsplaatje 

  
Het Fietsplaatje in 1924 werd ingesteld door Dr. H Colijn (Minister 

van Financiën tot 1926). Hij had de Fietsbelasting bedacht ter 

versterking van de Rijksmiddelen. Iedereen die op de openbare weg 

reed moest voorzien zijn van een voor dat jaar geldig belastingmerk 

aan je fiets. Het waren kleine messing (in de volksmond: geel koper) 

plaatjes, gedateerd vanaf 1924.  

 

In 1925 werden ze gemaakt van aluminium doch door de corrosie 

werden ze in 1926 toch maar weer van messing gemaakt.  

 

 
 

De belasting bedroeg drie gulden per jaar en dat was in die tijd veel geld, vooral omdat er 

veel werkeloosheid was en vele mensen van de steun (een uitkering ) leefden. 

 

Dat de bevolking deze belasting niet leuk vond blijkt uit een liedje wat men zong in die tijd: 

 

Hein Colijn, zit voor het raam,   drinkt zijn advocaatje  

Kijkt daarbij door het raam,      naar het rijwielplaatje  

Tien miljoen het is tekort,       geloof maar dat het waar is  

En de armen krijgen nu          korting van salaris 
 

En ja hoor, er waren toch een paar op het idee 

gekomen om deze fietsplaatjes na te gaan maken 

en ze aan de man te brengen. Doch helaas het 

liep anders, tijdens een politiecontrole kreeg een 

man een bekeuring en daarbij ontdekte de politie 

het vervalste fietsplaatje. 

Er werden twee mannen in hechtenis genomen. 

Beide legden een bekentenis af en daarmee was 

de vervalsing ten einde. Als straf kregen zij één 

jaar gevangenis met aftrek van voorarrest. En dat 

alles voor een “winst” van dertien guldens.              
            Een moderne ‘oude’ (Vintage) fiets 

 

Het duurde nog tot het jaar 1941 toen het besluit tot het heffen van belasting op fietsen 

werd opgeheven. 



Indringers in onze Nederlandse taal 
 

Er is van alles aan de hand met ons woordgebruik. Soms benoemen we in onze taal het een 

en ander wat eigenlijk niet klopt. Want waarom hebben alle dieren een kop, bek en poten, 

behalve als we over een paard spreken? Die heeft een hoofd, mond en benen.  

 

Al sinds eeuwen leren we dat een  paard 

een “edel” dier is. Waar komt dat vandaan, 

wie bepaalde dat? Mogelijk is het eeuwen 

geleden ontstaan, door “edelen” die zich 

door hun rijkdom een paard konden 

verloven. Mogelijk komt het daar vandaan 

dat het paard deze benamingen kreeg 

want nergens anders is er een andere 

reden voor te vinden. 

 

Buiten het benoemen van het paard zijn er nog meer benamingen die niet 

kloppen, want waarom spreken we nog steeds van een koptelefoon terwijl de 

mens een hoofd heeft. Een hoofdtelefoon zou normaal moeten zijn maar ook 

in Duitsland spreekt men van een Kopfhörer. Echter In Engeland spreken ze 

wel van een Headset of van een Headphone.  

 

Door de jaren heen zijn er steeds meer Engelse, 

Duitse en Franse woorden in ons taalgebruik er bij in 

geslopen. Het is zelfs vrij normaal geworden.  

 

Bijvoorbeeld een High Tea is ook zo iets. Iedereen 

weet zo onderhand dat het een aangekleed thee 

uurtje is met allerlei lekkers. Vaak wordt dan gebruik 

gemaakt van een Etagère en een Plateau om al het 

lekkers te tonen.  

 

High Tea is een Engels woord maar Etagère en 

Plateau zijn weer Fransen woorden. 

 

Kortom ons Nederlands is aangevuld met diverse buitenlandse woorden in het Engels, Duits 

en Frans. Het is er langzamerhand ingeslopen en daar komen we ook niet meer van af.  

Het paard brengt de mens waar het heen wil en werd in 
vroegere tijden ook gebruikt als werkpaard op het land 
en in oorlogstijd. Men ging dan ten strijde met lans en 
te paard. Het paard was een mede strijdmakker voor 
soldaten.  
Het paard heeft altijd een speciale plaats in de 
dierenwereld gehad, dit vanwege zijn hulp, trouw en 
verbondenheid aan de mens. Heden is er geen sprake 
meer van een strijdmakker. Toch is het paard nog 
steeds van groot belang als dienend aan de mens. Het 
paard is heden nog steeds een persoonlijk 
vervoermiddel en zeker niet te verwaarlozen een hulp 
als trekpaard. In vele landen zoals in Roemenië en 
Albanië  is het paard op het platte land een kostbaar 
bezit want het is onmisbaar bij werken op het land en 
als vervoer. Laten we ook niet vergeten de 
paardensporten zoals dressuur ( het schoonrijden op 
muziek), springen, ren- en drafsport en het recreatief 
paardrijden. Sporten waar mens en paard 
samenwerken. 



 

 

 

 

 

 



 
 van Mieke Haver 

 
In Laren hadden wij een openluchtzwembad aan het Mauvezand. Dat was een puur 

natuurbad waar op de bodem ook allerlei planten groeiden die je soms kon voelen met 

diepduiken.  

Ieder jaar opende het zwembad per 1 april en dan gingen mijn zus Tineke en ik s’ morgens 
nog vóór schooltijd zwemmen bij een watertemperatuur van ongeveer 14 graden.  

 

Half acht erheen en half negen weer terug naar huis. Ons brood en thee stonden dan al 

klaar. Zelf had ik dan nog last van “dooie“ vingers en ging dan meteen mijn handen warmen 
rond de metalen theepot in de theemuts.  We aten snel ons brood op, dronken de thee op 

en hup naar school. 

 

Gymnastiek en zwemlessen kregen wij van Dick van Rijn. Hij was de vaste sportonderwijzer 

op onze school. Hij is later sportverslaggever bij de Wereldomroep geworden en hij zat dan 

achterop een motor om verslag te doen van wielerwedstrijden. Door die “huzarenstukjes“ 
achterop de motor werd hij heel bekend. 

 

Later in 1948 zat ik op een zogenaamde “Duikclub” van de Gooische zwemschool.  
De “zweefduik” van de hoge duikplank was mijn favoriet. Het openlucht zwembad (geopend 

in 1927) werd in 1968 gesloten wegens bedreiging van de gezondheid.  

 

 

 

Van de redactie 
 

Wij hopen dat u deze KBO Bovenkerk-Aalsmeer ‘Digitaal’ op prijs stelt.  

 

Laat het ons weten en wellicht sturen wij u er in de toekomst vaker een toe.  

 

Wij hebben nog niet van alle leden een email adres. Indien u leden kent die deze email niet 

hebben ontvangen, kunt u deze email natuurlijk aan hen doorsturen.  

Vraag hen daarbij dan ook meteen of zij hun eigen email adres (of dat van een 

contactpersoon) aan ons door willen geven, dan krijgen zij voortaan de email ook 

rechtstreeks toegezonden.  

 

Deze digitale versie uitprinten en doorgeven mag natuurlijk ook.       

 

Vriendelijke groet, 

Redactie:  Mieke Haver 

Realisatie:  Peter Huizinga 

Reacties:          kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com  

Website: kbobovenkerkaalsmeer.nl   
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