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KOM BIJ ONS 
 

 

Contactblad KBO  
Amstelveen/Ouder-Amstel   

en  Bovenkerk-Aalsmeer 
 

jaargang 10       nummer 4      april 2021 

 

 

Van de redactie  
 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid 
 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid: 
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, 
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht 
In een oud stadje, langs de watergracht  
 

Zo luidt het begin van het grote epos Mei van 
Herman Gorter, dat in maart 1889 verscheen. De 
eerste versregel is misschien wel de aller-
beroemdste regel uit de Nederlandse literatuur. 
 
Tweede Kamerverkiezingen 
Ongeveer 80% van de Nederlandse kies-
gerechtigden heeft gestemd: een bijna even hoog 
percentage als in 2017. Meer jongeren dan in 
2017 hebben gestemd en dat heeft geresulteerd 
in een aantal nieuwe partijen die in de Tweede 
Kamer is gekomen.  
Wij hopen dat de 17 partijen die een of meer 
zetels hebben bemachtigd het landsbelang in het 
oog houden en in het bijzonder de belangen van 
de twee miljoen senioren. 
 
Pasen 
Pasen valt in 2021 op 4 april heel vroeg in het jaar. 
Het paasfeest valt elk jaar op een andere datum. 
Om te weten wanneer het Pasen is, moet je de 
maanfasen kennen en weten hoe de zondagen 
vallen. Omdat een jaar 52 weken en een dag duurt 
- en bij schrikkeljaren twee dagen - veranderen de 
zondagen elk jaar van datum.  
Tijdens het Eerste Concilie van Nicea (325) is 
besloten dat de eerste paasdag de eerste zondag 
na de eerste vollemaan na 21 maart is.   
Daarom kan Pasen alleen tussen 22 maart en 25 
april vallen.  
In 2022 valt de eerste paasdag op 17 april. 
 

 

Redactie 
 

De redactie van dit blad bestaat uit: 
Marie-Louise Boom - Hoes, Jan Bonnes,  
Gerard Miltenburg en Ruud van der Vliet  
Vormgeving: Ruud van der Vliet 

 
 

Prettige paasdagen 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De uiterste inzenddatum voor ‘Kom Bij Ons‘ 
nummer 2021-05 is woensdag 14 april 2021.  
U kunt   uw kopij inzenden naar 
vlietcps@hetnet.nl of als dit niet mogelijk is: 
per post naar Redactie KBO - Ruud van der 
Vliet, Kringloop 375, 1186 HC  Amstelveen 
(graag dan ook uw naam, adres en 
telefoonnummer vermelden). U kunt vanaf 
maandag 26 april 2021 het volgende blad weer 
in de brievenbus verwachten. De redactie 
houdt zich overigens het recht voor om 
ingezonden artikelen niet te plaatsen. 

 
    Jaarg.10-04 

       april 2021 

       

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Concilie_van_Nicea
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Ik ben er voor jou . . . !    Pastor Adolfs 
Op het moment, dat ik mijn bijdrage aan deze 
uitgave van KOM-BIJ-ONS aan het ‘componeren’ 
ben, is de uitslag van de Tweede Kamer 
verkiezingen bekend. De vraag is dan natuurlijk of 
u er persoonlijk tevreden mee bent of juist niet: 
we zullen er in ieder geval mee moeten leven! 
Mijn stem heb ik schriftelijk op geldige wijze 
uitgebracht. 
Hoe staat u er momenteel voor als het gaat om 
uw gezondheidssituatie? En de avondklok en de 
andere coronamaatregelen: een versoepeling of 
toch nog maar even volhouden? 
Wat mijzelf betreft: de tweede vaccinatieprik mag 
ik op paaszaterdag gaan halen: dus vanaf Pasen 
ben ik hopelijk beschermd tegen  de  corona-
besmetting.  
Maar laat ik nu overgaan naar waar ik het vooral 
over wil hebben: Pasen. Wat vieren wij dan 
eigenlijk? De Goede of Stille Week wil ons hier 
jaarlijks op voorbereiden met dagen als 
Palmzondag, Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag.  Hoewel de manier van beleven in deze 
tijd wel anders en zeker minder ‘massaal’ zal zijn 
dan in onze jongere jaren: ze gaan ergens over! 
Landelijk worden wij al vele jaren ‘warm’ gemaakt 
via een t.v.-uitzending van ‘The Passion’ op Witte 
Donderdag (1 april NPO 1 20.30 uur). Aangezien 
ik op deze dag ‘s avonds voorganger mag zijn bij 
een kerkviering zal ik het later moeten hebben 
van een aflevering van ‘uitzending gemist’. Gezien 
de corona zal er ook dit jaar geen publiek bij 
aanwezig zijn, maar het verhaal over de laatste 
week van Jezus zal weer gespeeld worden. Onder 
de titel ‘Ik ben er voor jou’ zullen meer en minder 
bekende acteurs, zangers en presentatoren de 
diverse rollen invullen: met name Jezus, Maria, 
Petrus, Pilatus en Judas zullen uitgebreid aan bod 
komen, naast een verteller en een verslaggever in 
het land. Het is bekend, dat er veel liefhebbers 
zijn van deze uitvoering, maar dat er ook sprake is 
van mensen met kritiek op deze manier van het 
actualiseren van het verhaal. Persoonlijk ben ik als 
pastor/theoloog altijd een voorstander van het 
verstaan van het verhaal ook voor onze situatie 
hier en nu. Bij sommige teksten, ook op muziek, 

heb ik soms kanttekeningen, maar ik verwacht, 
dat de kijkers in staat zullen zijn om zelf ‘kleur’ te 
geven aan bepaalde episodes. Freek Bartels als 
Jezus en Trijntje Oosterhuis als 
Maria, naast Humberto Tan als verteller en Anita 
Witzier als verslaggever zijn voor ons geen 
onbekenden. Ik ben dan ook bijzonder 
geïnteresseerd in hun bijdrage. Wel vind ik het 
niet onbelangrijk, dat ook het Bijbelverhaal, zoals 
het in de Bijbel zelf staat weergegeven, in ons 
achterhoofd een rol blijft spelen: we kennen het 
toch nog wel, al is het misschien van lang geleden. 
Mag het, als u gaat kijken, een bijdrage zijn aan 
het ‘verstaan’ van Pasen. 
Onderstaand wil ik u graag laten delen in 
mijn verstaan van de ‘driedaagse’ van de Goede 
Week. Witte Donderdag: het delen van brood en 
wijn als tekenen van delen van lief en leed met 
elkaar: Ik zal er zijn voor jou, in Jezus naam. Goede 
Vrijdag: ziek en zeer, tegenslag, verdriet, 
ongemak, het ondergaan van de negatieve kanten 
van de geschiedenis en zelfs de dood horen bij het 
leven en vragen om kracht en steun: ik zal er zijn 
voor jou, in Jezus’ naam. 
Pasen als verrijzenis van de doden: dat zal straks 
Gods zorg zijn voor ons: Hij zal er zijn voor ons, in 
Jezus naam. Pasen als verrijzenis van de levenden: 
ik geloof, dat Jezus ons daartoe roept, hier en nu. 
  
IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU: wij ook voor elkaar?! 
  
Van harte, wens ik u en de uwen in die geest:  
Zalig en Gezegend Pasen. 
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Even bijpraten met de voorzitter van KBO  

Amstelveen/Ouder-Amstel
 

Beste leden van de KBO Amstelveen/Ouder-Amstel, 
 

Dit stukje gaat over de KBO/PCOB peiling: 

POLITIEK HOUDT ONVOLDOENDE REKENING 

MET DE BELANGEN VAN SENIOREN. 

 

Ruim de helft (53%) van de senioren vindt dat 

politiek Den Haag onvoldoende rekening houdt 

met de belangen van ouderen. Dat blijkt uit een 

peiling van de seniorenorganisatie KBO-PCOB. 

Slechts twaalf procent vindt van wel. Ondanks het 

gevoelde gebrek aan aandacht, is dit geen reden 

om niet naar de stembus te gaan.  

Bijna alle senioren (98%) geven aan van plan te 

zijn te gaan stemmen. Het blijkt maar weer dat 

senioren trouwe stemmers zijn. En nu deze groep 

meer dan de helft van het aantal stem-

gerechtigden uitmaakt, mogen de politieke 

partijen die loyaliteit ook wel belonen door ze 

mee te nemen in hun verkiezing plannen en bij 

het vormen van het nieuwe kabinet. Met name 

koopkracht (AOW en pensioen), wonen en zorg 

en welzijn zijn wat senioren betreft, de 

belangrijkste thema’s die een nieuw kabinet moet 

oppakken. 

Ondanks de trouwe stembusgang, is het 

vertrouwen in de Nederlandse politiek niet 

overtuigend. Een derde (33%) van de senioren 

heeft vertrouwen in de politiek, een kwart (25%) 

ziet dat toch heel anders. Desondanks blijft de 

interesse voor Den Haag groot (97% is enigszins 

tot sterk geïnteresseerd) In de Nederlandse 

politiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEMWIJZER: 

Om zich te oriënteren op welke partij ze de 

komende tweede kamer verkiezingen willen 

stemmen, maakt bijna de helft (45%) van de 

senioren gebruik van de publieke debatten op 

televisie, gevolgd door het invullen van een 

stemwijzer (37%) en het lezen van 

partijprogramma’s (28%). Opmerkelijk detail: hoe 

jonger de senior, hoe meer er gebruik wordt 

gemaakt van de (digitale) stemwijzer. 

 

AANDACHT: 

Behalve thema’s als koopkracht, wonen, zorg, en 

welzijn vindt ruim een kwart van de senioren dat 

het kabinet zich, naast deze voor senioren 

belangrijke onderwerpen, zich ook bezig moet 

houden met onder andere onderwerpen: zorgen 

dat er geen tweedeling komt in de maatschappij 

tussen jongeren en ouderen, vluchtelingen, 

woonzorg voor jongeren, versnelde aanpak van 

de energietransitie, het verschil tussen arm en rijk 

verkleinen, en de klimaatproblematiek. 

 

Veel leesplezier, Cor Spinhoven  
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Even bijpraten met de v0orzitter van KBO  

Bovenkerk/Aalsmeer
Tot mijn verrassing las ik in de vorige Kom Bij Ons 
dat er in Bovenkerk twee KBO-verenigingen actief 
zijn. Althans volgens mijn collega voorzitter van 
Amstelveen/Ouder-Amstel. Ik ga er maar vanuit 
dat het een vergissing van hem is. Er zullen in 
Bovenkerk ongetwijfeld leden van 
Amstelveen/Ouder-Amstel wonen. Net zo goed 
dat er leden van ons in Amstelveen wonen. Daar 
zijn verschillende redenen voor. Ik zal dat 
proberen uit te leggen aan de hand van een klein 
stukje geschiedenis. In 1956 nam mevrouw E. van 
de Goor, voorzitter van de KVO (Katholieke 
Vrouwen Organisatie) het initiatief om mensen bij 
elkaar te brengen om over de oprichting van een 
ouderenbond te denken. Ook in de 
Urbanusparochie werden veel meer mensen 
ouder. Voor bejaarden was er in die tijd niet veel 
geregeld en was belangenbehartiging hard nodig. 
Op 24 april 1957 belegde men een bijeenkomst 
met o.a. de KVP, KAB, LTB en Middenstand. Ook 
kapelaan Jac. Kramer was daarbij aanwezig. 
Tijdens die bijeenkomst besloten ze de Katholieke 
Bond voor Ouderen te gaan oprichten. Kapelaan 
Kramer nodigde per brief de bejaarden van de 
Urbanusparochie uit voor een bijeenkomst. Dat 
resulteerde in een bijeenkomst op 10 december 
waar met een zeer grote opkomst de Katholieke 
Bond voor Ouderen Bovenkerk werd opgericht. 
Later werd het Bovenkerk-Aalsmeer, omdat de 
parochie zich in beide gemeentes bevond.              

Dit alles geeft aan dat wij in 2022 ons 65-jarig 
bestaan vieren. We hebben dus nog anderhalf 
jaar om ons daarop voor te bereiden. Het zou leuk 
zijn als er bij onze leden mensen zijn die zich 
herinneren hoe het verenigingsleven 65 jaar 
geleden in de Urbanus parochie was en daar een 
stukje over willen schrijven. Er over vertellen is 
ook prima, dan zetten wij het voor u op papier. Ik 
nodig u uit, denk daar eens over na. Die verhalen 
zijn heel leuk voor kinderen en kleinkinderen. En 
een leuke aanloop naar ons 65-jarig bestaan. 
 
Leden van de KBO die in Bovenkerk wonen 
hebben half maart een zakje bloemzaadjes in de 
brievenbus gekregen, HONEY HIGHWAY, elf (11) 
eenjarige wilde bloemen zaden. Volgens zeggen is 
er geen brievenbus in Bovenkerk overgeslagen. 
Toch waren er nog zakjes over, en is ons 
aangeboden ook al onze leden die buiten 
Bovenkerk wonen te voorzien van dit 
bloemenzaad. Wij voldoen hier graag aan, dus 
hebben we voor die leden een zakje bloemenzaad 
in deze Kom Bij Ons vastgeniet. Lees het verhaal 
achter op het zakje en help de Nederlandse 
honingbij te overleven. Mensen hebben bijen 
nodig.  
 
Over de Corona is al zoveel geschreven, dat ga ik 
nu dus niet doen. Ik hoop u allen weer snel ergens 
tegen te komen. Ik wens u fijne paasdagen.  

 
Bep Heemskerk 
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In memoriam Willem de Ruijter 
Op zaterdagavond 13 maart 2021 is onze oud-
voorzitter Willem de Ruijter in zijn slaap 
overleden. Hij zou in april 90 jaar geworden zijn. 
In de zomer van 2005 werd hij lid van de KBO-
afdeling Bovenkerk-Aalsmeer. In het voorjaar van 
2006 kozen de leden hem tijdens de 
Jaarvergadering tot voorzitter. Naast dat 
voorzitterschap vertegenwoordigde Willem de 
afdeling Bovenkerk-Aalsmeer bij de RSBO 
(regionale samenwerkende ouderen bonden). 
Ook vertegenwoordigde hij de regio Amstel en 
Meerlanden van de KBO in het provinciale 
bestuur in Haarlem, eerst als algemeen 
bestuurslid, later als dagelijks bestuurslid.  
Bij zijn aftreden kreeg hij de zilveren KBO speld. 
Bij onze KBO-afdeling was Willem naast voorzitter 
ook belastinginvuller en jarenlang VOA (Vrijwillige 
Ouderen Adviseur). Hij was tevens redactielid van 
de Kom Bij Ons. Hij was de fotograaf van de 
omslag die wij tot vorig jaar gebruikten.  
In 2015 trad Willem af als voorzitter. Tijdens zijn 
afscheid vertelde hij zich meer te gaan 
bezighouden met fotografie, zijn grote hobby. 
Toch kon hij de KBO niet loslaten. Hij ging nog 
even door als secretaris van de KBO-regio Amstel 
en Meerlanden. In juni 2018 gaf hij aan te stoppen 
met alle activiteiten, omdat zijn gezondheid het 

niet meer toeliet. Wel bleef hij nog met enige 
regelmaat de bestuursvergaderingen bezoeken 
als adviseur. Ook bleef hij voor een aantal leden 
nog de belastingaangifte verzorgen. Begin maart 
dit jaar droeg hij zijn laatste belastingklanten over 
omdat het echt niet meer ging.  
Wij zijn Willem de Ruijter dankbaar voor zijn 
geweldige inzet voor onze KBO. Zijn telefoontjes 
en goede adviezen zullen we missen.  
Zijn vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen wensen wij sterkte. Wij 
hopen dat de mooie herinneringen aan Willem 
hen tot steun zullen zijn. 
 

  

Namens het bestuur van KBO Bovenkerk-Aalsmeer 
Bep Heemskerk 
 
 
 

 
 

 

Overlijden Diny Adamo-Hermanns 
Diny Adamo-Hermanns was vele jaren bezorger van  

de KBObladen. Zij was een heel sportieve, spontane  

en aardige vrouw die altijd bereid was om nog een  

extra wijk te lopen als een andere bezorger plotseling  

niet beschikbaar was.  

Diny is getroffen door het coronavirus. Na een verblijf van  

ongeveer vier weken op de IC van een ziekenhuis in Utrecht 

is Diny op 15 maart 2021 op 79-jarige leeftijd overleden.  

Wij zullen haar zeer missen.  
 

Namens het bezorgersteam van Kom Bij Ons  

Ruud van der Vliet

  5 
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Activiteiten KBO
Helaas hebben de besturen moeten besluiten om 

alle activiteiten voorlopig niet te laten doorgaan.  

U zult van ons horen zodra de activiteiten weer 

opgestart worden. 

 
 
 

 

Wij, geboren vóór 1945, zijn overlevers  
Kijk eens naar de veranderingen die wij hebben meegemaakt:  
 

- Wij werden geboren vóór: televisie, 

penicilline, polioprikken, diepvriesvoedsel, 

kopieerapparaten, plastic, contactlenzen ... 

en de pil ....  

- Vóór: radar, creditcards, atoomsplitsing,  

laserstralen, ballpoints, panty’s, 

afwasmachines, droogmachines, elektrische 

dekens, airconditioning en voor dat de mens 

op de maan liep.  

- We werden geboren vóór: er huismannen 

waren, computerspelletjes, tweelingenbanen, 

kinderdagverblijven, groepstherapie, 

ondernemingsraden, verpleeghuizen.  

- In onze jeugd waren: kevers insecten en geen 

Volkswagens en had een ontsteking nog niets 

te maken met elektronica.  

- Wij hadden nog nooit gehoord van: TL, TV, CD, 

FM, CNN, Video, DVD, Tapedecks, 

Magnetrons, Kunstharten, Tekstverwerkers, 

Printers, GSM, Draadloze telefoons, Biogarde, 

Booreilanden, en jongens met oorringetjes, 

Hippies, Yuppies, Bommoeders en Dinks 

(dubbel inkomen, geen kinderen).  

- Wij waren er vóór: de A27, A9, B747, de TGV, 

de oecumene, vóór de A.O.W., W.A.O., W.W., 

of V.U.T.  

- Toen betekende: ”Made in Japan“ rommel. 

Wij hadden nog nooit gehoord van Pizza’s, 

Mac Donalds, Instantkoffie.  

- In onze tijd betekende HEMA: Hollands 

Eenheidsprijzen Magazijn, en een zakhorloge 

kostte daar fl 1,00, IJsco’s kostten 3,5 of 10 

cent, een brief kon voor 7,5 cent worden 

verstuurd.  

- Een nieuwe auto kostte fl 2.000,-- maar 

niemand kon dat betalen, benzine kostte 10 

cent per liter.  

- In die tijd was roken van een sigaret ‘chique‘ 

en interessant.  

- Een relatie had toen te maken met zakendoen 

en niet met een bed.  

- LAT relaties waren helemaal onbekend.  

- We wisten niet wat eten uit de muur was.  

- Wij zijn de laatste generatie die nog dacht dat 

je een man moest hebben om een baby te 

krijgen.  

 

Geen wonder dat wij soms in de war zijn en dat er 

een generatiekloof is!  

 

Maar... we hebben het overleefd!  

Bron onbekend        (Ingezonden door Jan Bonnes) 
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Gelezen in de Gerarduskalender 
 

Bloemist 
Een ondernemer geeft een openingsfeestje voor 
zijn nieuwe kantoor. Van een klant ontvangt hij 
een bos bloemen met de tekst 'rust in vrede' erop. 
Hij belt de bloemist en vertelt dat er iets fout is 

gegaan. De bloemist zegt dat het hem spijt maar 
dat er een nog groter probleem was. Die dag werd 
er op een begrafenis een boeket bezorgd met de 
tekst "Gefeliciteerd met uw nieuwe locatie.” 

 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

Jonge vader 
Een jonge vader loopt met een kinderwagen over 
de stoep met een krijsend kind erin. Hij roept 
steeds: "Rustig' Steven” “Rustig, Steven". Hij komt 
een oudere vrouw tegen, die tegen hem zegt: 

"Wat fijn dat u zo tegen uw zoontje Steven praat". 
Waarop de vader reageert: “U vergist zich: MIJN 
naam is Steven". 
 

 

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

Aanhouding 
Een hardrijdende, rood stoplicht negerende, 
mobiel bellende, automobilist wordt door de 
politie aangehouden. De agent spreekt de man 
aan op zijn rijgedrag. Hij blijkt een oudere Rus, die 
wodka drinkt alsof het water is.  
De agent pakt zijn boekje en vraagt de man naar 
zijn naam. Die antwoordt: "Andrejev Vasilly Sergei 
Wladimir Poulatovichenkovitj”.  
Hierop zegt de agent: "Nou vooruit, voor deze ene 
keer blijft het bij een waarschuwing“. 
 

Verhaal van wijsheid 
 

De beste zoon 
Een oude man die voelde dat hij zou sterven riep 
zijn drie zonen bij zich: "lk laat mijn bezit na aan 
degene die het meest intelligent is en het 
helderste inzicht bezit. Ieder van jullie krijgt een 
muntstuk en wie er iets van koopt waarmee de 
hut waarin we wonen geheel gevuld kan worden, 
zal alles krijgen." De oudste zoon kocht stro, maar 
dat reikte maar tot halverwege. De tweede zoon 
kocht zakken met veren, maar ook hem lukte het 
niet de hut te vullen. De jongste zoon kocht een 
kaars. Hij wachtte tot het donker was, stak de 
kaars aan en vulde zo de hele hut met licht.  
 

Nelson Mandela    
            

Als je met een mens praat in een taal         Voor de oplossing van het doolhof: zie pagina 12. 

die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. 
Als je met hem praat in zijn eigen taal,  
gaat het in zijn hart.
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Streeppuzzel (Jan Bonnes)

Oplossing van de vorige 
streep-puzzel was: 
SLAAPTREIN.  
 

De goede oplossers waren: 
Herman Arends  

Mevr. A.E. van den Bergh-

Möring  

Jacques van Berkum  

Bea Boerlage  

Lenie Bouwman (is de 

gelukkige winnaar)  

Els Brouwer  

Frank Drees  

Cor de Groot  

Diny Heins  

Tonny van der Hoeven  

Loes Huijmans  

Jo Jannink  

Ineke Kok  

Lex Koot  

Riet de Lange  

Christine Lie  

Tina Loa  

Frans Negenborn  

Riet Nuijten  

Ank Overwater  

Bep Pappot-Dropvat  

Lies Pappot  

Tonny van Rijn  

Aaltje Risseeuw  

Henk Ruwiel  

Maja Schermerhorn 

John Snoeck  

Elly Steenvoorden  

Elly Tetteroo  

Lida Tetteroo  

Michael Tjoeng  

Mien van den Toorn  

Leny Vingerling  

Joke Wijnen 

 

De overgebleven letters 

vormen de oplossing.

Sinds de Corona-tijd ontvangt de winnaar een cadeaubon van € 10 per post. 
 

U kunt de oplossing mailen naar janbonnes@gmail.com  De uiterste inleverdatum: maandag 12 april 2021.

 

 

 

  

mailto:janbonnes@gmail.com
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Moppentrommel 

 

Een kijkje nemen in de Hemel 
Er loopt een man door het Twickelse bos. 
Plotseling komt hij op een kale plek en ziet voor 
zich een touw hangen. Hij kijkt waar het touw 
vandaan komt, maar dat touw verdwijnt gewoon 
in de wolken… zo hoog. De man wordt 
nieuwsgierig en klimt naar boven. Hij klimt en 
klimt en klimt en klimt… tot hij bij de Hemelpoort 
komt. Petrus kijkt de man verbijsterd aan. “Wat 
doet u hier, het is nog lang uw tijd niet!” De man 
legt uit hoe hij er is gekomen is en vraagt: “Goh, nu 
ik hier toch ben, mag ik dan even een kijkje 
nemen?” Petrus haalt zijn schouders op en zegt: 
“Waarom ook niet, als je maar zorgt dat je stipt om 
2 uur terug bent. Dan haal ik het touw weg en is er 
geen weg terug.” De man stemt in en hij verdwijnt 
de hemel in. En het is er prachtig! Mooi weer… 
mooie stranden… mooie vrouwen… gratis bier en 
hapjes…noem maar op! Je snapt het natuurlijk al, 
de man vergeet helemaal de tijd.  
Om 3 uur slaat de schrik hem om het hart en hij 
spurt terug naar de Hemelpoort en jawel hoor… 
het touw is weg. Petrus ziet de man en haalt zijn 
schouders op: “Sorry hoor, ik heb je ge-
waarschuwd! Er is geen weg meer terug. Ga maar 
weer de hemel in.” De man begint te smeken of hij 
aub weer terug mag… zijn werk op aarde is nog 
niet af … vrouw en kinderen kunnen hem nog niet 
missen, …. Petrus laat zich uiteindelijk vermurwen. 
“Het enige wat ik voor je kan betekenen is je 
veranderen in een spin. Dan kun je zelf een draad 
spinnen en je naar beneden laten zakken. Eenmaal 
op aarde verander je vanzelf weer in een mens.” 
De man stemt in, wat moet hij anders. En Petrus 
verandert hem in een spin. De man/spin laat zich 
aan zijn eigen draad zakken en jawel hoor, 30 
meter boven de grond is het spinrag op. De man is 
wanhopig. “Zo kan ik toch niet blijven hangen?”, 
denkt hij en hij perst er nog een stuk spinrag uit… 
jawel… weer 5 meter verder…. “Nee,” denkt die 
man, “da’s me nog te hoog!” Hij haalt heel diep 
adem en “mmmmppppppffffff,” hij probeert er 
weer wat spinrag uit te persen…. Op dit moment 
maakt zijn vrouw hem wakker: “JOOP!!!!! wakker 
worden…. Je p . . . t het hele bed onder!!!” 
 

Ouder echtpaar 
vindt een zak 
met geld 
Een ouder 
echtpaar vierde 
hun 60ste huwelijksfeest. Ze hadden elkaar op de 
lagere school ontmoet en waren, na hun 
pensionering, weer in hun oude buurt gaan 
wonen. Tijdens een wandeltocht kwamen ze bij 
hun oude school en zagen haar naam nog 
ingekrast staan op een schoolbankje. Op weg naar 
huis zagen ze, dat er een zak met geld uit een 
geldwagen viel.  
Ze raapten het op en namen het mee naar huis. 
Daar telden ze het geld en het bleek 50.000 euro 
te zijn. De oude man zei: “We moeten het terug 
geven.” Maar zijn vrouw vond dat zij het had 
gevonden en verstopte het op zolder. De volgende 
dag kwamen er twee politieagenten de buurt 
ondervragen om het geld terug te vinden en 
klopten op hun deur. Na de vraag of ze de zak met 
geld hadden gevonden antwoordde zij: “Nee”. 
Maar hij zei, dat ze loog en dat ze het op zolder had 
verstopt. “Geloof hem maar niet hoor,” zei de 
vrouw. “Hij begint een beetje seniel te worden.” 
Eén van de agenten vroeg aan hem om alles vanaf 
het begin te vertellen. “Welnu,” zei hij, “Toen wij 
gisteren van school kwamen…………” De twee 
agenten keken elkaar aan en zeiden: “We weten 
genoeg“. 
 
Ezel 
Pastoor vindt dode ezel voor de deur ... Op een 
morgen doet de pastoor de deur van zijn kerk 
open en vind daar … een dode ezel. Hij weet niet 
goed wat te doen en belt dan maar de 
burgemeester met het verzoek om het dier te 
laten weghalen. “Los uw problemen zelf op”, zegt 
de burgemeester, die feitelijk een gloeiende hekel 
aan de pastoor heeft. “Per slot van rekening is het 
uw taak de doden te begraven!” “Daarom bel ik 
juist op”, zegt de pastoor. “Volgens het laatste 
sacrament moet ik eerst de familie raadplegen!” 
 
 

Als u een leuke mop heeft: stuur deze dan per e-mail naar:  janbonnes@gmail.com 

mailto:janbonnes@gmail.com
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Heilig Boontje - De legende van de begraven 
Monstrans                     Opgetekend door Toon Könst  

In een Frans dorpje bevond zich lang geleden een 
eenvoudig kerkje, waar een toegewijde pastoor 
waakte over zijn parochie. Ooit had een rijke boer 
uit dank voor een goede oogst een grote gift aan 
de kerk gegeven en het kerkbestuur had destijds 
besloten om een mooie Monstrans te laten maken 
door de goudsmid van de 
nabijgelegen stad. Dit kastje, 
waar de hostie in wordt 
bewaard, was uitgevoerd in 
een prachtige houtsoort, 
fijnbesneden en vervolgens 
bedekt met een laagje puur 
goud. Het behoeft geen 
betoog dat de pastoor niet 
alleen trots was op dit mooie 
(en heilige!) kastje, maar er 
ook zeer veel zorg om had. 
De tijden waren woelig in die 
dagen en een oorlog lag in 
het verschiet. Op een dag 
waren de soldaten van de 
koning door het dorp gereden en hadden alle 
jonge mannen geronseld om mee te vechten. De 
pastoor wist genoeg: de tijd is rijp voor het 
uitvoeren van zijn evacuatieplan. Ging hij 
vluchten? Was hij een laffe herder? Geenszins! Hij 
had het plan opgevat om de kostbare monstrans 
te begraven in de pastorietuin. Het mocht eens 
gebeuren dat de koning extra geld nodig had en de 
kerkelijke schatten in beslag zou nemen. Het 
mocht eens gebeuren (wat God verhoede) dat de 
vijand zou winnen en op strooptocht zou gaan.... 
Op de plek waar hij de monstrans begroef zaaide 
de pastoor enkele boontjes, zodat de plek 
voorlopig gemarkeerd zou zijn. Helaas! De vijand 
overwon en kwam inderdaad rovend en 
moordend door de dorpen en de steden. In het 
eenvoudige kerkje werd niet veel gevonden, de 
tinnen offerschaal met enkele muntjes erin, was 
het enige wat men meenam. Geschokt maar 
stiekem ook blij, zo voelde de pastoor zich na deze 
brutale schending van zijn kerkje. De zomer 
vorderde en de boontjes groeiden voorspoedig. 
Het viel de pastoor wel op, dat de boontjes er 

bijzonder fris bij stonden, een rijke oogst zou dat 
worden. Na enkele malen te hebben geoogst (de 
boontjes smaakten best!) liet de pastoor, uit 
gewoonte om het jaar erna weer te kunnen 
zaaien, enkele peulen rijp worden. In september 
dorstte hij de boontjes ... verbazing!  
 

Op de van oorsprong 
witte boontjes bevond 
zich opeens een heilige 
tekening: het silhouet 
van de begraven 
monstrans met er in de 
hostie! Snel liet de 
pastoor de boontjes aan 
enkele trouwe 
parochianen zien, 
sommigen zagen er het 
silhouet van een engel in. 
Hoe dan ook: hier was 
duidelijk sprake van een 
Heilig Boontje. Sindsdien 
is het boontje verspreid 

over vele parochies en nog steeds zijn er enkele 
bevoorrechte zaadhandelaars die dit bijzondere 
boontje mogen verkopen. Gelukkig is de vrede in 
het dorp snel weergekeerd, in de weken na het 
oogsten van het Heilige Boontje kon de monstrans 
weer worden opgegraven, schoongemaakt en 
gepoetst.  
 

Ook in Nederland is dit heilige boontje terecht 
gekomen. Praktijkleraar Van Rens uit Horst 
(Limburg) heeft tijdens een vakantie in Frankrijk 
een paar van de bonen van een excentrieke 
kluizenaar gekregen. Terug in Nederland liet Van 
Rens de bonen aan de zaadbonentelers in Horst 
zien. Zij hadden nog nooit zoiets gezien en konden 
er geen verklaring voor vinden. Op hun advies 
heeft het hoofkantoor van de zaadboontelers in 
Naaldwijk de bonen onderzocht. Ze staan daar 
voor een raadsel, aldus Van Rens. Ze spreken van 
een mirakel. De afbeeldingen op de bonen zijn zo 
duidelijk dat het lijkt dat ze erop geschilderd zijn. 
Van Rens heeft de bonen ook gegeten en zegt dat 
de smaak hemels is. 
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Wat is en doet een Register Executeur? 
 

Als redactie leek het ons een goed idee om een 

artikel te publiceren over het nut en soms 

noodzaak van een executeur bij erfenissen.  

Om een goed beeld te laten schetsen van zo’n 

executeur door een beroepsuitoefenaar laten wij 

hier Tsjip Boersma aan het woord. 

Na 18 jaar werkzaam te zijn geweest bij AkzoNobel 

in verschillende functies o.a. fusies en overnames, 

financiële, marketing en projectmanagement 

rollen, ben ik in de tweede helft van 2019 voor 

mezelf begonnen als onder andere 

RegisterExecuteur en Mediator.  

“Als RegisterExecuteur ben ik een steun en 

toeverlaat voor nabestaanden in een tijd van 

verdriet door het verlies van een dierbare.” 

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt heel 

wat kijken. Naast de financiële en fiscale 

afwikkeling van een erfenis, richt ik mij daarom in 

het bijzonder op al het plannen, regelen en 

afhandelen van werkzaamheden bij een 

nalatenschap. Hierbij kunt u denken aan 

bijvoorbeeld het leegruimen en verkopen van een 

woning, het ten uitvoering brengen van de 

verdeling van erfstukken en bijvoorbeeld het 

nalaten aan goede doelen. Mede om die reden 

ben ik ook bereikbaar en beschikbaar in de avond 

en het weekend.  

Soms komt het voor dat er een conflict ontstaat in 

de familie en/of met andere begunstigden rond de 

nalatenschap. In die gevallen probeer ik als 

‘Mediator’ de betrokkenen weer tot elkaar te 

brengen, begeleid het gesprek en bemiddel in het 

zoeken naar een oplossing. Vanuit mijn kennis en 

ervaring kan ik daarbij bijvoorbeeld uitleggen waar 

bepaalde keuzes financieel, juridisch en vanuit een 

sociaal menselijk aspect toe (zouden) kunnen 

leiden. 

Bij leven help ik mensen in de 

voorbereiding van hun 

nalatenschap en als zij dat 

willen bij het opstellen van 

een zogenaamd levens-

testament. Aan de hand van 

een digitaal nalatenschaps-

dossier worden dan alle 

wensen opgenomen.  

Bijvoorbeeld hoe men wil dat 

de uitvaart verloopt of het vastleggen naar wie in 

de familie bepaalde erfstukken gaan, wat er 

gebeurt met hun inboedel, het nalaten aan 

bepaalde goede doelen en begeleiden in het 

opstellen of aanpassen van een testament bij de 

notaris. In de afwikkeling van de nalatenschap 

kunnen nabestaanden dan later via dat digitaal 

nalatenschapsdossier op een efficiënte en 

gedetailleerde wijze de voortgang van de 

afwikkeling van de nalatenschap volgen. Ik heb 

internationale werkervaring en daardoor ben ik 

bekend met veel verschillende culturen en 

gebruiken. Daar houd ik dan ook natuurlijk 

rekening mee en dit kan als leidraad dienen in de 

afwikkeling van een nalatenschap.  

Een RegisterExecuteur werkt transparant, 

betrouwbaar en de wensen van de overledene 

dienen als het uitgangspunt in de afwikkeling van 

een nalatenschap. Een officiële RegisterExecuteur 

is aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur. 

De Stichting helpt bij calamiteiten en kan zelfs de 

werkzaamheden van de RegisterExecuteur 

overnemen mocht hij of zij onverhoopt ziek of 

verhinderd zijn. Mede hierdoor kan een 

RegisterExecuteur zijn of haar klanten garanderen 

dat de werkzaamheden worden uitgevoerd 

volgens hun wensen en altijd zullen worden 

voortgezet. Als u meer wilt weten over wat een 

RegisterExecuteur voor u kan betekenen, neem 

dan a.u.b. contact met mij op: Tsjip Boersma en ik 

ben telefonisch bereikbaar op +31(0)6 10 25 84 93 

of via de email: tsjip.boersma@interventio.nl.  

Nadere informatie op: www.interventio.nl of 

www.nabestaandenontzorgen.nl

mailto:tsjip.boersma@interventio.nl
http://www.interventio.nl/
http://www.nabestaandenontzorgen.nl/
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Hoe komt Bovenkerk aan een Vierlingsbeeklaan? 
Vierlingsbeek is een plaats in de gemeente 
Boxmeer in Noord-Brabant tussen de Peel en aan 
de Maas oftewel in de streek het ‘Land van Cuijk’. 
Tot en met 1997 was het een zelfstandige 
gemeente. Maar we gaan terug naar de 
oorlogsjaren. Het is september 1944. 
Vierlingsbeek lag in de frontlinie van de slag om 
Overloon. Overloon, Maashees en Vierlingsbeek 
kregen het tijdens de gevechten tussen de 
Geallieerden en de Duitsers zwaar te verduren. De 
bevolking van Vierlingsbeek werd eind 1944 
gesommeerd hun huizen te verlaten. De 
artilleriebombardementen brachten enorme 
schade aan aan een derde van de huizen. Ook de 
kerk en het mooie kasteel ‘De Hatert’ werden 
getroffen. De verwoesting van Vierlingsbeek was 
enorm. Aan het einde van 
de oorlog in 1945 is de 
kleine plaats Vierlingsbeek 
nagenoeg met de grond 
gelijk gemaakt. Bijna de 
gehele bebouwing was 
weggebombardeerd. In 
1945 werden Nieuwer 
Amstel (nu Amstelveen) en 
Uithoorn door het 
Nederlands Volksherstel 
aangewezen om financieel 
de adoptie van de 
gemeente Vierlingsbeek op 
zich te nemen. Samen met 

het Rode Kruis organiseerde men hulpactiviteiten 
voor de getroffenen. Ook de gemeenten 
Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Ouder-Amstel 
werkten mee en verleenden hulp in natura. Men 
stuurde huisraad, meubels en kachels. De 
wederopbouw werd dus door vele plaatsen vanuit 
het westen gesteund. Als dank kregen alle 
gemeenten dezelfde herdenkingstegel in reliëf 
uitgereikt met de titel ‘De barmhartige 
Samaritaan’. Voor Uithoorn en Amstelveen is de 
plaquette te vinden aan de gevels van beide 
Raadhuizen. Voor Amstelveen aan het oude 
Raadhuis aan de Dorpsstraat 75. De tegel heeft als 
opschrift: “Als dank voor uwe hulp in onze nood 
van oorlogsgetroffenen”.  
De maker is Piet Peters en op 27 april 1948 werd 

het in Amstelveen 
onthuld door beide 
burgemeesters, Antoon 
Jans uit Vierlingsbeek en 
Gerrit Haspels in Nieuwer 
Amstel. Voor Amstelveen 
was deze bijzondere 
geschiedenis aanleiding 
om Vierlingsbeek met een 
straatnaam te eren.  En zo 
komt de 
‘Vierlingsbeeklaan’ in 
Bovenkerk door een 
bijzondere reden aan zijn 
naam!! 

 
Mieke Haver 
 

Belastingaangifte over 2020 (aanvulling) 
Veel KBO-leden hebben onlangs bericht gehad dat    Oplossing van het doolhof op pagina 7:  

men vóór 1 mei 2021 hun belastingaangifte over 2020  

moeten insturen. Veel leden doen dit zelf digitaal en  

maken daarbij gebruik van de gegevens die de belasting- 

dienst al vooraf heeft ingediend. Dit kon vanaf 1 maart.  

Door problemen met de bereikbaarheid van de belasting 

dienst in de eerste week van maart is de datum van 1 mei  

verschoven naar 8 mei 2021. 

 

De redactie 
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Cirkels 
 

Rond als de wijnvlek van eergister 
Op het vuile tafelblad 
Spelen gouden druppels zonlicht 
Op het koude tegelpad 
 
En de rimpels in de vijver 
En het vangnet van een spin 
Zijn allemaal maar cirkels 
Zonder einde of begin 
 
En de tijd verslijt de dagen 
Met de wijzers van de klok 
Die de uren traag vermalen 
Heel geruisloos, zonder schok 
 
Refrein: 
Er bestaat geen medicijn 
Tegen oud of eenzaam zijn 
 
'S Avonds als je door je wimpers 
Soms de zon ziet ondergaan 
In een feest van gele vonken 
Die in bloei lijken te staan 
 
En de sterren op je netvlies 
Trekken strepen in de lucht 
Maar zodra de nacht weer nadert 
Slaan je dromen op de vlucht 
 
Door een klok met kromme wijzers 
Die de tijd in stukken maalt 
Ligt de zomer weer aan flarden 
Want de klok heeft niet gefaald 
 
Refrein: 
Er bestaat geen medicijn 
Tegen oud of eenzaam zijn 
 
Tel de gladde kiezelstenen 
Waarmee jij je zakken vult 
Maar de mooiste ging verloren 
Door je eigen stomme schuld 
 
Toen je met haar langs het strand liep 
Was elke schelp een juweel 
Maar nu zie je niets dan keien 
Groot en grijs en veel te veel 
 

Hoor gefluister in het ruisen 
Van de rusteloze zee 
Als je haar dan niet kon missen 
Waarom ging je dan niet mee 
 
Bij het afscheid van de zomer 
Zag je eindelijk gevaar 
Toen elk blad een kleur kreeg 
Van haar honinggele haar 
 
De rimpels in de vijver 
De webben van een spin 
Zomaar cirkels in de ruimte 
Zonder einde of begin 
 
In een eindeloos refrein: 
Er bestaat geen medicijn 
Tegen oud of eenzaam zijn 
 

 

 

 

Cirkels is een cover van The windmills of your 

mind geschreven door Michel Legrand (muziek) 

en Alan Bergman en Marylin Bergman.  

Rob Chrispijn schreef er de Nederlandse tekst bij. 

Gezongen door Herman van Veen. 

 

(Ingezonden door: Ferrie Andringa) 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Cover_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_windmills_of_your_mind
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Michel_Legrand
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alan_Bergman&action=edit&redlink=1
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Amstelveen en kunst in de wijken (nr 5) 
De meesten van ons hebben vroeger het 
kinderversje over de Drie Kleine Kleutertjes 
gezongen. Het versje heeft drie coupletten. Kent u 
ze nog? 
* Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek - 
boven op een hek. Drie kleine kleutertjes die zaten 
op een hek - op een mooie zonnige dag in 
September. 
* Waarover spraken zei, die drie daar op het hek - 
boven op dat hek? Waarover spraken zii, die drie 
daar op dat hek - op die mooie zonnige dag in 
september. 
* ‘t was over krekeltjes en korenbloemen blauw - 
korenbloemen blauw. ‘t was over krekeltjes en 
korenbloemen blauw - Op die mooie zonnige dag 
in september. 
 
Dit kinderversje is vereeuwigd in een lieflijk 
buitenbeeld dat u kunt vinden in Amstelveen. Het 
beeld is aangekocht in 2003 en staat na 
herplaatsing heel hoog op een sokkel te pronken 
nabij de Benderslaan op de hoek met de Van der 
Leeklaan. De drie kleutertjes zijn gemaakt door 
Hubert van Lith, die geboren is op 9 januari 1908 
in Amsterdam met de officiële namen Hubertus 
Cornelis Maria van Lith. Hij heeft in diverse 
plaatsen in Nederland gewoond en gewerkt, o.a. 
in Edam en Blaricum. Hij is in 1977 in Bussum 
overleden. Hubert was een veelzijdig kunstenaar. 
Hij was niet alleen beeldhouwer maar maakte ook 
mooie houtsneden. Verder was hij ook lithograaf, 
medailleur en monumentaal kunstenaar. Zijn 
monumentale werk behelst vooral 
verzetsmonumenten.  

Drie daarvan wil ik speciaal benoemen:  

• Het monument voor gevallenen gemaakt 
in 1949 en geplaatst in Brielle. Het is een 
bronzen beeld van een naakte man op een 
sokkel. Het is ter nagedachtenis aan de 
mannen van Brielle die zijn omgekomen 
tijdens de oorlog. De volgende tekst van 
Albert Verweij staat daarbij: Boven het 
leed - Boven de tijd - Verrijst het 
onvervaard gemoed. Dat weet dat iedere 
mensheid lijdt - maar draagt zijn leed en … 
DOET wat MOED.  

• Het tweede monument is van natuursteen 
gemaakt en staat in Wijk bij Duurstede. Het 
is een beeld van 2 mannenhoofden, voor 
en achterkant. Ieder kijkt vooruit en 
symboliseert droefheid en lijden maar ook 
de krachtige wil om de ellende te boven te 
komen.  

• In Rotterdam staat aan het begin van de 
Westersingel weer een heel ander beeld. 
Een hele grote Man in een bronzen 
uitvoering met de titel: ONGEBROKEN 
verzet 1940-1945. Heel bewust 
ONGEBROKEN in grote letters en verzet in 
kleine letters. 

 
Zodat wij nooit vergeten…. 

 
 
 
 
 

 

Mieke Haver 
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Bestuur Amstelveen/Ouder-Amstel 

BANKREKENING:  KBO Amstelveen/Ouder-Amstel: NL27 RABO 0302 3357 65. 
  

Voorzitter:               Cor  Spinhoven,    Tel: 020 640 42 14 / 06 5103 4172 

E-mail: spinhoven41@kpnmail.nl 
 

Vice voorzitter: Jan Bonnes,         Tel: 020 496 79 86 E-mail: janbonnes@gmail.com 
 

Secretaris:     Cilia Bruinsma,      Brusselflat 35, 1422 VB Uithoorn 
        Tel: 0297 54 86 14 E-mail: mct.bruinsma@hotmail.com 

 

Penningmeester:  Carla van Schaik,    Tel: 06 205 240 84 E-mail: carlavanschaik12@hotmail.nl 
 

Andere bestuursleden zijn: 
 

Ton de Leeuw,   Tel: 020 641 83 00  E-mail: a.mdeleeuw@ziggo.nl 
 

Metha Eering        Aspirant  bestuurslid, E-mail: methaeering@live.nl 
 

Geestelijk adviseur: pastor Jan Adolfs 
 

Belastinginvullers 
 

Voor hulp bij uw belastingaangifte, het aanvragen van zorg- of huurtoeslag, of bij het invullen van andere 
formulieren: 
 

Paul van Tooren,         Tel. 020 643 62 47 E-mail: plmvantooren@ziggo.nl 
 

Nel de Waal - Brockhoff, Tel. 020 645 62 28 E-mail: p.brockhoff@hetnet.nl 
 

Ledenadministratie . . . 
 

Een hartelijk welkom aan: er zijn deze keer geen nieuwe leden te vermelden. 
 

Wij ontvingen bericht dat zijn overleden:  
Mevr. D.C.M. Adamo-Hermanns, mevr. M.J.M. Beckers en dhr. H.J. Rikken.   
 

Mogen zij rusten in vrede.  Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
 

************************************************************************************* 

Veranderingen in het ledenbestand (afdeling Amstelveen/Ouder-Amstel) 

Wijzigingen die nuttig zijn voor de ledenadministratie (zoals adreswijziging, overlijden of iets anders),  

graag zo spoedig mogelijk doorgeven of laten doorgeven aan: Dhr. R. van der Vliet, Kringloop 375,  

1186 HC Amstelveen, telefoon 020 - 643 86 43, e-mail vlietcps@hetnet.nl 

U kunt zich op dit adres ook aanmelden als u lid wilt worden of als u nadere informatie wilt ontvangen. 

************************************************************************************** 
 

 
Contributie  
De contributie van de KBO Amstelveen/Ouder-Amstel bedraagt per kalenderjaar: 
 € 27,- voor alleenstaanden en € 44,- voor echtparen/partners.   

In verband met het op tijd innen en afdragen van de contributie wordt gevraagd om de contributie 

automatisch van uw rekening af te laten schrijven (middels een incasso machtiging).  
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Bestuur KBO Bovenkerk-Aalsmeer en commissies 

E-mailadres:   kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com 
Website:  kbobovenkerkaalsmeer.nl  
BANKREKENING:  KBO Bovenkerk-Aalsmeer: NL33 RABO 0382 3749 16. 
 

Ledenadministratie:  Cobi van Veen, Orion 25, 1188 BZ Amstelveen 
Tel. 06-24261202, E-mail: secretaris.kbo.ba@gmail.com 
Nieuw lid, adreswijziging, overlijden etc. graag  z.s.m.  doorgeven aan Cobi.  
Heeft u een e-mailadres en nog geen e-mailbericht van ons ontvangen?  
Geef dan uw emailadres door aan: secretaris.kbo.ba@gmail.com 

 
Bestuur 

• Voorzitter:    Bep Heemskerk, Tel. 0297-322082.  
E-mail: kboba.voorzitter@gmail.com 

• Vice voorzitter:   Gerard Miltenburg, Tel. 020-3455876.  

E-mail: kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com;  
Tevens vertegenwoordiger KBO in de Participatieraad Sociaal Domein  
van de gemeente Amstelveen en redactielid van ‘Kom Bij Ons’.   

• Secretaris:     Cobi van Veen, zie boven 
• 2e Secretaris:   Mieke Haver-de Graaf, Tel. 020-6417822.  

E-mail: miekehaver@icloud.com 
• Penningmeester:    Peter Huizinga, Tevens secretaris KBO regio Amstel en Meerlanden.  

E-mail: penningmeester.kbo.ba@gmail.com;  
• 2e Penningmeester:   Nel van Es-Klein, Tel. 020-6412202. E-mail: nvanes1@gmail.com;  

Verzorgt busreizen, zilveruitjes, e.a.   

• Bestuurslid:    Bep Barlag, Tel. 020-6431843. E-mail:  bbarlag@hotmail.com;  
Verzorgt busreizen, zilveruitjes, e.a.   

 
Commissieleden  
• Tiny Liphuysen,   lief- en leedcommissie, Tel. 020-6458267 of 06-37332979.   

E-mail:  tinyliphuysen@gmail.com 

• Bep Jannink,   creativiteit, Tel. 06-42419275. E-mail: j.a.jannink@kpnplanet.nl  

• Jo Jannink,   coördinator voor het verspreiden van ‘Kom Bij Ons’ en voor het bowlen;  
Tel. 06-12157346. E-mail: j.a.jannink@kpnplanet.nl 

• Peter Kok,   webmaster, Tel. 06-10001000. E-mail: pkok@ziggo.nl 
• John Lut,    adverteerders Kom Bij Ons, tel. 0297-326640. E-mail: johnlut1@kabelfoon.nl 
 

Contributie   
De contributie van de KBO Bovenkerk-Aalsmeer bedraagt per kalenderjaar: 
€ 27,50 voor alleenstaanden en € 45,- voor echtparen/partners.  
 
Mutaties ledenbestand 
Nieuwe leden:  geen. 
Overleden:  Dhr. T.G. de Bruijn en dhr. W.E. de Ruijter. 

 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs  
Voor advies en ondersteuning bij vragen over de mogelijkheden van zorg en welzijn:  
Bep Heemskerk,   Tel. 0297-322082, E-mail: bepheem@gmail.com 
Wil Kazemier,    Tel. 0297-568044, E-mail: wkazemier@kpnmail.nl 
Ina Kragtwijk,    Tel. 020-6458229, E-mail: ina.kb@casema.nl 
Gerard Miltenburg,   Tel. 020-3455876,E-mail: kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com 

 
Belastinginvullers 
Voor hulp bij uw belastingaangifte, het aanvragen van zorg- of huurtoeslag, of bij het invullen van andere 
formulieren: 
Dick Donath,    Tel. 020-6407009, E-mail: dickdonath@ziggo.nl 
Jo Jannink,    Tel. 020-6457147, E-mail: j.a.jannink@kpnplanet.nl 

Rob Lutgerhorst,   Tel. 0297-342224  
Gerard Miltenburg   Tel. 020-3455876, E-mail: kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com 
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