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    KOM BIJ ONS 
 

 

Contactblad KBO  
Amstelveen/Ouder-Amstel   

en  Bovenkerk-Aalsmeer 
 

jaargang 10       nummer 9    september 2021 

 

 

Van de redactie  
 

Nieuwe leden 

Met een kwart miljoen leden, verspreid over zo’n 
800 lokale verenigingen, is de KBO-PCOB nog steeds 

de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Toch 

merken wij dat de aanwas van nieuwe leden soms 

moeizaam verloopt. Het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd is voor veel ouderen 

geen automatisch signaal meer om lid te worden 

van de KBO. Veel mensen hebben een extra duwtje 

in de rug nodig. U kunt daarbij helpen. Wijs uw 

familie, vrienden en kennissen op de vele voordelen 

van het lidmaatschap zoals de ledenbladen, de 

activiteiten die we organiseren, de 

belangenbehartiging en het invullen van 

belastingpapieren. Maar wijs vooral op ons motto: 

‘Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin 
senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen 

omzien naar elkaar.’ Zeg nou zelf: dat zou toch 
iedereen moeten willen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezorger van KBO Amstelveen/Ouder-Amstel 

Een van de bezorgers van de maandbladen van de 

KBO is gestopt met het lopen van zijn wijk als gevolg 

van zijn (hoge) leeftijd (90 jaar) en de lichamelijke 

ongemakken die bij zijn leeftijd horen. Wij danken 

de heer F. Andringa voor al de jaren dat hij de 

maandbladen heeft bezorgd. Wij hopen dat hij de 

jaren die hem nog zijn gegeven op een plezierige 

manier kan doorbrengen. GENIET ERVAN!! 
 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 
 

 

De zomer is alweer bijna voorbij 

Voor u ligt alweer de Kom Bij Ons voor de maand 

september 2021. We hebben ons best gedaan er 

een leuk en lezenswaardig blad van te maken. 

Gelukkig worden er weer allerlei activiteiten 

georganiseerd en kunnen wij u daarover uitgebreid 

berichten. Graag ook uw aandacht voor het artikel 

van Pim Golta over het wonen van senioren.  

Verder kunt u verslagen lezen van de twee mooie 

busreizen die er in augustus zijn geweest. En voor 

de liefhebbers komt er nog een busreis aan.  

Hoe u zich daarvoor kunt aanmelden leest u ook in 

deze Kom Bij Ons. We hebben het gevoel dat we 

heel wat in te halen hebben nu de ergste corona 

toch hopelijk voorbij is. En als u het sociale 

gebeuren een beetje ontwend bent, houd dan de 

week van de ontmoeting eens in de gaten. Er zijn 

genoeg verrassende activiteiten waaraan u kunt 

deelnemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uiterste inzenddatum voor ‘Kom Bij Ons‘ 
nummer 2021-10 is woensdag 22 sept 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 4 oktober 2021 het volgende blad 
weer in de brievenbus verwachten. De 
redactie houdt zich overigens het recht voor 
om ingezonden artikelen niet te plaatsen. 
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Hoe heurt het eigenlijk ?      Pastor Adolfs

Dit was de titel van een televisieprogramma van 

de bekende journalist, columnist en presentator 

Jort Kelder. U ziet hem regelmatig op de televisie 

en hij is vooral herkenbaar door het dragen van 

bretels. Ook wordt hij een goede vriend van Mark 

Rutte genoemd. Ja, hoe hoort het eigenlijk?        

Een goede vraag lijkt mij, die op vele terreinen en 

in diverse situaties gesteld kan worden. 

Ik heb onlangs een lezing mogen houden aan de 

hand van bovengestelde vraag. Als pastor kwam 

ik uit op een aantal gedachten rondom, wat ik 

oud-premier Jan Peter Balkenende altijd als ‘rode 
draad’ voor zijn kabinetsbeleid heb horen duiden: 
normen en waarden. Voor mij en hopelijk voor 

vele christenen zullen dit de Tien Geboden zijn. 

Een andere naam is: de decaloog. In de bijbel 

komt de tekst hiervan tweemaal voor in het Oude 

(Eerste) Testament: Exodus 20, 1-17 en 

Deuteronomium 5, 6-21.  

Onderstaand even een korte geheugen-opfrisser: 

Na de ontsnapping van het Joodse volk uit de 

ballingschap van Egypte op weg door de woestijn 

naar het beloofde land Kanaän werden door 

Jahweh in een bergmassief op het schiereiland 

Sinaï de zogeheten Tien Woorden verkondigd en 

door Mozes vanuit een rots op twee stenen 

tafelen gegrift. U weet ongetwijfeld nog wel, dat 

het ongeduldige volk in afwachting van Mozes’ 
komst van de berg een gouden kalf boetseerde en 

ging aanbidden. Uit woede hierover verbrijzelde 

Mozes de twee tafelen en moest weer terug om 

nieuwe exemplaren te vervaardigen.  

Een aantal van de Tien Geboden komt nog vaak in 

ons spraakgebruik voor en wordt als normen en 

waarden in het dagelijks omgaan met elkaar als 

richtingwijzer voor ons doen en laten gehanteerd. 

Er zijn twee versies: een protestantse en een 

katholieke. In de weergave van de geboden van 

één tot en met tien zit het verschil in het 

taalgebruik en de nummering. Als herinnering 

geef ik de Tien geboden onderstaand weer.          

Ik doe dit het liefst in de protestantse 

verwoording, omdat deze voor mij het meest 

verstaanbaar is. Tussen haakjes geef ik af en toe 

een korte vertaling. 

-1. U zult geen andere goden voor mijn  

     aangezicht hebben. (Er is maar één God) 

-2. U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, 

noch die dienen. (Geen afgoden vereren) 

-3. U zult de naam van de Eeuwige, uw God,  

      niet ijdel gebruiken. (Niet vloeken) 

-4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.  

     (De zondagsrust) 

-5. Eert uw vader en uw moeder. (Gehoorzamen) 

-6. U zult niet doodslaan. (Moord en doodslag) 

-7. U zult niet echtbreken. (Trouw aan elkaar)  

-8. U zult niet stelen. (Diefstal) 

-9. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw  

      naaste. (Niet liegen) 

-10. U zult niet begeren wat van uw naaste is. 

      (Niet jaloers-zijn) 

Uiteraard vraagt een aantal teksten van de Tien 

Geboden om een bredere uitleg. 

Gebod 5: ouders hebben ook plichten ten 

    opzichte van hun kinderen. 

Gebod 6: oorlog, geweld, misbruik van macht,  

     mensenrechten dienen hierbij zeker ter  

     sprake te komen. 

Gebod 7: er zijn vele vormen van relaties en  

     soorten van scheidingen. 

In het dagblad Trouw (mijn dagblad) wordt om de 

veertien dagen op zaterdag in een dubbele pagina 

al vanaf 1998 een interview afgedrukt met een 

bekende Nederlander over zijn of haar verstaan 

van de Tien Geboden. In boekvorm (ruim 

achthonderd bladzijden) heeft de 

schrijver/journalist Arjan Visser de door hem 

afgenomen interviews uitgegeven. Een aantal 

namen van de 122 geïnterviewden wil ik hierbij 

noemen: Martin Bril, Anna Enquist, Midas 

Dekkers, Freek de Jonge, Jan Mulder, Maarten ‘t 
Hart, Marjan Berk, Hugo Borst, Jan Wolkers, Jan 

Siebelink, Joost Zwagerman, Adriaan van Dis en 

de kortgeleden overleden K. Schippers. Om de 

veertien dagen komt er nog een ‘nieuwe’ bij. 
Geen enkele persoon neemt een blad voor de 

mond: de waarheid liegt er soms niet om.           

Wat kunnen mensen met de Tien 

Geboden als leefregel allemaal 

meemaken! Natuurlijk vraagt elke tijd 

en situatie voor ons allen een 

persoonlijke invulling. Een 

aanbeveling van mijn kant om zo’n 
Tien Geboden-test ook eens aan te 

gaan. Je kunt er wijzer van worden en   

er je voordeel mee doen.  

Arjan Visser: 10 geboden; 2018; Atlas Contact; 

ISBN 978 90 254 5346 6; Prijs: € 29,99 
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Bezorging van de Kom Bij Ons en het KBO/PCOB-magazine 
Zoals u rechtsboven op pagina 1 kunt zien beleeft de 

Kom Bij Ons alweer de tiende jaargang. In dit blad 

een artikel hierover van Mieke Haver. Al die tien 

jaren regelden de beide KBO-verenigingen 

afzonderlijk de bezorging van de bladen. In 

verschillende wijken wonen zowel leden van 

Amstelveen/Ouder-Amstel als van Bovenkerk-

Aalsmeer. Die krijgen hun ledenbladen nu door 

verschillende bezorgers thuisgebracht. Eigenlijk is 

dat niet logisch en zeker niet efficiënt. In het kader 

van de eerder aan u aangekondigde samenwerking 

tussen Amstelveen/Ouder-Amstel en Bovenkerk-

Aalsmeer willen we daarom de looproutes van 

beide KBO’s combineren. Dat is overigens nog niet 
zo eenvoudig, geautomatiseerde ledenbestanden 

zitten soms verrassend ingewikkeld in elkaar. Maar 

onze ledenadministrateurs doen hun best dit vóór 

het einde van dit jaar voor elkaar te krijgen en dan 

gaan we in goed overleg met de bezorgers de 

looproutes herverdelen. Het zou heel prettig zijn als 

we er een paar extra bezorgers bij krijgen. Vele 

handen maken licht werk.  

Waarom bent u eigenlijk nog geen bezorger? Wacht  

niet langer met opgeven en bel Ruud van der Vliet 

(020-6438643) of Jo Jannink (06-12157346).  

De redactie

 

Even bijpraten met de voorzitter van KBO  

Amstelveen/Ouder-Amstel
 

Beste leden van de KBO Amstelveen-Ouder-Amstel. 
 

Om te beginnen: heeft u ondanks Corona toch nog 

kunnen genieten van het wisselende weer in 

Nederland? Het blijven kwakkel zomers met enkele 

extreme uitschieters, maar ja wij zullen het er mee 

moeten doen. 

Binnenkort - in september - wordt er weer een week 

van de eenzaamheid gehouden. U kunt bij Participe 

de folder ophalen om te bekijken wat er allemaal 

georganiseerd gaat worden. De folder is onder meer 

verkrijgbaar in het MOC-gebouw. 
    

U heeft inmiddels begrepen dat er een betere 

samenwerking met KBO Bovenkerk/Aalsmeer is 

opgestart.  
 

Het bestuur attendeert u op de mogelijkheden om 

gebruik te maken van de busreizen die voortaan in 

gezamenlijk overleg tussen de verenigingen worden 

georganiseerd. 
 

Regelmatig wordt er gezamenlijk vergaderd. 

Daardoor komen er meer ideeën op tafel die na 

overleg wel of niet kunnen worden uitgevoerd. 

 

Omdat het tot nu toe nog steeds niet mogelijk 

bleek, door corona, om fysiek een jaarlijkse ALV te 

organiseren heeft ons bestuur besloten om bij hoge 

uitzondering dit via ons blad ‘Kom Bij Ons’ te laten 

plaatsvinden. In de uitgave van oktober 2021 zullen 

wij u hierover nader berichten. Er zal om uw 

goedkeuring worden gevraagd over de jaren 2019 

en 2020, zowel financieel als inhoudelijk. Onze 

secretaris zal een overzicht meesturen over deze 

afgelopen periodes en onze penningmeester zal de 

financiële stukken bijvoegen. Ook zullen wij u 

vragen om onze aspirant bestuursleden te 

accepteren als nieuwe bestuursleden; dit zijn Metha 

Eering en Jacques Raadschelders. 

Verder zal in de ‘Kom Bij Ons’ van oktober 2021 een 

stukje verschijnen van de hand van ons nieuw 

aspirant bestuurslid Jacques Raadschelders.  

Hij heeft de taak op zich genomen om als ouderen- 

begeleider te gaan fungeren. Meer hierover in onze 

volgende uitgave. 

Zo, ik heb u weer wat bijgepraat.  

Ik wens u veel leesplezier.  Cor Spinhoven 

Rijmpjes   (Door een KBO-lid (anonymus))

Geef de tijd de tijd  

ik weet ik vraag geen kleinigheid.  

Doch door de tijd de tijd te geven 

Krijgen wij wat meer tijd om te leven. 

Ik heb in mijn leven van alles gedaan, 

alleen te weinig stil gestaan. 

Had ik dat maar meer gedaan  

dan was de tijd niet zo snel gegaan. 
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Even bijpraten met de v0orzitter van KBO  

Bovenkerk-Aalsmeer
We hebben er door de Corona lang op moeten 

wachten, maar zondagochtend 15 augustus zijn we 

vertrokken naar Tegelen om de Passiespelen te zien. 

Een volle bus met KBO leden uit Amsterdam, 

Amstelveen/Ouder-Amstel, Bovenkerk-Aalsmeer en 

De Kwakel. En mensen van het kerkkoor uit 

Aalsmeer, waar Joop Teunen dirigent was. Een heel 

gemengd gezelschap, dat elkaar niet kende, maar 

de deelnemers mixten goed met elkaar en 

beleefden samen een fijne dag. Twee jaar geleden 

kwam Joop met het voorstel in het bestuur, om naar 

de passiespelen te gaan, we gingen akkoord en Joop 

ging aan de slag. Wat zou het fijn geweest zijn als 

Joop het zelf nog mee had kunnen maken, helaas 

het kwam voor hem te laat. Ons sterk maken voor 

een samenleving waar mensen omzien naar elkaar, 

konden we deze dag waarmaken. 

Ik wil mijn waardering uitspreken voor Peter 

Huizinga, Willeke en Gerard Miltenburg en Nel van 

Es. Peter hield de contacten met Tegelen in stand en 

regelde de financiën. Willeke, Gerard en Nel 

zorgden voor lunch en toebehoren, stonden zondag 

om 7 uur brood te smeren, en Gerard kreeg voor 

elkaar dat we bij thuiskomst in Bovenkerk nog 

heerlijk Chinees konden eten. Dank voor jullie inzet. 
 

 

 

Steeds vaker krijgen we van lezers van Kom Bij Ons 

een telefoontje of mailtje. We waarderen die 

reacties en doen er ons voordeel mee. Ze zijn soms 

heel verrassend, zoals deze mail uit Tilburg. 

Zuster Trees van den Aardweg schreef ons dat ze, 

teruggekeerd uit de missie, nu in Tilburg woont. 

Van haar zus krijgt ze de ‘Kom Bij Ons’ toegestuurd. 

Zij geniet van het nieuws, en schrijft dat ze nog met 

dankbaarheid terugdenkt aan de financiële hulp die 

zij uit Bovenkerk kreeg bij haar werk in de missie.     

Ik denk te weten dat er meer Paters en Zusters, 

afkomstig uit de Urbanusparochie, en werkend in de 

missie, financiële hulp uit Bovenkerk kregen. 

Misschien is het leuk als wij haar vragen ons eens 

iets te vertellen over haar missiewerk. Interessant 

om iets over te lezen in ‘Kom Bij Ons’. 
 

In de hoop dat Corona tot het verleden gaat 

behoren, gaan we nadenken o 

ver een ledenvergadering en Kerstviering. Het is nog 

spannend hoe het gaat aflopen als iedereen 

thuiskomt uit vakantielanden en we weer meer tijd 

binnenshuis gaan doorbrengen. Steekt Corona dan 

de kop weer op? Laten we hopen van niet. 
 

Geniet nog van de nazomer, 

Hartelijke groet, Bep Heemskerk 

 

 
Vredesweek 18 t/m 26 september 2021 
Vrede lijkt vanzelfsprekend.  

Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende 

aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze 

eigen samenleving en non-stop geweld elders. 

Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!  
 

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te 

horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren 

dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze 

geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. 

Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze 

maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht 

wordt gedaan aan iedereen.  

Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als 
thema van de Vredesweek. 

Wat doe jij in Vredesnaam? 

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze 

samenleving is, maar of we het herkennen: hoe 

mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij 

zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we 

aankaarten waar uitsluiting plaatsvindt en hoe 

mensen systematisch worden buitengesloten. 

Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, 

waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen 

samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten 

te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar 

luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke 

toekomst voor ons. 
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Activiteiten voor alle KBO-leden 
Bij deze activiteiten, georganiseerd door KBO Bovenkerk-Aalsmeer, zijn de leden van beide KBO-verenigingen 

van harte welkom.  
 

Soos op woensdagmiddag in het MOC  

Iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 

uur is er soos in het MOC, Lindenlaan 75. Ook hier 

volop gezelligheid met voor elk wat wils. De entree 

is gratis. Neem voor meer informatie contact op 

met Fini de Horde (tel. 020-6411996). 
          

Dagtocht op 28 september 2021 naar de Peel 

Op dinsdag 28 september mogen wij na lange tijd 

weer een dagtocht organiseren. Zie de oproep op 

pagina 6 in deze ‘Kom Bij Ons’. Vergeet niet om u 

tijdig aan te melden! 
 

Soos op woensdagochtend 

Iedere woensdagochtend organiseren wij een SOOS 

in het VOKA-gebouw aan de Vierlingsbeeklaan 24 in 

Bovenkerk. We zijn (tot maart 2022) naar deze plek 

verhuisd in verband met de verbouwing van het 

Noorddamcentrum. Iedereen is welkom vanaf 

10.00 uur tot 12.00 uur. De entree is gratis en de 

koffie of thee kost een euro. Daarnaast kunt u ook 

creatief bezig zijn door te handwerken, te knutselen 

of een spelletje te spelen. Zoek de gezelligheid van 

deze wekelijkse activiteit op. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met Bep Jannink, tel. 06-

42419275. 
 

Jeu de Boules  

Jeu de boules is onder senioren nog steeds een van 

de meest populaire vrijetijdsbestedingen. In 

Bovenkerk ligt aan de Ringslang, tegenover 

huisnummer 13, vlakbij de school De Westwijzer, 

een prachtige jeu de boulesbaan waar Ger Tates 

bereid is leden van de KBO de liefde voor dit spel bij 

te brengen. Ger houdt de baan aan de Ringslang op 

iedere donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur 

vrij om leden van de KBO de gelegenheid te geven 

jeu de boules te spelen. Als het spel voor u nieuw is 

leert hij u de spelregels en geeft hij tips hoe te 

spelen. Ger zorgt voor alle attributen (ook de 

ballen). Voor alle duidelijkheid: dit aanbod geldt 

voor alle leden van beide KBO-verenigingen. Ga het 

eens proberen! Heeft u vragen? Neem contact op 

met Ger Tates, tel. 06-48838177. 
    

Bowlen vanaf september 

Op dinsdag 7 september bent u van harte welkom 

om van 14.00 tot 15.00 uur gezellig te komen 

bowlen in de Kegelaire, Bovenkerkerweg 81 te 

Amstelveen.  

 

Alle leden van Amstelveen/Ouder-Amstel en 

Bovenkerk-Aalsmeer zijn hier iedere eerste dinsdag 

van de maand welkom. Wij verzoeken u om 13.45 

uur aanwezig te zijn.  

Zet ook de overige data voor dit seizoen vast in uw 

agenda. Dat zijn in 2021: 5 oktober, 2 november,  

7 december en in 2022: 11 januari (i.v.m. school-

vakantie), 1 februari, 1 maart, 5 april en 3 mei.         

De kosten bedragen per keer 6 euro p.p. waarbij 

inbegrepen koffie of thee.  

Voor vragen: bel Jo Jannink, tel. 06-12157346. 
  

Samen Eten bij Roda’23 op vrijdag 24 september 

2021 om 18 uur 

Vóór de coronacrisis was Samen Eten in het 

Noorddamcentrum één van de meest populaire 

KBO-activiteiten. Helaas moesten we hier in maart 

2020 vanwege de corona mee stoppen. Maar 

gelukkig kunnen we ook deze activiteit weer 

oppakken. We hopen u op vrijdag 24 september 

weer welkom te heten. De inloop is vanaf 17.30 uur, 

het samen eten start om 18.00 uur. Omdat het 

Noorddamcentrum vanwege een grondige 

renovatie tot in ieder geval maart 2022 gesloten is, 

wijken we tijdelijk uit naar een andere locatie. We 

zijn blij dat de voetbalvereniging Roda’23 aan de 

Noorddammerweg 48C in Amstelveen bereid is om 

hun kantine iedere laatste vrijdag van de maand 

beschikbaar te stellen. De kantine bevindt zich op de 

eerste etage. Er is een lift beschikbaar.  

Er kunnen per keer 100 senioren komen genieten 

van een 3-gangen-menu voor slechts 10 euro per 

persoon. U krijgt hiervoor niet alleen het drie-

gangenmenu, maar ook een drankje naar keuze bij 

binnenkomst en koffie of thee ter afsluiting. Wilt u 

meer drinken dan kan dat voor eigen rekening. 

Betalen doet u na afloop ter plekke, contant of 

pinnen. Vooraf reserveren is verplicht. Dit kan vanaf 

1 augustus, het liefst per e-mail. Uw e-mailbericht 

kunt u sturen naar  

kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com.  

Heeft u geen 

e-mail? Dan 

kunt u bellen 

naar Bep 

Barlag, tel. 

020-6431843.  



  6 

Week van de ontmoeting 

Van 30 september t/m 7 oktober vindt in 

Amstelveen de week van de ontmoeting plaats. 

Elkaar ontmoeten is het uitgangspunt van deze 

jaarlijkse week. Er is een week vol activiteiten met 

een afwisselend programma. U vindt alle informatie 

in het gratis programmaboekje dat u op 

verschillende plekken in Amstelveen kunt vinden 

(o.a. wijkcentra en bibliotheek). In dit boekje vindt 

u diverse speciaal voor deze week georganiseerde 

activiteiten en voorstellingen, aangevuld met een 

greep van de activiteiten die in diverse locaties 

plaatsvinden. U kunt deze activiteiten gratis of 

tegen een kleine vergoeding bezoeken. En soms 

wordt u nog door sponsors verwend met gratis 

koffie of iets lekkers. Zo ontmoet u meteen andere 

mensen die u normaal niet tegen zou komen. U kunt 

aan een activiteit meedoen waar u normaal nooit 

aan gedacht zou hebben om te gaan doen. Of wel 

aan gedacht maar nooit geprobeerd hebt. Het kan 

een week vol verrassingen voor u worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagtocht op 28-09-2021 naar de Peel 
Na lange tijd mogen wij weer een dagtocht 

organiseren voor U op dinsdag 28 september. 

We gaan struinen door de Peel, het gebied waar 

Toon Kortooms veel over geschreven heeft. 

Beekman en Beekman, u kent ze vast wel.  

We zijn te gast in Feesterij ‘t Lijssels Vertier, 
gevestigd in een karakteristiek pand uit 1885 in 

Liessel. Onderweg stopt de chauffeur in Rosmalen 

bij het Wapen van Rosmalen voor 2 kopjes koffie of 

thee met een gebakje. Dan op naar ’t Lijssels Vertier.  
Daar serveren ze een heerlijk 3 gangen menu met 

als toetje een chocolademousse met slagroom. Als 

iedereen zijn buikje rond heeft, verzorgt het 

restaurant een rondrit van 2 uur door de Peel en 

Deurne onder begeleiding van hun eigen reisleider. 

Na afloop wordt U in het restaurant nog een kopje 

koffie of thee aangeboden met iets lekkers. 

 

Wij hopen U na lange tijd weer te verwelkomen en 

er met elkaar een mooie dag van te maken. 

 

Nog even wat praktische informatie:  

Wanneer: de busreis vindt plaats op dinsdag  

28 september 2021  

Aanmelden:  bij An van Leeuwen  

tel. 020-6434329 

Voorschrift:  in de bus is een mondkapje  

verplicht. 

Kosten:  € 54,50 per persoon. 

Betalen: op NL27 RABO 0302 3357 65 t.n.v.  

KBO Amstelveen/Ouder-Amstel. 

Vertrektijd:  De bus vertrekt om 08.30 uur vanaf  

het MOC-gebouw, Lindenlaan 75. 

Terugreis: Om ca. 19.00 uur is de bus weer  

terug bij het MOC-gebouw. 
             

Gaarne van tevoren betalen. Er kunnen ca. 50 

mensen mee met de bus, dus meldt u snel aan.       

Vol is vol! 
  

Met vriendelijke groeten. 

Elly de Leeuw. 

 

   

    Soos in het VKA-gebouw              Jeu de Boules aan de Ringslang   Bowlen in de Kegelaire 
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Cliëntondersteuner 
Wij gaan een nieuwe ervaringsdeskundige inzetten 

voor de KBO Amstelveen/Ouder-Amstel om u 

wegwijs te maken in de wereld van hulp en 

ondersteuning. Voor mensen die hulp en 

ondersteuning nodig hebben is het soms best even 

zoeken bij wie ze moeten zijn. Het is fijn om iemand 

te kunnen inschakelen die met u meedenkt.  Twee 

mensen weten meer dan één. Ons nieuwe aspirant 

bestuurslid Jacques Raadschelders heeft zich opge-

worpen om de functie van cliëntondersteuner op 

zich te nemen. Hij heeft al ruime ervaring opgedaan 

in zijn vorige functie als voorzitter van de KBO 

Almere, waar hij dit al in de praktijk heeft gebracht. 

Dus zijn wij als bestuur er zeer content mee dat hij 

dat nu ook voor ons wil gaan doen. Wij wensen hem 

veel succes. Als vrijwillig cliëntondersteuner zal hij 

zich inzetten om bij het begin van ondersteuning te 

helpen om de vragen en wensen van mensen op een 

rijtje te zetten. 

. Gesprekken met organisaties helpen voorbereiden  

  (denk aan het WMO loket van de Gemeente). 

Mee te gaan naar gesprekken. 

. Mee te denken over afspraken over de hulp die  

   iemand krijgt. 

. Mee te denken en oplossingen zoeken als iemand  

   er niet uitkomt met een organisatie. 

Mocht u ook op het idee komen om u op te geven 

als cliëntondersteuner dan wordt er het volgende 

van u gevraagd. 

. Dat je met afstand kunt kijken naar je eigen  

   situatie en naar de situatie van anderen (en  

   daarom ervaringsdeskundigheid hebt). 

. bereidheid om trainingen te volgen. 

. bereidheid om samen te werken met andere  

  vrijwilligers met vergelijkbare ervaring. 

. flexibiliteit in je agenda, want we proberen  

  onafhankelijke cliëntondersteuners waar mogelijk 

  binnen een werkdag te koppelen aan een  

  inwoner met een hulpvraag. 
 

Wat bieden we je. 

. De kans om ervaring in te zetten om anderen te  

  helpen. 

. basistrainingen over het inzetten van je  

   ervaringsdeskundigheid en andere scholing. 

. Ontmoeting en uitwisseling met andere  

   cliëntondersteuners. 

. Een vrijwilligers vergoeding per uur. 
 

Mocht u geïnteresseerd zijn laat het ons dan weten, 

neem contact op met het bestuur per mail 

spinhoven41@kpnmail.nl of bel 0651034172. 

Cor Spinhoven. 
 

Het ware verhaal over René Hooyberg 
De laatste tijd hoor ik nogal eens dat René destijds 

tijdens de laatste besprekingen over het samen-

gaan van de twee KBO-afdelingen hier geen 

enthousiaste voorstander van was. Dit is een 

pertinente onwaarheid. René was evenals Rob 

Wagenaar, toentertijd voorzitter van de ANBO, en ik 

een groot voorstander om te komen tot één 

organisatie voor de ouderen in Amstelveen. Als 

voorzetje daartoe was er na zeer bevredigend 

overleg al besloten dat de activiteiten van alle vier 

de bonden in elkaars orgaan zou worden 

aangekondigd en dat  alle leden welkom waren op 

elkaars activiteiten. Uiteindelijk heeft dit in 2012, in 

samenwerking met Vita, geleid tot de zeer 

geslaagde ‘Dag van de Ouderen’. Daarna heeft in 

2016, in samenwerking met de Gemeente, de ‘week 

van de Ouderen’ ‘Ouder worden in Amstelveen’ 
”plaatsgevonden en is in 2016 en 2017 de 
‘Ouderenkrant’ uitgegeven (de gesprekken met de 

burgemeester en de wethouder hierover zijn door 

René verricht en hij heeft daar zeer veel tijd in 

gestoken).  Helaas heeft het hoofdbestuur van de 

ANBO haar afdelingen monddood gemaakt 

waardoor ze niet meer over financiële middelen, 

een eigen maandblad of zelfs een ledenlijst konden 

beschikken. Dat bemoeilijkte het overleg en de 

mogelijkheden. Toch is alsnog, in samenwerking 

met Vita, in 2017 weer een ‘Dag voor de Ouderen’ 
georganiseerd. Ook deze was zeer geslaagd.  

Helaas heeft kort daarna de PCOB wegens 

bestuursproblemen haar afdeling opgeheven en 

was er geen sprake meer van overleg.                 

Ik weet niet waar dit verhaal over René vandaan 

komt, maar het klopt niet met de waarheid en het 

doet tekort aan de door René betoonde inzet en aan 

zijn nagedachtenis.   

 

Ferry van den Ende. 
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Tiny Bakker-Pennekamp 

Jacques van Berkum 

Bea Boerlage 

Bea van Diemen 

Frank Drees 

Ingrid Golta 

Cor de Groot 

Diny Heins 

Catho Helsloot 

Gré van Heteren 

Tonny van der Hoeven 

Loes Huijmans 

Jo Jannink 

Ineke Kok 

Willie Kolk 

Lex Koot 

Jaap Langeveld 

Christine Lie 

Tina Loa 

Frans Negenborn 

Riet Nuijten 

Ank Overwater 

Sally Pang 

Lies Pappot 

Bep Pappot-Dropvat 

Ans Rademaker 

Louk Rijbroek 

Tonny van Rijn 

Cor Rijnders 

Mia de Ruijter 

Henk Ruwiel 

Cor Samsom 

John Snoeck 

Elly Tetteroo 

Lida Tetteroo 

  (de gelukkige winnaar) 

Michael Tjoeng 

Mien van den Toorn 

Lia Wahlen 

Joke Wijnen 

Streeppuzzel (Jan Bonnes)

Oplossing van de vorige streep-puzzel was: VATICAANS.  
 

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 20 sept. 2021. 

 

De goede oplossers      

waren:
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Moppentrommel door Jan Bonnes

Een rotdag  

Komt een man boven bij de poort van de hemel. 

Petrus en Jezus staan op wacht en zeggen tegen de 

man: ”Het is momenteel een beetje druk binnen, dus 
we hebben vandaag de nieuwe regel ingevoerd en 

dat houdt in dat je alleen naar binnen mag als je echt 

op een absolute rotdag gestorven bent. Zo niet, dan 

moet je helaas naar de ‘kelder’ bij Juri en El Diablo”. 
Dus die man zegt: ”Nou, dat moet geen probleem 

zijn, luister: Ik dacht vandaag halverwege mijn 

werkdag, laat ik m’n vrouw ‘s verrassen en een 

middagje vrij nemen. Ik kom dus thuis en woon 2 

hoog. Wat denk je?! Vind ik m’n vrouw poedeltje 
naakt op bed met de dekens nog stomend.! Ze kijkt 

me verschrikt aan en ik voel de bui al hangen 

natuurlijk. Dus ik zoek de hufter die zojuist nog bij 

m’n vrouw lag, he?! Overal gekeken, maar ik kon ‘m 
nergens vinden. Niet in de douche, keuken, 

slaapkamer, woonkamer … Nergens! Ik loop terug 

naar m’n vrouw en wilde haar bijna de laan uitsturen 
en toen ving ik in m’n ooghoeken iets op. Ik zag op 
de vensterbank 8 vingertopjes. Die hufter hing dus 

uit het raam, he?! We hebben nog van die 

ouderwetse schuiframen die omhoog open en dicht 

gaan. Ik ren er naartoe en woedend schreeuw ik 

“Ha!!” terwijl ik hard het raam herhaaldelijk op z’n 
vingertoppen laat vallen. Uiteindelijk valt die vent 

dus 2 verdiepingen naar beneden. Ik steek mijn 

hoofd uit het raam en kijk naar beneden, en wat 

denk je? Hij leeft nog!!! Dus ik ren gelijk naar de 

keuken, trek de koelkast los van de muur, sleep deze 

met veel moeite naar het raamkozijn en gooi dat 

ding boven op die gast. Ik dacht opgeruimd staat 

netjes, maar op dat moment kreeg ik een 

hartstilstand en nu sta ik hier.” Petrus en Jezus 
knikken tegelijk ja en openen de poort voor de beste 

man. De volgende man komt bij de poorten van de 

hemel en aan hem wordt hetzelfde verhaal verteld 

over de toegangsregel. Vervolgens antwoord de 

man: “Een rotdag? Een rotdag? Ik ben gewoon aan 

het werk en ik word vermoord door een idioot! 

Luister, ik ben glazenwasser en net zoals altijd sta ik 

op een ladder, klaar om te 

beginnen op de derde 

verdieping van zo’n 
grachtenpandje. Omdat 

mijn spons dus droog was waaide dat ding een stukje 

buiten mijn bereik. Nou probeerde ik dus dat ding te 

pakken door iets verder naar links te reiken dan 

verantwoord. Ik donderde uiteindelijk toch naar 

beneden, maar godzijdank kon ik me nog net 

vastpakken aan zo’n vensterbankje op de tweede 
verdieping. Ik dankte op dat moment God op m’n 
knieën echt waar. Wat denk je?! KOMT ER ZO’N 
GESTOORDE UIT HET RAAM ZETTEN EN DIE RAMT 5, 

6, 7 KEER DAT RAAM OP M’N FIKKEN!!! Uiteindelijk 
hield ik het niet meer en viel ik naar beneden. Dat 

overleefde ik, gelukkig. Blijkbaar had ik twee 

engeltjes op m’n schouder zitten. Ik kom langzaam 
weer een beetje bij en heb veel pijn. Ik kijk omhoog 

en … KOMT ER EEN KOELKAST OP ME AF VAN 
BOVEN!! En toen was ik hier.” Ook deze beste man 
lieten Petrus en Jezus maar naar binnen, want dit 

was wel heel rot. Vervolgens komt de derde man bij 

de poort en hij vertelt over zijn dag: “Wat mij nou 
gebeurde net …. Zit ik in een koelkast ...” 
  

Rapport 

Jantje komt thuis met een slecht rapport. “Voor zo’n 
rapport lijkt een flink pak slaag wel op zijn plaats!” 
zegt vader boos. Jantje antwoordt: “Dat lijkt me een 
goed idee pa. Ik weet wel waar de meester woont.”  
           

Geest 

Een man koopt op het Waterlooplein een oude 

olielamp. Thuis bekijkt hij het ding eens goed en 

wrijft er over. Uiteraard komt er een geest uit!  

De geest kijkt eens om zich heen, bedankt de man 

voor het vrijlaten en wil weglopen. “Hé, hallo!” roept 
de man: “Je gaat me toch niet vertellen dat ik nu 

geen wens mag doen hè?” Geest: “Oh ja? Als ik nu in 

staat zou zijn om wensen te vervullen, denk je dan 

dat ik 3000 jaar in die pleures-lamp was blijven 

zitten?!” 

 

 

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



Herinnering: Wat een Kunst    Ferry van den Ende

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. Locatie is het MOC 

Lindenlaan 75, Amstelveen.                                 
 

Kom Bij Ons 10 jaar 
De KBO-afdelingen Amstelveen/Ouder-Amstel en 

Bovenkerk-Aalsmeer hadden ieder een eigen 

informatieblad voor hun leden. Op 28 december 

2011 besloten de twee KBO-afdelingen na overleg 

gezamenlijk een informatieblad te gaan uitgeven. 

Men koos voor een A-4 formaat met een omslag in 

kleur en de binnenbladen met de informatie van de 

beide afdelingen in zwart-wit. Men hoopte met de 

inkomsten van de advertenties de kosten voor de 

afdelingen zo laag mogelijk te houden. Tot op heden 

lukt dat goed, alhoewel het wel steeds moeilijker 

wordt om voldoende adverteerders te vinden. Er 

werd een redactie samengesteld uit beide 

afdelingen met Co Verweij als eindverant-

woordelijke en verder met de leden Jo Jannink, Ger 

Gal en Mieke Haver. De intentie van de redactie was 

om naast een overzicht van de activiteiten een zo 

breed mogelijke informatie op maatschappelijk en 

sociaal gebied te verstrekken met de hoofdzaak 

gericht op ouderen.  

Het blad kreeg de naam ‘Kom Bij Ons’ en in januari 

2012 werd het eerste gezamenlijke nummer 

uitgebracht. Jaargang 1 was een feit. Inmiddels zijn 

we dus beland in jaargang 10. In die tien jaar 

hebben er diverse wisselingen in de redactie plaats 

gevonden. Op dit moment berust de eindredactie 

inclusief de opmaak bij Ruud van der Vliet. Ruud is 

10x per jaar een paar volledige dagen druk met de 

eindredactie, de vormgeving en (het organiseren 

van) de verspreiding van de ‘Kom Bij Ons’. 
Het buitenblad van de ‘Kom Bij Ons’  is de afgelopen 

tien jaar qua uiterlijk een paar keer vernieuwd, maar 

wel staat vanaf nummer 1 een foto van de St. 

Urbanuskerk op het voorblad te pronken.   

De ‘Kom Bij Ons’ wordt gevoed door inzendingen 

van leden van beide KBO-verenigingen. Uit 

reacties blijkt dat het een graag gelezen blad is. 

Het blad wordt iedere maand door een trouwe 

groep vrijwilligers bij de leden thuisgebracht. 

Hulde aan alle medewerkers. Op naar de 

volgende 10 jaar! 

 

Mieke Haver 

 

Gebroken brilletje 
 Onlangs vond ik in een laatje een brilletje in twee 

stukken. Als zangeres word je niet alleen voor een 

opera of een concert gevraagd, maar ook zo nu en 

dan om tijdens een begrafenis te zingen. Enige tijd 

geleden was Joke, de schoonmoeder van mijn zoon, 

overleden. De begrafenisbijeenkomst vond plaats in 

de grote kerk in Edam. Van tevoren oefende ik 

enkele stukken met de organist. Ik stond op een 

verhoging om over de balustrade heen de kerk in te 

kunnen kijken. Maar o jee mijn bril viel op de grond, 

in twee stukken. Een vriendin van de overledene 

ging met mij naar de opticien in het dorp. Die wilde 

mijn bril wel repareren, maar dan was die pas de 

volgende dag klaar. Toen zei die vriendin van Joke 

dat ze geloofde dat ze een bril had zien liggen in de 

bedstee van Joke. Ze racete op haar fiets naar het 

huis, viste de bril uit de bedstee en zo heb ik tijdens 

de begrafenis met de bril van de overledene 

gezongen, een bijzondere gewaarwording. Na 

afloop zei de weduwnaar dat hij het fijn zou vinden 

wanneer ik de bril zou houden.  

Ik heb hem nog steeds! 

  

Maja Schermerhorn 
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Het ‘zonnige’ Bus en Bootreisje 

Geachte redactie van de Kom Bij Ons, 
 

Wat hebben we met ons allen genoten van ons eerste 

‘uitje’ na Tante Corona. Het is geen lieve tante Corona, 

want we zijn nog lang niet van haar af. Maar niet 

getreurd, dit onlangs georganiseerde bus/boot reisje 

op 5 augustus 2021 was een groot succes. Zo’n 50 

deelnemers vertrokken met de bus van de firma 

Doelen Coach met als chauffeur Annemieke Prins.  

Alle hulde voor Annemieke, want zij bestuurde de 

grote bus op een beheerste en geweldige manier. 

Zonder problemen wist zij te keren en achteruit te 

rijden, menigeen zou daar moeite mee hebben.  

Het gezelschap bestond uit leden van beide KBO-

verenigingen en genodigden. Het zonnetje deed zijn 

best, er was hulp bij de opstap op de boot met de naam 

‘De Rijnvaert’ en de vaartocht rond Leiden kon 

beginnen. We werden op de boot ontvangen met  

koffie en appelgebak. Ondertussen werd verteld over  

de vaarroute door het Groene Hart van Nederland. 

Langs kleine dorpen, met veerpontjes voor de fietsers, 

bezienswaardigheden aan beide kanten, de tien 

eilanden, havens met kapitale boten en o.a. de 

vakantie-eilanden Spijkerboei en Kagereiland. 

Bij de plaats Oudenrijn was er de grootste Jachthaven 

met een hele woonwijk die gebouwd was op palen. 

Kortom, genoeg te zien gedurende de hele vaart. 

Tijdens de lunch aan boord kregen we heerlijke 

tomatensoep, twee broodjes en een kroket en drinken 

naar keuze. Dit eerste uitje smaakt naar meer en de 

besturen van Amstelveen/Ouder-Amstel en 

Bovenkerk-Aalsmeer buigen zich al over een nieuw 

plan, maar dat leest u dan wel weer in de ‘Kom Bij Ons’. 
Het was een TOP-dag met TOP weer, een TOP 

gezelschap en blije mensen. 

Mieke Haver

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
     

Bus en boottocht 
Oh wat een prachtige dag om weer eens met elkaar 

een heerlijke Bus/Bootreis te maken. 

Vertrek om kwart voor tien vanaf de Roda ’23 
parkeerplaats. Met allemaal blije mensen ging de 

bus met onze chauffeuse Annemiek vertrekken. 

Door het Prachtige Hollandse Landschap en om 

gezellige dorpjes te bekijken. In Warmond uit de bus 

om bij de Gemeentehaven op de mooie boot te 

gaan. Al genietend van de koffie met appeltaart en 

slagroom en door de gezellige gesprekken zat de 

stemming er goed in. Al varend keken we onze ogen 

uit om van de molens, het natuurschoon en de grote 

huizen met mooie tuinen te genieten. De Historische 

Kalkoven in Rijnsburg in Oude Rijn ten einde, was 

vroeger visindustrie; nu Nieuwbouw en de Kade 

wordt nu Hendrikkade genoemd. Langs Katwijk – 

met een eiland gebouwd op palen - langs de 

Jachthaven gevaren: een prachtig plaatje. Zo was het 

een prachtige vaartocht met veel zon en 

gezelligheid: nieuwe mensen ontmoet, met leuke 

gesprekken, die in Bovenkerk zijn komen wonen.       

In Warmond stond de bus voor het Consulaat 

Constantijn op de Prins Hendrikkade op ons te 

wachten. Nog een extra rondje door Noordwijk en 

langs het strand weer richting Bovenkerk om precies 

vier uur weer te arriveren bij Roda ‘23. 

 

Hierbij veel dank aan al de mensen die dit voor ons 

mogelijk hebben gemaakt. 

Met een groet van Elly Tetteroo 
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Geslaagd bezoek aan Passiespelen in Tegelen 
Met een bus vol KBO-leden uit De Kwakel, 

Amstelveen/Ouder-Amstel en Bovenkerk-Aalsmeer 

vertrokken we in de ochtend van zondag 15 augustus 

vanaf de Maalderij in Bovenkerk naar het Limburgse 

Tegelen voor een bezoek aan de Passiespelen. We 

hadden de hele dag prachtig weer, waardoor dit uitje 

nog meer glans kreeg.  

Aanvankelijk was deze uitgaansdag georganiseerd 

voor september 2020, maar vanwege de corona kon 

dat toen niet doorgaan. Het idee voor dit uitje en ook 

de opzet voor de organisatie ervan kwam van Joop 

Teunen. Helaas is Joop in januari dit jaar overleden 

en hebben andere bestuursleden van de KBO 

Bovenkerk-Aalsmeer het stokje van hem moeten 

overnemen. Tijdens de busreis naar Tegelen is nog 

eens stilgestaan bij het overlijden van Joop en de 

geweldige indruk die hij niet alleen bij veel KBO-

leden heeft achtergelaten, maar ook bij leden van 

zijn koor in Aalsmeer en andere vrienden.  

De bus, gereden door de vakkundige en prettige 

chauffeur Annemieke Prins van Doelen Coach 

Services, was ruim op tijd in Tegelen. We werden 

onthaald met een tasje met inhoud, waaronder een 

lekker stuk Limburgse vlaai. In het zonovergoten 

Openluchttheater De Doolhof hebben we genoten 

van een prachtige voorstelling. Het verhaal van de 

glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste 

Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van 

Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling 

van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn 

dood aan het kruis op de Calvarieberg waren in een 

hedendaags jasje gestoken waardoor het bij 

iedereen bekende verhaal nog meer diepgang kreeg. 

In een prachtig decor met tientallen toneelspelers 

voltrok zich voor onze ogen een indrukwekkend 

schouwspel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar niet alleen de Passiespelen zelf waren een 

succes. Ook de busreis heen en terug verliep 

bijzonder geanimeerd. Er was voor iedereen 

voldoende te eten en te drinken. Zo hebben de 

deelnemers met elkaar maar liefst 10 kilo pruimen 

soldaat gemaakt. Om iets over zessen was de bus  

terug in Amstelveen waarna we deze dag met een 

heerlijke gezamenlijke Chinese maaltijd hebben 

afgesloten. Alle deelnemers kijken terug op een 

geslaagde dag. Helaas moeten we tot 2025 wachten 

tot we weer naar De Passiespelen kunnen. 

Bestuur KBO Bovenkerk-Aalsmeer 

  

Ratten, muizen en mensen          Ferrie Andringa  

Met verbazing heb ik weer moeten zien, dat er 

zoveel afval achterblijft, omdat veel mensen 

(meestal stedelingen) die zo gezellig even samen in 

een park feest vierden, zonder op te ruimen, weg zijn 

gegaan. Dat belooft nog wat als we straks, zeg op een 

mooie dag in september a.s., weer gewoon allemaal 

naar buiten mogen, ook ‘s avonds. Met naar ik vrees 
eenzelfde resultaat. Ik herinner mij in dat verband 

een spreuk uit vroegere jaren: ‘Laat niet als dank 
voor het aangenaam verpozen, de eigenaar van het 

land de schillen en de dozen'. En was dat dan nog 

maar hetzelfde 'afval ' van nu!  Want niet alleen, dat 

dit alles een totaal onnodige grote kostenpost is 

door het opruimen van al die blikjes, het plastic, 

dozen en etensresten door de overheden. Hebt u 

wel 'ns gehord van een ratten- en muizenplaag? Dat 

is nu al hier en daar zo met muizen in het 

boerenland. En dat die vaak ook hele goede ziekte-

overbrengers kunnen zijn. En dan lees ik nu in de 

krant, dat veel van wat dringend weg moet, onder 

andere in Amsterdam, veel te lang doodgewoon 

blijft liggen. Zelfs als je dit meldt, ze komen niet .. 
 12 

Boven: KBO-leden op de tribune in 

Openluchttheater De Doolhof te Tegelen 
   

Rechts: prachtig decor in een zonovergoten 

openluchttheater 

 



WONEN VOOR SENIOREN 

De dag nadat mijn grootvader 65 jaar geworden was, 

vroeg hij of ik zin had om met hem mee te gaan naar 

het bejaardenhuis. Ik vroeg hem wat wij daar dan 

zouden gaan doen. “Mij inschrijven als toekomstig 
bewoner, dat kan vanaf je 65ste, antwoordde mijn 

grootvader. Wij gingen er heen, mijn grootvader 

schreef zich in en moest 10 gulden betalen. Een heel 

bedrag voor die tijd. Een paar maanden later waren 

ze aan de beurt, en mijn opa en oma verhuisden naar 

het bejaardenhuis, waar ze twee ruime kamers 

kregen: een woonkamer en een slaapkamer. Ze 

lieten een royale vooroorlogse eengezinswoning 

achter. Daar kwam een gezin met drie kinderen in te 

wonen. Dit alles speelde zich af in de vorige eeuw.   

In de huidige -21e- eeuw zijn de meeste bejaarden-

huizen gesloten. Ouderen willen zo lang mogelijk in 

hun eigen vertrouwde huis blijven wonen, is het 

motto van de overheid. Dat is natuurlijk ook zo, maar 

het moet wel kunnen. Je kunt hulp krijgen als je dat 

nodig hebt. Bij ons in de flat komt iedere ochtend 

iemand van de thuiszorg, die bij een oudere dame 

haar steunkousen aantrekt en iemand van de wijk-

verpleging om haar te wassen. Eind van de middag 

wordt er een maaltijd gebracht en ‘s avonds komt de 
thuiszorg weer om de steunkousen uit te trekken. 

Thuiszorg en wijkverpleging rijden de hele dag van 

hot naar her om de thuiswonende ouderen met 

allerhande zaken te helpen. Vroeger was dat 

gemakkelijker, toen woonden de ouderen allemaal 

bij elkaar in een bejaardenhuis. 

Het sluiten van de bejaardenhuizen heeft nog wel 

meer nadelen opgeleverd. Zo blijven ouderen grote 

gezinswoningen bezet houden, die geschikt zouden 

zijn voor jonge gezinnen met kinderen. En dat in een 

tijd van grote woning schaarste. En als je alleen 

overblijft en moeilijk ter been bent, slaat de 

eenzaamheid toe. En als je helemaal niet meer 

zelfstandig kunt blijven wonen, rest alleen nog maar 

opname in een verpleeghuis Tussen zelfstandig 

wonen en het verpleeghuis zit feitelijk niets meer. 

Achteraf kun je stellen, dat dit sluiten geen gelukkige 

keuze is geweest. Het is daarom dat de 

ouderenbonden pleiten voor het bouwen van 

woonvoorzieningen speciaal voor ouderen. Het zijn 

met name de gemeenten die hiervoor zouden 

moeten zorgen. Wat willen ouderen qua wonen? 

Ouderen willen zelfstandig blijven wonen, echter zo 

lang als dit redelijkerwijze gaat. Maar dit zou 

bijvoorbeeld ook kunnen in woonzorgcentra waar 

bewoners zichzelf kunnen zijn, maar ook elkaar 

kunnen ontmoeten in gemeenschappelijke ruimten. 

Waar ze zelf kunnen koken, maar ook desgewenst 

gebruik kunnen maken van de centrale keuken. 

Waar activiteiten worden georganiseerd, waaraan ze 

kunnen deelnemen en de deur niet voor uit hoeven. 

Waar verzorging en verpleging aanwezig is, zodat 

ouderen na een leven lang samenzijn niet hoeven te 

worden gescheiden of niet meer hoeven te 

verhuizen. Ook moeten er voorzieningen in de buurt 

zijn, zoals arts, winkels, bibliotheek, openbaar 

vervoer. 

Er bestaan al diverse van dit soort woonvormen voor 

ouderen. Sommige zijn algemeen bekend, andere 

minder. Bekend zijn aanleunwoningen, serviceflats 

en levensloopbestendige woningen. Maar er 

bestaan ook mantelzorgwoningen (een tijdelijke unit 

voor een mantelzorger bij een bestaande woning), 

kangoeroewoningen (meer-generatie-woningen, 

samen met je kinderen in aparte woningen maar wel 

aan elkaar met een verbindingsdeur), woonhofjes of 

knarrenhofjes (seniorenwoningen rond een 

gemeenschappelijke binnentuinen vaak ook met een 

gemeenschappelijke ruimte), woongemeenschap-

pen (mensen van verschillende leeftijden en 

achtergronden leven met elkaar en helpen elkaar, 

maar met behoud van ieders privacy), en 

woonzorgcombinaties (wel zelfstandig wonen maar 

voorzieningen en zorg in de nabijheid). 

Op landelijk niveau heeft wonen voor senioren grote 

aandacht van de ouderenbonden. Wonen vormt 

samen met inkomen en zorg de speerpunten van de 

bonden. Ook lokaal in Amstelveen heeft dit 

onderwerp de aandacht. Zo zitten Gerard 

Miltenburg en ondergetekende in de Participatie-

raad Sociaal Domein van de gemeente Amstelveen, 

waar dit geregeld aan de orde is. Er is op het gebied 

van wonen voor senioren nog veel werk aan de 

winkel. 

Recent is bekend geworden, dat in de Westwijk bij 

het eindpunt van tram 25 twee blokken (één huur, 

één koop) woningen voor 55-plussers worden 

gebouwd, met zorg.  Een stap in de goede richting! 

Pim Golta,  

bezorger KBO/PCOB Magazine en ‘Kom Bij Ons’ 
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Amstelveen en kunst in de wijken (nr 9)
In Amstelveen staan drie bronzen beelden van 

Leonie Molenaar.  Twee beelden hebben hetzelfde 

thema, namelijk SOLDATEN. Het derde beeld is van 

een geheel andere orde en heeft de naam De Mantel 

gekregen. Het beeld ‘De Mantel’ staat aan de 

Sportlaan, op het grasveldje bij de hoek met de 

Alpenrondweg. De naam zegt totaal niets over de 

uitvoering of afbeelding van het beeld. Het beeld 

staat er vanaf 2008 en niemand die er in de buurt 

woont wist dat het kunstwerk de naam De Mantel 

draagt. Het beeld is uitgevoerd in brons en staat op 

een sokkel. Menigeen denkt dat het twee 

Amsterdammertjes op een sokkel zijn.  

De Mantel bestaat uit 2 delen die elkaar zeg maar 

beschermen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beelden met een andere naam dan dat je op basis 

van de afbeelding zou verwachten noemt men een 

‘geabstraheerd’ beeld. Dus een abstracte vorm naar 

fantasie van de maker, en dat is de specialiteit van 

Leonie Molenaar. 

Ook de twee beelden ‘De Soldaat’ en ‘De Stervende 

Soldaat’ in het Broersepark zijn geabstraheerde 

beelden. Die moet je met fantasie bekijken. De 

Soldaat kun je zien staan vanaf de Amsterdamseweg, 

een eind achter het Indië Monument. De Stervende 

Soldaat stond eerst aan de Bovenkerkerkade, doch 

door grondverzakkingen moest het daar weg en 

staat het nu ook in het Broersepark. Beide beelden 

staan vlak bij elkaar op eenvoudige stenen sokkels.   
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De stervende soldaat (1968) De soldaat (1967) 

Leonie Molenaar is in Utrecht geboren in 1938.  

Zij heeft haar opleiding genoten op de Gerrit Riet-     

veld Academie in Amsterdam en op de Jan van Eyck  

Academie in Maastricht. Ze is een veelzijdig 

kunstenares want ze tekent, maakt gouaches en is ook 

Medailleur, dat wil zeggen dat ze penningen en 

munten ontwerpt. Sinds 2012 worden er ieder jaar 

herdenkingsmunten uitgegeven in het teken van 

Nederlands Wereld Erfgoed. Met o.a. Afbeeldingen  

van De Stelling van Amsterdam, De Wallen  en de 

Amsterdamse Grachten Gordel.  

Leonie heeft een enorme lijst van kunstuitingen.  

Drie daarvan staan dus in Amstelveen. Het is een 

voorrecht dat wij van die beelden kunnen genieten.  
 

De Mantel (1979) 
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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: 
 

 

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:  

Mevr. E.G.M. Brugman, mevr. M.A. van Esch, mevr. W.E. Ordelman-Voskuijl en  

mevr. N. van het Schip (was lid van de PCOB). 
 

Verhuisd naar een andere plaats: 

Dhr. en mevr. Schreurs-v.d. Wurff en mevr. R.E. Spits Warnars.  
    

Opgezegd: Dhr. J.P.J. van Berkum. 
 

Wij ontvingen bericht dat zijn overleden:  

Mevr. J.F. Egberink-Rooth, mevr. C. Genee-v.d. Meulen, dhr. C J. Pelger, mevr. M.E. van Putten-Bartels,  

mevr. G.J. Raadschelders-Honselaar en mevr. P.G.M. Roël-v.d. Bijl. 
 

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,    contact 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 

Opgezegd:    Geen. 

Overleden:     Geen. 

 

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. 06-12157346, E-mail: j.a.jannink@kpnplanet.nl 

Rob Lutgerhorst,   Tel. 0297-342224, E-mail rlutgerhorst.190216@gmail.com 

Gerard Miltenburg   Tel. 020-3455876, E-mail: kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com 
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