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KOM BIJ ONS 
 

 

Contactblad KBO  
Amstelveen/Ouder-Amstel   

en  Bovenkerk-Aalsmeer 
 

jaargang 10       nummer 5      mei 2021 

 

 

Van de redactie  
 

Ledenwerving 
Op de bestuurspagina’s in de ‘Kom Bij Ons’ kunt u 

elke maand lezen wie er lid van de KBO zijn 

geworden en wie er - meestal vanwege overlijden - 

geen lid meer zijn. De aandachtige lezer zal het zijn 

opgevallen dat het aantal overleden leden meestal 

het aantal nieuwe leden overtreft. Dat is jammer 

want het betekent dat het ledental van de KBO 

terugloopt. De KBO Amstelveen/Ouder-Amstel en 

Bovenkerk-Aalsmeer hebben samen nog een kleine 

900 leden. Dat zijn er meer dan 1.200 geweest.         

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor dit 

ledenverlies maar het zou zonde zijn dit als een 

voldongen feit te accepteren. De KBO heeft veel te 

bieden. Op landelijk en lokaal gebied worden de 

belangen van de ouderen goed behartigd. 

Daarnaast worden er normaliter diverse activiteiten 

georganiseerd en last but not least ontvangen de 

leden 10x per jaar twee ledenbladen die met zorg 

en enthousiasme worden gemaakt. Daar zouden 

toch meer senioren van moeten genieten. Doe eens 

een goed woordje voor de KBO bij uw vrienden en 

kennissen. Probeer ze over te halen om lid te 

worden. Aanmelden is eenvoudig, zie daarvoor de 

beide bestuurspagina’s. 
 

Activiteiten 
Het wordt afgezaagd, maar ook deze maand treft u 

in de ‘Kom Bij Ons’ geen pagina aan met activiteiten 

die georganiseerd worden. Meer dan een jaar zijn 

we inmiddels beperkt in onze vrijheid. In hoeverre 

heeft dit ons veranderd? In ieder geval is ons doen 

en laten het afgelopen jaar sterk veranderd. Geen 

spontane bezoekjes meer, geen funshoppen, geen 

KBO-activiteiten, geen theater, restaurant of café. 

Maar gelukkig is het einde van de lockdown in zicht 

en kunnen we ons zo langzamerhand weer gaan 

verheugen op uitjes en bezoekjes. Velen van ons zijn 

inmiddels al één of twee keer gevaccineerd en de  
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anderen zullen voor de zomer volgen. Dat biedt 

ruimte om voorzichtig aan weer plannen te gaan 

maken. De bestuursleden van de KBO zijn daarmee 

al volop bezig. Noteer in ieder geval alvast in uw 

agenda dat er op zaterdag 12 juni een leuke 

buitenactiviteit plaatsvindt waar de leden van beide 

KBO-verenigingen welkom zijn. In de volgende ‘Kom 

Bij Ons’ meer daarover.  
 

In Memoriam René Hooyberg 

Op verzoek van het bestuur van KBO Amstelveen/ 

Ouder-Amstel heeft Ferry van den Ende een In 

Memoriam geschreven:  zie pagina 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De uiterste inzenddatum voor ‘Kom Bij Ons‘ 
nummer 2021-06 is woensdag 19 mei 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 31 mei 2021 het volgende blad weer in 
de brievenbus verwachten. De redactie houdt 
zich overigens het recht voor om ingezonden 
artikelen niet te plaatsen. 

 
   Jaarg.10-05 

       mei 2021 
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Een eindje meelopen ...  Pastor Adolfs

Ik had u al eerder laten weten, dat ik de keuze had 

gemaakt om mij te laten vaccineren tegen 

besmetting met corona. Ondertussen heb ik de 

tweede vaccinatie gehad: met Pfizer! Mijn vraag is 

natuurlijk: hoe gaat het met uw gezondheid? 

Van harte hoop ik: goed of minstens, naar 

omstandigheden, redelijk. En nu maar afwachten of 

er versoepelingen komen of inmiddels al zullen zijn. 

Mijn column heb ik de titel meegegeven: Een eindje 

meelopen… Op deze gedachte kwam ik naar 
aanleiding van het t.v.- programma De Vooravond  

‘s avonds om 19.00 uur via NPO 1, waar met een 

bepaalde regelmaat een boekbespreking wordt 

gehouden door de familie Chabot: vader Bart en zijn 

zonen Sebastiaan, Maurits en Splinter. Als verwoed 

lezer en zeker in deze coronacrisis ben ik extra 

geïnteresseerd in ‘dit moet je gelezen hebben!’      
Op maandag 12 april jl. werd er door hen, vanuit 

hun zienswijze, aandacht gevraagd voor biografieën 

en autobiografieën. Onder een biografie wordt 

verstaan een levensbeschrijving óver iemand; een 

autobiografie is een weergave van een leven dóór 

iemand zelf. Recente voorbeelden óver en dóór: 

Lubbers, Trump, Obama, Van Mierlo, Cruijff, Van 

Basten en Kieft. Zoals u ongetwijfeld zult weten en 

misschien zelfs persoonlijk heeft meegemaakt 

ben ik dikwijls als pastor betrokken bij uitvaarten: 

een begrafenis of crematie. Een van de vaste 

onderdelen bij zo’n afscheid is altijd een ‘In 
Memoriam’. Man, vrouw, kinderen, kleinkinderen, 

vrienden of kennissen vertellen ons dan 

herinneringen over de gestorvene. 

U mag dit dan beschouwen als een soort biografie. 

De overledene heeft, wat dit laatste betreft, vaak 

vooraf al aangegeven wat zijn of haar wensen zijn 

bij een afscheid. Ik adviseer parochianen vaak om 

‘bijtijds’ het afscheid te bespreken. Indien mogelijk 

laat uw nabestaanden niet achter in 

‘onwetendheid’: leg uw wensen eventueel vast in 
een testament of informeer een uitvaartonder-

neming. Dit kan zelfs bij zo’n onderneming geregeld 

worden met een voorschot op de kosten van de 

uitvaart. Als pastor sluit ik bij een begrafenis of 

crematie (met of zonder een officiële 

kerkdienst) altijd aan met mijn herinneringen of 

vertel datgene, wat mij over de overledene is 

verteld. Van mij mag verwacht worden, dat ik ook 

een gelovige inbreng heb: een bijbelverhaal, een 

gebed en als laatste afscheid: de zegen en  

 

bewieroking. Uiteraard houd ik rekening met de 

situatie van de overledene en de nabestaanden: je 

kunt het trouwens maar één keer doen en doe het 

dan persoonlijk, met gepaste nuancering, begrip en 

verstaanbare emotie. Geen begrafenis of crematie 

is gelijk. Voor mij geldt in deze situaties: ‘ik mag een 
eindje meelopen.’ 
Nog even met Pasen in onze herinnering: wij 

hebben gevierd, dat Jezus was verrezen en uit zijn 

graf was opgestaan. In navolging van Hem kregen 

wij de boodschap, dat ook wij eens uit ons graf 

zullen opstaan bij de verrijzenis van de doden. Aan 

mij wordt als pastor vaak gevraagd: ‘hoe zal dit dan 
gebeuren?’ In ieder geval hoeven wij niet te 

geloven, dat de natuurwetten niet kloppen en ook 

wordt er geen biologieles over de dood gegeven, die 

afwijkt van wat de biologen ons vertellen.   

Ongeveer tot de jaren zestig van de vorige eeuw 

mochten rooms-katholieken niet gecremeerd 

worden, maar wel begraven. Gaandeweg is deze 

opvatting veranderd: met goedkeuring van de kerk 

mag cremeren nu wel en daarvan wordt steeds 

meer gebruik gemaakt. De gedachte hierbij is: het 

lichaam, of het nu begraven of gecremeerd zal 

worden, zal uiteindelijk vergaan tot stof of as. Een 

samenvoeging ooit weer eens tot ons oude lichaam: 

daar hoeven wij niet in te geloven. Laat onze doden 

alstublieft met rust! Maar wat dan?  

Beste mensen, wij zullen het moeten en mogen 

hebben van geloof en vertrouwen in de belofte van 

Jezus. Ik heb geen bewijs van de waarheid van zijn 

woorden: het vraagt om geloof. Anders gezegd, dat 

onze ziel, geest, zal voortleven bij God: waar en hoe 

dan ook. Dat noem ik: hemel, verrijzenis, eeuwig 

leven. En daaraan toevoegend: dat is dan Gods zorg 

en daar houd ik God aan! Maar dan zijn wij er nog 

niet: hierNAmaals heeft voor mij ook alles en 

tegelijkertijd te maken met een hierNUmaals.         

Wij mogen hier nog zijn: er is nog genoeg werk aan 

de winkel! Voor nu zal ik het hierbij laten: het is 

misschien al genoeg stof tot nadenken.    

Graag tot de volgende keer. 
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Even bijpraten met de voorzitter van KBO  

Amstelveen/Ouder-Amstel
 

Beste leden van de KBO Amstelveen/Ouder-Amstel, 

Digitale Criminaliteit  

‘Cybercrime’ is de snelst groeiende tak van sport 

binnen de criminele wereld. Slimme mannen en 

vrouwen sturen e-mails afkomstig van een 

ogenschijnlijke betrouwbare instantie zoals 

gemeente, bank, of supermarkt.  

Ouderen zijn vaker slachtoffer.  

KBO-PCOB wil alle senioren daarom weerbaar 

maken tegen internetcriminaliteit. 
 

Computer / Tablet (zoals een i-pad)  

Phishing is het per e-mail hengelen naar informatie. 

Phishing is de snelst groeiende tak van digitale 

criminaliteit. Via e-mail vragen ogenschijnlijke 

betrouwbare instanties zoals een bank of gemeente 

of de overheid naar uw persoonlijke gegevens.          

Er zit dikwijls een zeer urgente reden verwerkt in 

het bericht met de oproep aan u om snel te 

handelen. De criminelen willen u naar een valse 

website lokken die een copy van de echte website 

is. Hier wordt u vervolgens verzocht om uw 

inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op deze 

manier krijgen de oplichters de beschikking over uw 

gegevens. Met alle gevolgen van dien. 

Een bank of een overheid-instantie zal NOOIT om 

uw pincode of inlog-gegevens vragen via een              

e-mail / telefoon: Geef deze dus nooit af!!! 
 

Een veilige betaalomgeving herkent u aan de 

volgende aspecten: Kijk naar het webadres.  

Als het met https:// begint, dan kan het duiden op 

een veilige omgeving. http:// (zonder s) dus niet. 

Loopt er een groene balk mee in de adresbalk? 

Wacht totdat deze helemaal is vol gelopen, want 

daarmee start er een beveiligingsprogramma van de 

bank of andere instantie. De adresbalk moet tevens 

een slotje bevatten, waarop u kunt klikken. 

Zorg dat de beveiliging op uw computer actueel is 

en zorg ervoor dat de ‘automatische update’ aan- 

staat. Hiermee kunnen eventuele lekken, waar 

cybercriminelen dankbaar gebruik van maken, 

gedicht worden. 

Verander regelmatig uw wachtwoorden, bedenk 

sterke wachtwoorden en bescherm deze goed! 

Wachtwoorden zijn de sleutels voor criminelen om 

uw identiteit aan te nemen zodat zij met een 

creditkaart, die onder uw naam is aangevraagd, 

kunnen gaan winkelen. 
 

Wees zelf altijd kritisch op e-mails. 
 

Telefoon 

Maar ook via de telefoon proberen oplichters uw 

privégegevens te pakken te krijgen door te melden 

dat u een groot bedrag van bijvoorbeeld de 

belastingdienst terugkrijgt of dat u een bedrag moet 

betalen aan een instantie / incassobureau. Of een 

bank die zegt dat uw rekening in gevaar is en 

daarom snel het saldo moet worden overgeboekt.  
 

Dit zijn oplichters. 

Ga daar niet op in en breek het gesprek af. 
 

Blijf daarom alert en voorzichtig.  

Veel leesplezier, Cor Spinhoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat een Kunst   Ferry van den Ende. 

Doordat er geleidelijk versoepelingen gaan komen 

hebben Kees Molenaar en ik besloten om onder alle 

voorbehoud datums vast te stellen voor de cursus 

‘Wat een Kunst’ die in februari niet door kon gaan. 

Volgens ons zijn augustus en september niet zo 

geschikt. Vandaar dat onze keuze is gevallen op de 

woensdagmiddagen in oktober te weten 6, 13. 20 

en 27 oktober van 12.30 uur tot 14.30 uur in het 

MOC Lindenlaan 75. We laten dit nu al weten zodat 

degenen die zich hebben aangemeld deze datums 

kunnen reserveren. Hopelijk kan tegen die tijd de 

cursus wel doorgaan.  



Even bijpraten met de v0orzitter van KBO  

Bovenkerk/Aalsmeer
Vorige maand eindigde ik met de opmerking niet 

over Corona te schrijven, in de hoop dat het niet 

meer nodig zou zijn. Dat bleek ijdele hoop.        Vóór 

de persconferentie op 13 april hoopten we op wat 

ruimte, dat blijkt niet mogelijk te zijn. Ondanks dat 

veel leden van de KBO de vaccinatie gehad zullen 

hebben, moeten we nog even wachten met het 

starten van de KBO-activiteiten. Ik denk dat we 

allemaal erg verlangen naar een tijd die meer 

vrijheid gaat geven.  

In de aanloop daarnaartoe ga ik u vragen om ons te 

laten weten wat u het liefst gaat doen. De Soos, een 

busreis, samen eten, bowlen, boottocht of iets heel 

anders? Laat het ons weten, dat kan per telefoon of 

per mail. We hebben in deze Corona-tijd heel wat 

telefoontjes van leden gehad, en vinden dat fijn. 
 

April doet wat hij wil. Dat schreef de redactie van 

Bovenkerk-Aalsmeer Digitaal vorige week in het 

nummer dat half april uitkwam. En hoe waar was 

dat, we hebben alles voorbij zien komen, regen, 

sneeuw, vorst, maar ook een heerlijk zonnetje, en 

de eerste uurtjes in de tuin waren weer mogelijk. 

Bovenkerk-Aalsmeer Digitaal is een leuk 

digitaalblad, in kleur, met veel enthousiasme 

gemaakt door Mieke Haver en Peter Huizinga, 

daarbij ondersteund door leden die een verhaal, 

gedicht of puzzel insturen. Wilt u ook iets insturen? 

Stuur uw bijdrage aan het bestuur, het wordt graag 

ontvangen. Heeft u een e-mailadres, en heeft u nog 

nooit het digitale blad ontvangen? Stuur ons dan 

een e-mail, want dan hebben wij uw adres nog niet. 

Het mag ook het e-mailadres van uw kinderen zijn, 

dan kunnen we u op die manier bereiken. 
 

Mei is de maand waarin we vieren dat we in 

Nederland 76 jaar in vrede leven, op de TV worden 

we overspoeld met documentaires met nieuwe 

feiten en beelden uit de oorlogstijd.        Dan wordt 

het weer eens duidelijk hoe gelukkig we zijn, en dat 

we zuinig moeten zijn op de vrede. En dankbaar 

voor diegenen die deze vrede mogelijk maakten. 

Want ook dagelijks zien we beelden uit andere 

delen van de wereld waar de vrede ver te zoeken is. 

Waar dictators de mensen onderdrukken, 

gevangenissen vol zitten met onschuldigen, en waar 

geen lering getrokken wordt uit het verleden.  

We zouden geen Nederlanders zijn als we niet 

zouden mopperen op alles wat er verkeerd gaat in 

ons land. De Corona-aanpak, het milieu, voor alles 

en nog wat geldt: De beste stuurlui staan altijd aan 

wal. Laten we wat meer respect hebben voor de 

mensen die de besluiten moeten nemen. En ons 

gelukkig voelen dat we hier en nu mogen leven. 

 

Veel leesplezier. 
 

Bep Heemskerk 

 
 

Seniorenpanel 
De KBO doet regelmatig onderzoek onder de leden. 

Hiervoor is het Nationaal Seniorenpanel opgericht. 

In dit panel zijn 50+ers van Nederland 

vertegenwoordigd die desgevraagd hun mening 

geven over thema’s als wonen, welzijn, veiligheid en 
digitalisering. Op deze manier kan het Nationaal 

Seniorenpanel de belangen van alle senioren in 

Nederland behartigen en hen een gezicht geven 

richting beleidsmakers.  Het is belangrijk dat zoveel 

mogelijk ouderen zich voor dit panel aanmelden. 

Het kost niets en het houdt je scherp. Heeft u zich al 

aangemeld? Zo nee, ga naar:  

https://www.nationaalseniorenpanel.nl  

en vul het aanmeldingsformulier in.
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In memoriam René Hooyberg 
Van zijn echtgenote Magda hoorden we op 30 

maart dat René op de laatste dag van hun verblijf in 

Portugal aan een hartinfarct/hartstilstand op 81-

jarige leeftijd is overleden.                 
 

René is in 2009 officieel in ons bestuur gekomen. In 

de bestuursvergaderingen was hij heel duidelijk 

aanwezig met veel positieve inbreng op zijn volgens 

Pastor Adolfs eigen “Positief Kritische” wijze.             
Hij was een zeer gedreven bestuurslid dat zich 

achter de schermen enorm heeft ingezet voor de 

ouderen en voor de KBO.                                                                           
 

Van meet af aan was hij betrokken bij de 

besprekingen met de afdeling Bovenkerk/Aalsmeer 

om tot één afdeling te komen, een poging die helaas 

op het allerlaatste moment werd afgeblazen.         

Wel hebben we daar het gezamenlijke maandblad 

‘Kom Bij Ons’ aan overgehouden. Ook bij de 
besprekingen hierover is René betrokken geweest 

en heeft hij de titel van het blad bedacht waarin net 

als in ‘klanKBOrd’ de letters KBO voorkomen. 

Daarnaast heeft hij samen met Carla van Schaik het 

grootste gedeelte van de toenmalige benodigde 

advertenties binnengehaald. 
 

Hij is aanwezig geweest bij de besprekingen met 

ANBO, KBO Bovenkerk/Aalsmeer, en de PCOB om te 

overleggen hoe we op één of andere manier tot 

meer samenwerking konden komen.                               
 

Het belangrijkste resultaat hiervan was dat 

op 05-10-2012 en op 13-10-2017 een zeer 

geslaagde ‘Dag van de Ouderen’ heeft plaats 

gevonden. Bij de voorbereiding en de 

uitvoering hiervan was René ook zeer nauw 

betrokken (tezamen met de mensen van 

VITA). Samen hebben we ook de gesprekken 

gevoerd met mensen van het CDA met name 

- naar het voorbeeld van Rotterdam - over 

de Lief en Leedstraten.  

Uiteindelijk zijn in 2020 de eerste Lief- en 

Leedstraten in Amstelveen ontstaan.  
 

Naar het voorbeeld van Tilburg wilden wij regelen 

dat leerlingen van de hoogste klassen van de 

HAVO/VWO ouderen in verzorgingshuizen gingen 

bezoeken. Daartoe heeft René, gewapend met een 

aanbevelingsbrief van burgemeester Mirjam van ’t 
Veld, zo goed als alleen diverse scholen en 

verzorgingshuizen bezocht. In 2017 heeft in dit 

verband rond Sinterklaas in één verzorgingshuis een 

- overigens geslaagde - proef plaats gevonden. 
 

René is 5 jaar lang onze afgevaardigde geweest in de 

Seniorenraad. Ook daarin is hij nadrukkelijk 

aanwezig geweest om voor de belangen van de 

ouderen in de gemeente op te komen.  Van hieruit 

heeft hij ook zijn grootste succes behaald. Na veel 

privé-besprekingen met burgemeester Jan van 

Zanen en wethouder Herbert Raat is in 2016 in 

Amstelveen de ‘week van de ouderen’ 
georganiseerd en is in 2017 in heel Amstelveen 

nogmaals een ‘Ouderen krant’ bezorgd. Deze was 
op mooi dik glanzend papier en in kleur gedrukt.             

Uit dit alles blijkt duidelijk dat René zich zeer 

intensief met de belangen van de ouderen en van 

onze afdeling van de KBO heeft beziggehouden.    

Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.                                         
 

 

Persoonlijk zal ik mij vooral de 

gesprekken blijven herinneren die wij 

in de auto hadden o.a. als we naar de 

jaarvergaderingen van de KBO in 

Heiloo reden. Die gingen niet alleen 

over de KBO  maar waren soms ook van 

zeer persoonlijke aard.                                             

 

Wij wensen Magda en haar dochter 

veel sterkte. 

 
 

Op verzoek van het bestuur van KBO Amstelveen/ 

Ouder-Amstel heb ik dit In Memoriam mede  

namens het bestuur geschreven.  
 

Ferry van den Ende. 
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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.

Oproep om kerstkaarten maken voor ‘India’ 
Beste leden van de KBO, 
 

Zoals jullie weten heb ik, Fini de Horde de taken van 

Riet van Oostwaard overgenomen. Voor de 

meesten ben ik geen onbekende want ik ben al wat 

jaartjes bij de KBO op de woensdagmiddag.  

Dan mag ik de koffie- of theecentjes ontvangen. 

Het zal misschien een beetje anders gaan dan dat 

jullie gewend zijn. Riet van Oostwaard was er 

bedreven in. Maar ik doe mijn best. 
 

En nu heb ik een vraagje, ieder jaar maken wij 

kerstkaarten voor het goede doel ‘India’. En wel 

meer dan 100 kerstkaarten. Zijn er mensen die zin 

en tijd hebben om vast nu thuis te beginnen. Graag! 

Hebben jullie geen materiaal meer. Bel mij maar  

(020-6411996). Verder hoop ik samen met jullie 

over een tijdje weer te beginnen met de soos op 

woensdagmiddag in het MOC. 
 

Fini de Horde. 

 

 

Reactie Wethouder van Amstelveen 

Beste redactie,  

Bedankt voor deze mooie editie. Ik denk en hoop 

dat die helpt de soms eentonige dag te vullen met 

goed puzzel en leeswerk.  

En ik hoop ook dat jullie activiteiten zo snel mogelijk 

weer van start kunnen.  

Alle sterkte, Marijn 

 

Met hartelijke groet,  

Marijn van Ballegooijen,  

Wethouder van Amstelveen 
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Ik beweeg, jij beweegt en wij bewegen … 
Bewegen is goed voor je!! Er is vast wel iemand die 

dit eens tegen je gezegd heeft. Het is wel waar!!!!! 

Bewegen is goed voor hart en bloedvaten. Maar 

bewegen doet méér voor het lichaam. Zo is het ook 

goed voor het brein. De hersenen blijven in betere 

conditie door dagelijks te bewegen. Lichamelijke 

activiteit zorgt voor een betere doorbloeding van de 

hersenen. Het zorgt ervoor dat het aantal 

verbindingen tussen de verschillende 

hersengebieden minder snel afneemt als we ouder 

worden. En daar vaart het cognitief functioneren 

wel bij. Dat wil zeggen: het geheugen, het 

reactievermogen, de concentratie en het 

leervermogen verbeteren. Sommige 

wetenschappers zeggen zelfs dat bewegen beter is 

voor de hersenen dan puzzelen. Ook als je op latere 

leeftijd begint met bewegen heeft het nog een 

positieve invloed op het brein. 
 

Blij door bewegen  

Wetenschappers vermoeden dat de positieve 

effecten van sporten op de psyche te danken zijn 

aan de toename van neurotransmitters, de stofjes 

in de hersenen die de stemming reguleren. 

Bovendien reageren mensen met een goed 

uithoudingsvermogen minder heftig op stress. Te 

veel zitten is slecht voor de gezondheid. Daarom: 

verminder je zituren door bewust meer te gaan 

bewegen. Neem de trap in plaats van de lift. 

Telefoneer staand of al ijsberend. Loop of fiets naar 

de supermarkt. Kies een beweegvorm die je past. 

Iets wat je leuk vindt of waar je goed in bent. 

Daardoor houd je het langer vol en daar gaat het 

om. Natuurlijk scheelt het ook of je in een leuke 

groep terecht komt of een gezellig sportmaatje 

hebt. 
 

Krachttraining voor het dagelijks leven 

Met de jaren verliezen we behoorlijk wat aan 

spiermassa. Gelukkig kun je spiermassa kweken 

door aan krachtraining te doen, door te trainen met 

gewichten, of flesjes, of een dyna-band. 
 

 

 

 

 

 

Sterke botten  

Bewegen houdt je botten stevig.  

Kies voor een manier van bewegen  

waarbij het lichaam wordt belast  

met zijn eigen gewicht. 

Sterke spieren - door krachttraining - helpen je in 

ieder geval je evenwicht beter te bewaren. 
 

Snelle afweer  

Bewegen stimuleert de natuurlijke afweer tegen 

ziektes. Bekend is wel dat door te sporten de 

bloeddoorstroming verbetert. Daardoor worden 

afweercellen sneller door het lichaam vervoerd, 

waardoor ze ziektekiemen eerder kunnen 

uitschakelen. 
 

Gezond hart, fitter gevoel 

Bewegen is dé manier om de bloedvaten, het hart 

en de longen gezond te houden. Vooral de 

activiteiten waarbij het hart sneller en meer bloed 

moet rondpompen en de longen flink aan het werk 

worden gezet.  

Fietsen, wandelen in een flink tempo en zwemmen 

zijn daarom uitstekende sporten. De longcapaciteit 

verbetert ermee, net als de bloedsomloop. Maak 

ruimte gedurende de week voor meer beweeg 

momenten. Elke dag 30 minuten matig tot intensief 

bewegen is een goede richtlijn. 
 

Tips om in beweging te komen 

-weet dat je altijd en elke dag met bewegen kan  

  starten, 

-buiten zijn is goed voor je, buiten gebeurt altijd  

  wat en buiten is goed voor je oriëntatie, 

-samen bewegen motiveert, 

-zorg goed voor je lijf en je brein, 

-kies de sport die je leuk vindt, 

-doe eens mee met ‘Nederland in Beweging’, 
-kijk wat er bij jou in de buurt te doen is, 

-maak elke dag een ommetje en loop vooral  

  verschillende routes.  

 

Heb je nog vragen of heb je hulp nodig bij het kiezen 

van een sport of wil je gewoon eens samen kijken 

met de buurtsportcoach wat er allemaal in de buurt 

is? Neem contact op met Mieke Regelink, 

Buurtsportcoach bij AmstelveenSport 088-8585100 

m.regelink@amstelveensport.nl  

mailto:m.regelink@amstelveensport.nl
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Streeppuzzel (Jan Bonnes)

Oplossing van de vorige streep-

puzzel was: UITBETALEN.  

 

De goede oplossers waren: 

A.E. van den Bergh-Möring  

              (is de gelukkige winnaar) 

Jacques van Berkum 

Jan Blankestein 

Bea Boerlage 

Els Brouwer 

Bea van Diemen 

Frank Drees 

Pim Golta 

Cor de Groot 

Diny Heins 

Catho Helsloot 

J. van Heteren 

 

M.F. van Heteren 

Marlies van ‘t Hoff-Hattink 

Loes Huijmans 

Jo Jannink 

Ineke Kok 

Willie Kolk 

Lex Koot 

Nel de Lange 

Jaap Langeveld 

E. van Leeuwen 

Christine Lie 

Frans Negenborn 

Riet Nuijten 

R. van Oostwaard 

Ank Overwater 

Sally Pang 

Lies Pappot 

Ans Rademaker 

Tonny van Rijn 

Aaltje Risseeuw 

Henk Ruwiel 

Cor Samsom 

John Snoeck 

Elly Steenvoorden 

Joke 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 is: maandag 17 mei 2021.

  

 

 

  

mailto:janbonnes@gmail.com
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Moppentrommel door Jan Bonnes

 

God zijn is niet makkelijk.  

Een man wandelde op het strand en was in diep 

gebed verzonken. Plots zei hij luidop: "God, laat me 

één wens doen." De lucht brak open boven zijn 

hoofd en de luide stem van God riep: "Omdat jij mij 

altijd trouw bent geweest zal ik je één wens 

toestaan." De man zei: "Heer, bouw me een brug 

naar Hawaii, zodanig dat ik naar ginder kan rijden 

telkens als ik dat wil." God antwoordde: "Jouw wens 

is erg materialistisch, denk eens aan de enorme 

uitdagingen nodig om die brug te bouwen. De 

steunpijlers zouden tot op de bodem van de oceaan 

moeten reiken, om dan nog niet te spreken van de 

afstand, heb je enig idee hoeveel ijzer en beton ik 

daarvoor zou nodig hebben? Natuurlijk kan ik je 

wens wel volbrengen, maar toch zou ik liever hebben 

dat je iets minder aards wenst. Denk even diep na en 

doe een andere wens."  

De man dacht lang na en zei uiteindelijk: "Ik zou 

willen dat ik de vrouwen begreep, ik wil weten wat 

ze voelen, wat ze denken, wanneer ze niet willen 

spreken, wat het wil zeggen als ze zeggen 'niets' en 

hoe ik ze werkelijk gelukkig kan maken."  

Waarop God antwoordde: "De brug, moet die met 

twee of met vier rijvakken?" 
 

Berenjacht 

Een groepje zakenlui gaat in Alaska op berenjacht. 

Nadat ze hun bagage in de berghut hebben 

uitgeladen, geeft de gids hun uitleg over het soort 

geweer dat ze moeten gebruiken en hoe ze veilig een 

beer kunnen vangen. Maar een van hen, een Texaan, 

vraagt: “Waar zitten die griezels eigenlijk?” De gids 
wijst in noordelijke richting en waarschuwt: 

“Wanneer u zonder geweer die kant op loopt, bent 

u er geweest.” De Texaan stapt ongewapend naar 
buiten, een paar minuten later zien ze hem op 

topsnelheid naar de hut rennen met een woedende 

beer op zijn hielen. Als de Texaan bij de deur komt, 

rukt hij die open, springt opzij, en de beer die niet op 

tijd kan afremmen, stormt regelrecht de hut in.  

 

 
 

De Texaan slaat 

de deur dicht en 

schreeuwt naar 

zijn collega’s in de 
hut: “Villen jullie deze alvast, dan ga ik er nog een 
paar halen”.  
 

Vliegen 

Klaas heeft overal in het dorp schulden en iedereen 

is hem liever kwijt dan rijk. Op een zwoele 

zomeravond stapt Klaas een bar binnen en wil iets te 

drinken bestellen bij de barkeeper. De barkeeper is 

al slecht gehumeurd vanwege de vele vliegen in de 

bar, die het zwoele weer met zich mee brengt en ziet 

de aanwezigheid van Klaas al helemaal niet zitten. 

"Als je kunt betalen bedien ik jou en anders heb ik 

liever dat je vertrekt", zegt de barkeeper. "Ik heb 

geen geld, maar als je mij te drinken geeft, help ik je 

van alle vliegen af”, zegt Klaas. De barkeeper gaat 
akkoord en geeft Klaas te drinken. Na 10 potjes bier 

zwalkt Klaas naar de deur en roept tegen de 

barkeeper: "OKAY, stuur ze maar een voor een naar 

buiten!!!" 
 

Biechten 

Een man besluit na 30 jaar dan toch maar weer eens 

te gaan biechten. Hij doet het gordijn opzij, gaat naar 

binnen en ziet tot zijn verbazing een goed gevulde 

minibar, een fles bubbels in een ijsemmer, een 

schaal gebrande amandelen, een schaaltje met Mon 

Cherie bonbons en leuke 

foto’s aan de muren. Dan 
hoort hij ernaast de 

priester binnenkomen en 

zegt: “Eerwaarde, vergeef 
mij, het is al heel lang 

geleden dat ik voor het 

laatst in de kerk ben 

geweest, maar ik moet 

zeggen: er is een boel 

veranderd!” Waarop de 
priester antwoordt: “Eruit, 

je zit aan mijn kant!” 

 

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

 

mailto:janbonnes@gmail.com
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De ‘fatale’ achtervolging op 7 mei 1945 
Op de Nesserlaan staat een oorlogsmonument ter 

nagedachtenis aan verzetsman Antoon de Lange.   

 

Op de sokkel staat de tekst:  

 

Heer, uw soldaat, die sneuvelde in ’t gevecht,  

smeekt u: help, Holland! Ik kom wel terecht! 

Op deze 7e mei 1945 viel voor zijn vaderland  

als lid der Ned. Binn. Strijdkrachten 

 

Antoon de Lange, geb. 9 nov, 1920. 

 

  

Antonius Johannes de Lange werkte in 1945 als 25-

jarige bakkersknecht in Nes a/d Amstel en wilde een 

eigen zaak beginnen. Hij werd lid van de NBS - 

Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in 

Ouderkerk a/d Amstel. De NBS (afgekort BS) was 

opgericht in 1944. Door heel Nederland had men 

verzetsgroepen die verschillende acties uitvoerden. 

Antoon zette zich overal voor in en verspreidde o.a. 

Illegale kranten. De oorlog was weliswaar geëindigd 

op 5 mei 1945, maar dat betekende niet dat het 

overal al veilig was.  Tijdens het bevrijdingsfeest voor 

het gemeentehuis in Ouderkerk a/d Amstel op 7 mei 

1945 hoorde een groep BS-mannen dat vier 

gewapende SS’ers zich hadden verscholen op het erf 

van boer Timmer. Men ging op zoek in de Ronde 

Hoep en dat werd een achtervolging via weilanden 

en slootjes. Er was een vuurgevecht waarbij Antoon 

in het hoofd werd geschoten. De SS’ers ontkwamen 

maar werden later in Aalsmeer alsnog gearresteerd. 

Het monument is een granieten kruis met een 

bronzen Christusbeeld op een gemetseld voetstuk. 

In oktober 1945 heeft de onthulling plaats 

gevonden. In 2007 is het monument door 

vandalisme ernstig beschadigd en vervolgens 

grondig gerenoveerd. Het monument is vanaf het 

begin geadopteerd door leerlingen van de 

basisschool De Schakel in Ouderkerk. Zij zijn jaarlijks 

betrokken bij de herdenkingsplechtigheid.  Zo 

vergeten wij niet dat wij onze vrijheid te danken 

hebben aan strijders die hun leven voor ons hebben 

gegeven. In Amstelveen is er ook nog een straat 

vernoemd naar de verzetsstrijder, de Antoon de 

Langelaan. Zoals veel van onze leden nog wel uit 

eigen ervaring weten is er tijdens de Tweede 

Wereldoorlog op allerlei manieren verzet gepleegd. 

Zo zat mijn latere man Ge Haver als 20-jarige - met 

de schuilnaam Jef - in Blokker - in de kop van Noord- 

Holland - bij de BS bij de nachtelijke wapendroppings 

in het open veld (die groep was ondergebracht bij 

boeren) Die wapens werden weer gebruikt voor 

overvallen op distributiekantoren of om mensen te 

bevrijden. Zijn Zus - dus mijn latere schoonzus Betty 

Haver zat bij de groep “valse” stempels maken. Die 

stempels waren weer nodig voor persoonsbewijzen 

en ontheffingen. Kortom, er waren binnen het verzet 

vele verschillende taken die belangrijk waren. 
 

Mieke Haver. 

 

Herinneringen aan de Land- en Tuinbouw Jongeren (LTJ)
Het is al een heel tijdje geleden dat ik lid was van de 

Land- en Tuinbouw Jongeren. Ik moet daarvoor in mijn 

gedachten teruggaan naar de jaren 50. Het is mij 

bijgebleven dat het een gezellige en loyale groep was. 

Bij de oprichting in januari 1947 is de vereniging gestart 

met één groep Agrarische jongeren. Uit overlevering 

meen ik te weten dat de bijeenkomsten in die tijd 

gehouden werden in Café van Kasteren, het huidige 

Silversant. In het café met een houten vloer, bestrooid 

met zand, konden de leden dan gewoon hun klompen 

aanhouden. Vanwege uiteenlopende belangen kwam 

er al snel een splitsing. De LTJ-Land- en Tuinbouw  

Jongeren bestond toen uit 2 verenigingen: de LTJ - 

boeren en de LTJ – kwekers met elk een zelfstandig 

bestuur en bedrijfsgerichte inbreng. De afd. LTJ-boeren 

bestond uit jonge agrariërs die landbouw bedreven 

en/of een veehouderij exploiteerden. Daarbij waren 

ook sommige jongeren aangesloten, werkzaam in 

loondienst. De afd. LTJ-kwekers was de vereniging voor 

de jonge bloemenkwekers en tuinders. De 

samenwerking tussen beide verenigingen was goed. De 

voorzitters bezochten ieder jaar elkaars 

jaarvergaderingen. Tevens werd gezamenlijk in het 

toenmalige Verenigingsgebouw een tentoonstelling  
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ingericht van agrarische producten zoals bloemen, 

groenten, fruit en zuivelproducten, tevens 

akkerbouwproducten als granen en aardappelen. Heel 

speciaal waren onze levende schilderijen. Hierbij werd 

een prachtig bloemstuk als een omlijst schilderij. 

Daarbij speelde het Rooms-katholieke kerkgebeuren 

een belangrijke rol in het verenigingsleven. De 

Oogstdankdagen werden dan ook gevierd door het 

aanbieden van geoogste producten en neergelegd op 

het altaar. Deze goederen werden verdeeld onder de 

medemens die dit goed kon gebruiken. In die tijd 

werden er ook 3 Neomisten ingehaald. Een 

afvaardiging van beide groepen liep mee in de stoet, 

duidelijk herkenbaar door het op burries meevoeren 

van agrarische producten. Jonge boeren op paard, 

vooraan in de stoet, gaven extra cachet aan het 

feestelijk gebeuren. 
 

Ik weet mij nog te herinneren dat we ook enkele jaren 

hebben geklaverjast met de jongeren-vereniging KAJ - 

Katholieke Arbeidersjeugd. Ondanks dat we allen 

slecht tegen ons verlies konden, was het altijd bar 

gezellig. In die tijd werden ook uitstapjes van beide 

LTJ’s gezamenlijk georganiseerd. Meestal werd het een 
dagje naar een interessant stukje Nederland. Van één 

zo’n dagje uit herinner ik mij nog dat deze voor een 

groot deel van onze groep verknald werd. Velen 

leefden namelijk in die tijd mee met de successen van 

de Nederlandse wielrenners in de Tour de France. Via 

onze boordradio in de bus ontvingen wij het bericht dat 

één van de koplopers t.w. Wim van Est in de bergen 

over de railing in het ravijn was gestort. Achteraf is het 

met hem goed afgelopen maar op dat moment drukte 

het behoorlijk de stemming. 

Zo brachten we meerdere dagen een bezoek aan de 

Belgische Ardennen. We bezochten o.a. de mooie 

steden Namen en Dinant. Bij deze wel speciale reizen 

werden ook de vriendinnen van de leden hierbij 

uitgenodigd. Voor de organisatoren van deze trip was 

het prettig te weten dat er voor een nachtelijke 

rustplaats voldoende broeder- en zusterkloosters ter 

beschikking waren… 

Ook werden door beide verenigingen 

toneeluitvoeringen verzorgd. Dit cultureel gebeuren, 

bestaande uit een blijspel diende elk jaar ter opening 

van een feestelijke avond van de beide LTB’s. Deze nu 
genoemde verenigingen waren de senioren Land- en 

Tuinbouwers Aalsmeer en het toenmalige Nieuwer-

Amstel. De LTJ-toneelvereniging heeft ook op 

meerdere LTB-avonden een uitvoering gegeven zoals in 

Ouderkerk a/d Amstel, De Kwakel en Nes a/d Amstel. 

Nog te vermelden valt dat onder gezellige en 

deskundige regie van de heer Gerrit Annes, Lid van 

Toneelvereniging TOBO, zo’n toneelstuk leven werd 

ingeblazen. Tot zijn tevredenheid werden de teksten 

goed ingestudeerd. Ik herinner mij dat de souffleur 

eens mompelde: ”Ik zit hier voor nop”. Tevens werden 

sportdagen georganiseerd. Met deelnemers vanuit de 

LTJ afdelingen Aalsmeer-Bovenkerk en Ouderkerk a/d 

Amstel. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen: Wij kwamen 

niet altijd als winnaars uit de bus. Deze bovenstaande 

activiteiten werden gezamenlijk uitgevoerd. 
 

Wij, LTJ-kwekers Aalsmeer, hadden maandelijks onze 

bijeenkomst. Om onkosten te voorkomen hielden we 

onze ledenvergaderingen in een bloemenschuur. De 

rozensorteertafel bleef in het midden staan. Voor 

zitplaatsen werden glaskisten gebruikt, plm. 1.5 m uit 

elkaar. Toen al! Daarop werden van kist tot kist planken 

gelegd. Hoewel niet comfortabel, toch wel bruikbare 

zitplaatsen. Meestal werd op zo’n vergadering een 
interessant onderwerp besproken. Met als inleiders, 

leden van de LTB zoals Wim Kea - Cor v.d. Veldt e.a.  

Nu ik toch de LTB benoem, wil ik vermelden dat wij als 

LTJ-jongeren hun jaarfeest mochten meevieren.  

Na de Eucharistieviering in de St. Urbanuskerk togen 

we gezamenlijk naar het verenigingsgebouw voor het 

ontbijt. Hier was voorzien in een voor die tijd rijk 

gedekte tafel met niet te vergeten de glazen met dikke 

sigaren, voorzien van een chic bandje. Ook vaak één 

voor onderweg naar huis! … 

Het ontbijt was uiteraard smakelijk en goed verzorgd. 

De sfeer was daarmee vergelijkbaar. Men had de ander 

veel te vertellen. Zo herinner ik mij dat ene agrariër, 

druk in gesprek zijnde, niet voldoende zijn bord 

bewaakte waarop hij zijn beschuit met boter klaar had 

ter nuttiging. Eén van de jongeren meende het 

bewuste ontbijtdeel te moeten beleggen door er een 

dikke laag zout op te strooien. Geloof het of niet, de 

man nam in 2-3 happen de rijkelijk gevulde delicatesse 

naar binnen en dat zonder blikken of blozen. De man is 

ondanks deze inname behoorlijk oud geworden!  

Dus oud? Dan zout! 

Dit zijn dan zo enkele herinneringen van heel wat jaren 

terug. Inmiddels is er veel veranderd. Maar zoals in 

deze hedendaagse tijd het gezellige verenigingsleven in 

bijvoorbeeld de KBO floreert kan en mag ik ook 

terugzien op het prettige verenigingsleven van weleer.

 

Bas Helsloot 
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Ondersteuning van huurders in Amstelveen  
Veel leden van de KBO huren een woning van een 

woningbouwvereniging, een beheermaatschappij of 

van een particuliere verhuurder. Dat verloopt vaak 

tot volle tevredenheid, maar soms zijn er ook 

problemen. Het is goed te weten dat er in dat geval 

een organisatie is die kan helpen. Huurders in 

Amstelveen kunnen terecht bij !WOON als ze 

problemen hebben met hun verhuurder, maar ook 

met algemene vragen over wet- en regelgeving. In 

2020 waren er in Amstelveen 1.260 contacten tussen 

!WOON en huurders. Deze organisatie voorziet dus 

duidelijk in een behoefte. 
 

 

 

 

 

De meeste vragen van bewoners betroffen de 

huurprijs en/of bijkomende kosten. Huurders zijn 

ongerust over de betaalbaarheid van de huurwoning 

en maken zich soms zorgen over de toekomst, vooral 

als het inkomen of pensioen niet evenredig meestijgt 

met de huurprijs.  

Stichting !WOON heeft een jarenlange ervaring met 

het ondersteunen van bewoners en bewoners-

groepen. !WOON is bereikbaar via  telefoonnummer 

(020) 523 01 60 of amstelveen@wooninfo.nl  

Meer informatie kunt u krijgen via 

www.wooninfo.nl/contact/amstelveen.  

Vanwege corona zijn de inloopspreekuren nog 

gesloten. Als u een fysieke ontmoeting toch prettiger 

vindt kunt u een afspraak maken voor de dinsdag 

tussen 13.00 uur en 14.30 uur in wijkcentrum 

Alleman. Op woensdagen zijn video-belafspraken 

mogelijk tussen 15.30 uur en 17.00 uur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen en nu 

Naar analogie van het boek ‘Amstelveen, pyjama van de Hoofdstad’,  
uitgegeven in 1993 naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van  

Het Amstelveens Weekblad. 
 

Ten opzichte van 1993: 
 

-was er niet in elk huis een flatscreen t.v.-scherm 

-kinderen gingen zonder telefoon bij zich naar 

school 

-in de winkel kon nog niet altijd worden gepind 

-hackers en virtuele munten bestonden nog niet 

-Noord-Korea, waar ligt dat ook alweer? 

-iedereen ging nog gewoon naar de basisschool 

-lerarentekort bestond niet 

-beschutte werkplaatsen werden nog niet 

opgeheven 

-en een woning was nog betaalbaar 

-de bussen reden hier nog normaal 

-er kwam nog geen 8-baans weg door Amstelveen 

-het Oude Dorp bestond nog altijd als zodanig 

-op straat werden hier nog geen mensen vermoord. 

-André Rieu was toen nog iets kleiner dan nu 

-een golfveld? waar dan? 

-Westwijk bestond niet 

-in Amsterdam kon je nog gewoon fietsen 

-en Rotterdam was nog niet de meest vervuilde 

stad 

-in Groningen was al1es heel normaal 

-er bestonden geen totaal verdroogde oogsten 

-ook liepen hier nog geen wolven rond 

-parkeermeters in het centrum zag je zelden 

-en ze wilden het stadshart nog niet verdubbelen 
 

Ferrie Andringa 

  

mailto:amstelveen@wooninfo.nl
http://www.wooninfo.nl/contact/amstelveen


Twee kleuren (bron onbekend) 
 

 
 
 

Er waren eens ………. 
 

Er waren eens twee kleuren: 
de één licht, kalm en pastel 
de ander, die was donker,  

onrustig en wat fel. 
 

De kleuren vonden het prachtig  
wat de ander bezat 

en keken vaak naar elkaar  
met iets waar liefde in zat. 

 
Voorzichtig kwamen ze nader, 

ze wisten niet hoe het ging, 
ze waren zo onzeker, 

wie wie nu ving. 
 

Ze zeiden tot elkander: 
„wat heb jij een mooie tint, 
mag ik je misschien vragen 

hoe je mijn kleur vindt?” 
 

Er volgde een omhelzing, 
ze zeiden : „het is aan!” 

en hoopten dat de kleuren  
bij elkaar zouden staan. 

 
Zo stonden ze samen en dachten, 

wat staat dat goed  
en nu maar kijken  

hoe het verder moet. 
 

Ze gingen plannen maken, 
vermengen met elkaar. 

dat zal iets heel moois worden, 
ze waren ervoor klaar. 
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Amstelveen en kunst in de wijken (nr 6) 
Er staat een heel lief beeld van een kind dat eendjes 

voert in ons mooie Broersepark. Voor mij is het niet 

goed te zien of het beeld een jongen of een meisje 

voorstelt, maar dat is ook niet van belang want de 

handeling van het kind dat eendjes voert is duidelijk 

te zien. Het beeld heet dan ook ‘Eendjes voeren’.  
Het staat aan de rand van een vijver.  

De gemeente Amstelveen heeft het beeldje 

aangekocht in 1967. Het bronzen beeldje is gemaakt 

door Marijke (Anna Margaretha) Cosse.  

Zij is geboren op 6 september 1929 in Semarang - 

Indonesië. Later is zij geëmigreerd naar Nederland 

en woonde ze in Heemstede, maar haar werkzame 

leven speelde zich af in Amsterdam. Haar opleiding 

was aan de Rijksacademie voor beeldende kunst en 

haar leermeester was de bekende beeldhouwer Piet 

Esser. In Amsterdam had ze een eigen atelier in de 

Eerste Leliedwarsstraat in de Jordaan. Marijke was 

een veelzijdig kunstenaar, waaronder meer 

beeldhouwster, medailleur, tekenaar en schilderes 

van voornamelijk aquarellen. Ze werkte ook met 

hout en graniet. Heel fragiel maakte ze ook 

dansende beeldjes die vaak in ballethoudingen 

werden uitgevoerd. Via kunstveilingen werden die 

dan verkocht. Marijke Cosse is 85 jaar geworden en 

in 2014 in Amsterdam overleden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een net zo veelzijdige kunstenaar is Theo Bennis, 

geboren in 1903 in Amsterdam. Al heel vroeg op 11-

jarige leeftijd viel hij op door zijn prachtige 

gedetailleerde tekeningen. Op 21-jarige leeftijd 

vertrok hij naar Parijs en ging daar studeren aan de 

Academie ‘Des Beaux Arts. Om in zijn 

levensonderhoud te voorzien schilderde hij 

eindeloos realistische schilderijen en zond die dan 

naar Nederland voor de verkoop. Zo kwam hij aan 

geld voor zijn levensonderhoud. In 1938 kwam hij 

terug naar Nederland en trouwde met Tjakien 

Frijling. In 1939 kwamen ze in Amstelveen wonen. 

Door de jaren heen kreeg hij met Amstelveen een 

speciale band. Hij richtte o.a. Het Amsteltoneel op en 

schreef zelfs daarvoor diverse tragedies. Hij 

ontwierp en schilderde ook de decors. Met recht dus 

een veelzijdig kunstenaar. 

 

Van Theo Bennis staan er diverse dierfiguren in 

Amstelveen. Bijvoorbeeld de Aalscholver, die staat 

sinds 1957 bij de vijver aan de Michiel van 

Miereveldlaan. Helaas is zijn snavel gehavend. 

 

Een Veulen van hem is te zien in het Cort. van der 

Lindenplantsoen. Het paardje ligt op een sokkel van 

straatstenen. Dan is er ook nog een heel sierlijke 

Witte Zwaan die sinds 1960 midden in het water 

staat op de Groen van Prinstererlaan. Al deze 

beelden zijn gemaakt van wit natuursteen. Hij heeft 

ook een prachtig monument van een treurende 

vrouw gemaakt. Dit deed hij op verzoek van de 

gemeente Amstelveen. Sinds 1950 staat het aan de 

Amsterdamseweg bij de ingang van het Broersepark. 

Het is een zeer opvallend beeld, heel hoog op 3 witte 

zuilen en daar bovenop ligt dan het beeld van de 

treurende vrouw. De vrouw heeft een palmtak in 

haar hand die de overwinning symboliseert. Op de 

zuilen staan de namen van Amstelveense burgers die 

omgekomen zijn tijdens de oorlog. Geweldig om 

deze mensen zo te gedenken en eren. Het is een 

statig en imponerend monument van offers en 

verzet en speelt elk jaar een rol bij de herdenking op 

4 mei.  

Opdat wij niet 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:  

Dhr. A.J.M. van den Broek, dhr. R.M Hooyberg en dhr. W. van der Kroft.   
 

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).  



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:     Mevr. Tilly Elenbaas – Raams en mevr. Fia Schuit 

Opgezegd:    Dhr. J. Regelink en mevr. Regelink - Koningen 

Overleden:     Mevr. A. Könst – Baars en mevr. M. Molenaar – van Wijk 

 

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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