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Als vroeg krokussen bloeien, dan zullen ze met de koude stoeien. 
 

In de korte maand regen, is vette mest en zegen 
 

Vliegt de mug in februaar, dan huivert men het ganse jaar 
 

Schijnt morgenrood je tegen, dan dreigt februari met regen 
 

Geeft Lichtmis klaverblad, met Pasen sneeuw op het pad. 
 

Is februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houdt. 
 

Is februari zacht, dan brengt de lente vorst bij nacht. 
 

Is februari zacht en stil, dan komt de noordenwind in april. 



Een dief in mijn achtertuin.....  
Het is zaterdagmiddag - eind januari - en voor de vogeltjes hangt er een zogenaamde 

voedercontainer met zaadjes en een langgerekt oranje NET met om en om een netje met 

een vetbol en een netje pinda’s. Beide hangen aan een haak aan de voorkant van een 
lantaarnpaal die in mijn achtertuin staat. Ze hangen zodanig dat ik er vanuit de kamer naar 

kan kijken. Want...  het is ook tijdverdrijf nu in Coronatijd. Ha Ha.  

 

Met groot plezier beleef ik het wel en wee 

van drie koolmeesjes en van mijn vriendje 

het roodborstje. Zij maken graag gebruik 

van het gebodene voedsel. Driftig vliegen ze 

af en aan - kijken spichtig rond - pikken een 

zaadje en vliegen weg naar een tak aan de 

bomen om daar van hun lekkere hapje te genieten.  

 

Met genoegen kijk ik ook naar de twee duiven die weten daar is eten, maar ze kunnen er 

niet bij. Ze lopen op de tafel driftig heen en weer. ‘Nee sukkels’ denk ik dan, jullie eten is in 

het vogelhuisje. Daar ligt havermout en soms ook oud brood voor jullie. 

 

Maar op eens, ik geloof mij ogen niet, is daar een muis!  

Of later na goed kijken blijkt het een grote rat te zijn met een zeer 

lange staart.  Het beest neemt alle tijd kijkt even rond en staat op een 

randje van de lantaarn vlakbij die lekkernij. Hij of zij neemt steeds 

een hap pinda’s, verdwijnt en komt dan weer terug. 
 

De hele vertoning duurde ongeveer een uur en ja toen was het 

“netje” leeg. En weg was de rat. De dagen erna is de DIEF niet meer 

verschenen. 

 

De tuin is van tijd tot tijd een bron van vermaak, hoe een 

brutale ekster de duiven weg jaagt en er een “ga je weg, of ik 

pik je in je kuif” plaatst vindt. Ik zou graag willen dat ik de taal 

van de vogels maar ook van dieren in het algemeen zou 

kunnen verstaan. 

 

 

Er wordt  over onze huisdieren gezegd dat een hond een” Baas” heeft maar dat een kat in 

huis “de Baas is”. Nu zou ik ook graag de taal van Poes Fientje willen verstaan. 

Want wat vraagt ze en wat wil ze, maar vooral als ze knipoogt, is ze dan verliefd of is het zeg 

maar “slijmen” om haar zin te krijgen? Zij mauwt op verschillende tonen. Soms heel zielig, 

dan weer bedelend, maar ook heel dwingend.  

 

Ja ja, deze mevrouw is ook op leeftijd met haar zestien jaren en mijn trouwe huisgenoot en 

vriendje, maar ze blijft een raadsel en....zij is “De BAAS” in MIJN huis. 

 

Mieke Haver. 

 



Er staat een huis in Amsterdam  
Natuurlijk staan er ook in Amsterdam veel belangrijke huizen. Huizen met een geschiedenis 

qua ontwerp en bouwer, maar ook door de mensen die er gewoond hebben. Men noemt dat 

het belangrijke erfgoed van een dorp of stad. Het zijn dan vaak beschermde panden.  

 

Toch was er vorig jaar in Amsterdam betreffende een huis een 

spoedprocedure voor nodig om het te behouden. Gelukkig is de 

afbraak/sloop niet doorgegaan en is het tot een gemeentelijk 

monument uitgeroepen. Dat huis staat in de Gabriël Metsustraat 

nummer 6 en werd bewoond door Etty Hillesum. Zij werd in 1914 

geboren te Middelburg, en volgde in 1932 een rechtenstudie in 

Amsterdam en later in Leiden een studie Slavische Talen.  

Ze groeide op in een gematigd Joods gezin en haar vader was leraar en conrector in Klassieke 

talen. Etty werd schrijfster en kwam te wonen in Amsterdam. Ze schreef boeken, korte 

verhalen en vele gedichten. Twee van haar boeken (oorlogsboeken) zijn geschreven in 1941 -

1943. Pas in 1981, achtendertig jaar na haar dood in Auswitz  Polen, werden haar boeken 

uitgegeven, vertaald en bekend en over de hele wereld. 

 

In het  boek met de titel “Het verstoorde leven” beschrijft ze in dagboekvorm alle 
beperkingen en vernederingen die joden kregen opgelegd. Midden in bezet Amsterdam 

maakt ze van alles mee en schreef dat op in haar dagboek. Er werd in 1941 een Joodse Raad 

opgericht die de vele taken betreffende de Joodse gemeenschap moesten begeleiden. Daar 

werden juist Joodse mannen en vrouwen te werk bij  gesteld. Vaak dacht men dan een 

uitzonderingspositie te hebben, maar niets daarvan. Zo had de bezetter de juiste informatie 

en niemand was op de lange duur veilig. 

 

Ook Etty besluit niet onder te duiken en krijgt werk bij de Joodse Raad in Amsterdam en 

schrijft over alle toestanden in Amsterdam. Over de absurditeiten van de holocaust. 

 

Later wordt ze overgeplaatst naar Westerbork en haar werk is daar hulp door Sociale 

Verzorging te bieden aan doortrekkenden. Dat zijn mensen die al op een lijst staan voor 

vertrek. In haar tweede boek “Het denkend hart van de barak“ beschrijft ze alles wat ze 
weer meemaakt in het doorgangskamp Westerbork. 

 

In beide geschriften zoekt ze voor zichzelf een evenwicht tussen lichaam en geest. 

 

 

 

 

 

 

 

In  Juli 1943 verloor ze haar, zeg maar, uitzonderlijke positie en werd ook een gewone 

kampbewoonster en kwam ze zelf ook op de lijst van vertrek te staan. In September 1943 

werd ze samen met haar ouders en broer Mischa gedeporteerd. 

 

 

 

Al blijft ons maar een nauwe straat waardoor WIJ mogen gaan 

 

Boven die straat staat toch de hele Hemel 
 



De uitgave van haar boeken kwam tot 

stand door de vasthoudendheid van de 

familie Smelik. Etty had haar 

geschriften bij hun in bewaring 

gegeven. Pas in 1981 werden ze te 

boek gesteld,  vertaald en over de hele 

wereld een groot succes.  

 

Ter nagedachtenis aan haar is er een monument geplaatst in Deventer aan De Welle. Het is 

een gebroken steen die symboliseert het verstoorde leven . 

 

 

 

 

Een Wist U Datje..... 
Bij het opruimen vond ik een boekje met zogenaamde uitscheurbare ansichtkaarten die je 

dan kon verzenden. Op de achterkant kan je het adres en een berichtje schrijven en met een 

postzegel er op, verzenden. Het zijn zogenaamde “Post-Impressionisten”-kaarten. 

 

Het is het jaar 1874 als een groep Parijse schilders gezamenlijk een plan maakt om hun 

kunstwerken op hun eigen manier onder de aandacht te brengen.  

Niemand had verwacht dat het plan van hen een groot succes zou worden want de naam 

“De Impressionisten” vond men beneden peil. Toch werd die naam wereldberoemd.  

 

Zij hadden een andere manier van schilderen die de mensen over de hele wereld aanstond. 

De meest bekende waren Henri Toulouse Lautrec, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Paul 

Cezanne en Georges Seurat.  Zie ook: De Kunstkijker: Post-impressionisme . 

 

In vroegere jaren had je als schilder en kunstenaar een armoedig bestaan. Met moeite kreeg 

men hun kunstwerken verkocht, vandaar ook het gezamenlijke plan. Van hun veelkleurige 

schilderijen verschenen reproducties, kalenders en kaartenboekjes. Mede daardoor raakte 

het grote publiek met hun kunst bekend. En er kwam zo wat geld in het laatje. 

 

Hoe konden ze toen weten dat er anno de jaren tweeduizend gigantische bedragen betaald 

zouden worden voor hun echte schilderijen. Gelukkig zijn de meeste zichtbaar gebleven voor 

het  grote publiek nadat ze in museums overal in de wereld ten toon zijn gesteld. 

 

Door heel Nederland hebben wij 680 museums waarvan er alleen al 86 in Amsterdam zijn. 

De top tien van bezoekers in Amsterdam zijn: Het Anne Frankhuis, Van Gogh museum, 

Rijksmuseum, Rembrandt Huis, Artis, Heineken, Verzetsmuseum en Onze lieve Heer op 

Solder. Den Haag heeft 38 en Rotterdam 36 museums. Ook hier in Amstelveen zijn er drie 

museums. 

 

U hoeft u niet te vervelen want er zijn door heel Nederland 1214 gebouwen en museums 

waar in van alles ten toon gesteld staat. Helaas zijn er velen nu gesloten maar zodra we de 

Corona in bedwang hebben kunnen we het museum weer bezoeken. 

 

http://www.kunstkijker.org/kunst/stroming_bekijken.php?stroming_id=32


De adoptie van een Poes.... 
Het verhaal van een mooie grijze, maar zeer oude Poes met de naam Mimi. 

 

Najaar 2018 werd Poes Mimi geadopteerd door mijn zoon en zijn vrouw.  

Mimi was al negentien jaar, dus zéér oud, en door haar hoge leeftijd was ze niet meer zo 

snel en had medicijnen nodig. Haar oorspronkelijke baasje had Altzheimer en kon niet meer 

voor haar zorgen. Zijn vrouw had geen enkele binding met Poes Mimi en vond het lastig om 

voor de poes te zorgen, de kattenbak verschonen, haar eten en drinken geven. Kortom ze 

mopperde steeds en overwoog om haar een spuitje te laten geven.  

 

De woorden van de vrouw werden gehoord door de hulpverleners van de thuiszorg en die 

zochten een oplossing. En zo kwam Poes Mimi, die gewend was aan een huis met een tuin, 

terecht op een bovenetage in Amsterdam. Alle spullen van kattenbak tot eetbakjes 

verhuisden mee en Mimi was zeer welkom. 

 

Al heel gauw was ze gewend, had haar plekjes om te slapen gevonden maar vooral zocht ze 

vaak de “schoot“ op van haar keuze (man of vrouw). De aanhankelijkheid was groot want ze 

kreeg nu veel aandacht en Mimi wilde graag onder de mensen zijn, dat had ze erg gemist. 

 

Het leven van de twee baasjes met Poes Mimi was voor beiden een 

lot in de loterij. Men genoot van elkaar en de baasjes ontdekten de 

onvoorwaardelijke liefde van Poes Mimi. Maar Mimi was oud en 

dik tevreden met haar leventje en de verzorging. 

 

Nu weten we dat een hond een baas heeft,  

maar dat een kat “DE BAAS” in huis kan zijn... 

 

Afgelopen zomer was het bloedheet en daar had ze behoorlijk last 

van, maar men had een pracht oplossing, want ze kreeg 

bescherming van een paraplu.  

 

Toch na bijna twee jaar en inmiddels 21 jaar oud, raakte ze onlangs met haar achterpoten 

verlamd. Ze sleepte zich voort naar haar favoriete plekje en al aaiend en zacht pratend ging 

ze naar de poesenhemel.   

 

Ze werd in een klein kistje gelegd en achter op de fiets gebracht naar hun volkstuin in 

Waterland om haar daar te begraven. Het graven nam enig tijd in beslag. Er werden wat 

wilde bloemen bovenop haar gelegd en toen werd het nog een drukke begrafenis: een 

vlinder en aantal vliegen wilden erbij zijn.  

 

Hoe mooi dat mens en dier vreugde aan elkaar beleven maar ook bij het heengaan verdriet. 

 

 

 

 



Gelukkig oud worden .... 
 

Hoe doe je dat? En waarom lukt het de een wel en de ander niet? Er zijn daarover boeken 

vol geschreven.  

 

Allereerst bepaalt “de plek” op deze wereld waar je geboren bent. Is het een land 
waar geen oorlog is, geen onderlinge strijd, geen honger? Dan is de kans op “geluk”  

veel groter dan in die landen waar wel onrust, droogte en honger is. 

 

Kortom je kunt tachtig, 

negentig en zelfs honderd of 

meer jaren worden in vrijwel 

alle landen waar er vrede is 

met genoeg eten en drinken. 

 

Maar dan komt de persoonlijke situatie om de hoek kijken, met als eerste en belangrijkste 

de gezondheid. Die is zeer bepalend voor je levensloop. Daarbij opvoeding, scholing, werk en 

welzijn. Wij ouderen hebben inmiddels alles doorlopen en hebben een “groot” verleden en 
nog maar een “kleine“ toekomst.  
 

Dat gegeven weten we allemaal maar we willen wel “gelukkig”  ouder worden. Hoe 

doen we dat dan? Nu las ik in een maandblad van vorig jaar (dat artikel had ik nog steeds 

bewaard ) enige richtlijnen die zeker helpen.  

 

“Geluk” is maakbaar door o.a. geloven in je zelf, maak een dagindeling, zorg voor 

goede voeding, beperk stress-situaties, beweeg elke dag, hoop doet leven, en verras elkaar. 

Daarbij is vriendschap en liefde heel belangrijk. 

Allemaal dingen die geen geld kosten maar jezelf een goed gevoel geven, en een goed 

gevoel werkt naar alle mensen die je ontmoet. 

 

Op de cover van het KBO-PCOB  magazine van december-januari 2021, die u allemaal hebt 

ontvangen, staat een mooie uitspraak van André Rieu: “Je bent de smid van je eigen geluk”.  

 

Gekke woorden 
Miezerig weer         -  dan is het regenachtig  

Motregen                -  fijne/kleine regenbuien/druppels 

Wat een klier               - een vervelend kind of mens.  

Op je Mieter krijgen         - een (lijf)straf krijgen  

Op je Donder krijgen      - klappen op je lijf of met woorden  

Gesjeesd                          - gezakt voor een examen  

Dooie diender                  - iemand met weinig initiatief  

Zeikerd                              - steeds terugkomend over van alles en nog wat 

Armlastig                           - weinig geld te besteden hebben  

Huidhonger                      - verlangen naar een omhelzing of contact  
 



Welke Nederlandse Plaatsnamen gaan schuin achter deze 

cryptische omschrijving? 
 

 

Voorbeeld: 

Om uit je hoofd te trekken     Haren………………………………………           

 

 

 

1. Ondeskundig dorp    ……………………………………… 

 

2. Plaggenhut     ……………………………………… 

 

3.  Mooi riviertje     ……………………………………… 

 

4.  Angstig stadsdeel    ……………………………………… 

 

5.  Meer suiker in de plas    ……………………………………… 

 

6.  Is voor 50 % verdwenen   ……………………………………… 

 

7.  Over steek van pieren    ……………………………………… 

 

8.  Een Paard in de koffiemolen  ……………………………………… 

 

9.  Beter dan Beter     ……………………………………… 

 

10.  Manloze droogmakerij    ……………………………………… 

 

11.  Waterkering voor geestelijken ……………………………………… 

 

12.  Plas in babykonijntje   ……………………………………… 

 

13.  Opbergplaats voor zwaard   ……………………………………… 

 

14.  Stroompje geestelijk vocht   ……………………………………… 

 
 

Stuur uw oplossing naar : kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com  

 

 

mailto:kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com


Ons lichaam 

 

 
Handen heb je om te geven   - van je eigen overvloed 

 

  

 

En een hart om te vergeven          - wat een ander jou misdoet  

 

 

 

Ogen heb je om te zoeken            - naar wat mensen nog ontbreekt 

 

 

 

En een hart om uit te leggen       - wat een ander moed inspreekt 

 

 

 

Schouders heb je om te dragen   - zorg  en pijn van alleman 

 

 

 

En een hart om te aanvaarden     - wat een ander beter kan  

 

 

 

Voeten heb je om te lopen            - naar de mens die eenzaam is  

 

 

 

En een hart om waar te maken    - dat geen mens een eiland is  

 

 

 

Oren heb je om te horen          - naar de mens die vrede wil 

 

 

 

En een hart om te geloven           - dat er dan echte liefde is.  



Kinderversjes van vroeger 
 

Dit versje is met recht een tongbreker als je het snel achter elkaar zegt. Men gebruikt het 

wel eens bij spelletjes dan moet je het zonder fouten driemaal zonder fouten snel opzeggen. 

Leentje leerde Lotje lopen        - in de lange Lindenlaan.  

En toen Lotje goed kon lopen  - liet Lotje Leentje staan  

 

 

Dit zong je bij een soort rondedansje. In zeer veel landen is dit versje bekend en wordt het 

door kinderen gezongen en gespeeld. 

Witte zwanen - Zwarte zwanen - wie gaat ermee naar Engeland varen  

Engeland is gesloten - De sleutel is gebroken - Is er dan geen smid in het land  

die de sleutel maken kan.  

Laat doorgaan - laat doorgaan, wie achter is moet van voor. 

 

 

Met het volgende versje heb ik persoonlijk een mooie ervaring 

met grote gevolgen. 

Twee emmertjes water halen - twee emmertjes 

pompen - de meisjes op de klompen - meisjes op de 

houten been - rijdt maar door m’n poortje heen  
Van je ras ras ras rijdt de koning door de plas - van je 

oort oort oort rijdt de koning door de poort Van je Eén, 

Twee, Drie. 
 

 

 

Dit laatste versje heb ik samen met een collega gezongen in een kinderziekenhuis in 

Roemenië. Daar bezochten wij in  1995 een revalidatiekliniek in Mangalia waar tweehonderd 

weeskinderen van gemiddeld 4-6 jaar verbleven i.v.m. hun operatie en revalidatie.  

Alle kinderen hadden Osteomyelitis, in Nederland bekend als de Engelse Ziekte, een 

afwijking aan hun benen. 

 

Roemenië was toen nog aan het overleven na de dictatuur van Caucescu. Wij werden op de 

eerste etage uitgenodigd door een Engels sprekende verpleegster die ons het wel en wee 

vertelde. Het was voor onze begrippen een ongelovige situatie. Aan alles was er een tekort. 

Sommige bedjes hadden geen matrassen, geen dekens, geen nachtkastjes en het meest 

schokkende waren de pyjamaatjes.  

 

De kinderen kregen één schone pyjama per maand en onder aan de pijpen zat, zeg maar,  

een klont vuil en sommige kinderen hadden een touw om de te grote broek omhoog te 

houden. Alle pyjamaatjes waren blouse en rok d.w.z. jasje en broek waren verschillend. 

Kortom het was schokkend om te zien. De kinderen hingen aan onze armen en bedelden om 

aandacht.  

 



Als gymjuf had ik ervaring met kinderen dus al heel gauw vroeg ik aan de verpleegster Judith 

genaamd, wil je twee rijen maken? Ze riep Linea, zij en alle kinderen wilden heel graag 

meedoen. En er kwamen twee lange rijen want alle kinderen die hoe dan ook konden lopen 

deden mee. Mijn collega en ik zongen het Hollandse spelletje “Twee emmertjes water 

halen” en huppelden door de rij naar de andere kant. De kinderen begrepen al gauw dat zij 

ook twee aan twee door de rij moesten huppelen. Nou dat werd dolle pret. Wij zongen en 

alle kinderen klapten in hun handjes tot alle kinderen waren geweest. Met moeite kwamen 

we daar weg.  

 

We zijn de volgende dag teruggegaan met koek en snoep. Daarna een gesprek met de 

directeur en alzo heb ik twintig jaar in Roemenië humanitaire hulp geboden. Ieder jaar met 

een truck vol met 100 kub aan hulpgoederen daar naar toe.   

  

Niets kan de mens alleen, maar met zeer veel hulp d.m.v. sponsoring en geweldige mensen 

om mij heen, hebben we daar veel bereikt.  

 

Dus met het Hollandse versje “Twee emmertjes water halen” Roemeense kinderen blij 

gemaakt, en waarmee het vervolgens allemaal begon. 

 

Mieke Haver. 

 

 

 

Van de redactie 
 

Wij hopen dat u deze KBO Bovenkerk-Aalsmeer ‘Digitaal’ weer op prijs stelt en wij horen 

graag wat u er vindt. 

 

Wilt u ook een verhaal, ervaring of iets anders delen? Stuur het ons toe! 

 

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

KBO Bovenkerk-Aalsmeer ‘Digitaal’ niet hebben ontvangen, kunt u deze natuurlijk aan hen 

doorsturen.  

 

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

contactpersoon) aan ons doorgeven, dan krijgen zij voortaan de email ook rechtstreeks 

toegezonden.  

 

mag natuurlijk ook.       Deze digitale versie uitprinten en doorgeven 

 

Vriendelijke groet, 

Redactie:  Mieke Haver 

Realisatie:  Peter Huizinga 

Reacties:          kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com  

Website: kbobovenkerkaalsmeer.nl   

mailto:kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com
http://www.kbobovenkerkaalsmeer.nl/

