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KOM BIJ ONS 
 

 

Contactblad KBO  
Amstelveen/Ouder-Amstel   

en  Bovenkerk-Aalsmeer 
 

jaargang 10     nummer 12      december 2021/ 

jaargang 11      nummer 01           januari 2022 

 

 
Van de redactie  
 

Het jaar 2021 is alweer bijna voorbij. Een jaar dat 

van begin tot eind gedomineerd is door Covid-19. Er 

zijn helaas ook leden van onze KBO-verenigingen 

gestorven aan dit virus. Anderen zijn flink ziek 

geweest of hebben naasten verloren. Het virus 

heeft forse invloed op ons dagelijks leven. Het hele 

jaar door hebben we in alle soorten en maten 

beperkingen gekend. Het is mooi dat wij als KBO ook 

in deze moeilijke tijden zijn doorgegaan met het 

waarmaken van ons motto. Al konden we lang niet 

altijd fysiek bij elkaar komen, ook in 2021 hebben 

wij ons met elkaar sterk gemaakt voor een 

samenleving waarin mensen volwaardig kunnen 

meedoen en omzien naar elkaar. Ook in 2022 laten 

we ons door dit motto leiden. 

 

KBO, wat betekent dat eigenlijk? 

Voor de één is KBO nog steeds de afkorting van 

Katholieke Bond van Ouderen. De ander is juist lid 

geworden omdat de KBO zich heeft opengesteld 

voor alle senioren in Nederland ongeacht geloof of 

afkomst. Voor deze leden hebben de letters KBO 

een andere betekenis. KBO is dan een naam en geen 

afkorting meer. Hoewel sommigen ook wel 

proberen de letters KBO voor iets anders te laten 

staan. Kom Bij Ons, de naam van ons ledenblad, is 

daar een voorbeeld van. Maar er zijn ook andere 

voorbeelden, zoals Krachtig, Betrokken en 

Ondernemend. Heeft u een leuk idee waar de 

letters KBO voor kunnen staan? Laat het de redactie 

weten. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Vertrek         Komst 

 

 
 

 
Redactie 

De redactie van dit blad bestaat uit: 
Jan Bonnes, Gerard Miltenburg en Ruud van der Vliet.  

Vormgeving: Ruud van der Vliet. 

 

 
 

 

 

We zijn er om elkaar te helpen, nietwaar?  

Onze beide KBO-verenigingen hebben samen 

ongeveer 900 leden. Velen van ons kennen elkaar 

niet persoonlijk, maar delen misschien wel dezelfde 

interesse en liefhebberij. Het zou zo mooi zijn deze 

leden bij elkaar te brengen. Heeft u een hobby of 

liefhebberij die u met een ander wilt delen? Laat het 

ons weten. Wij plaatsen dan een oproep in de Kom 

Bij Ons en wie weet levert dat connecties op. 

Ook kunnen we elkaar misschien helpen als we naar 

iets of iemand op zoek zijn. Bijvoorbeeld iemand die 

op zoek is naar een hulp die tegen betaling wat 

klusjes bij u in huis wil doen. Ook dat kunt u ons 

laten weten. Wij plaatsen dan een oproep en 

misschien is er een ander lid die een idee heeft wie 

u zou kunnen helpen. Op die manier brengen we 

vraag en aanbod bij elkaar en helpen wij elkaar. 

Stuur uw vraag per e-mail naar: 

kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com of bel naar: 

Gerard Miltenburg, 020-3455876.  
 

De besturen en de redactie wensen u prettige 

Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 

 

 
 

 
 
De uiterste inzenddatum voor ‘Kom Bij Ons‘ 
nummer 2022-02 is woensdag 19 januari 2022. 
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 januari 2022 het volgende blad 
weer in de brievenbus verwachten. De 
redactie houdt zich overigens het recht voor 
om ingezonden   artikelen niet te plaatsen.

  
  Jaarg. 10-12/11-01 

       december 2021/ 

             januari 2022 
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Kerstmis: afgelast?      Pastor Adolfs 
 

Op het moment van het ‘componeren’ van deze 
column voor het kerstnummer van ‘Kom Bij Ons’ is 

het donderdag 25 november. Dit is de uiterste 

inzenddatum voor de redactie van het blad om nog 

een artikel te kunnen plaatsen, aangezien het 

decembernummer begin december zal verschijnen. 

Het is vroeg, maar het is niet anders! 

Maar nu is er wel een probleem, want vrijdag 26 

november (voor mij morgen dus) zal er weer een 

persconferentie zijn van premier Rutte en minister  

Jonge in verband met de coronapandemie. De 

verwachting is en zal zijn geweest, dat de 

maatregelen aangescherpt zullen worden, 

misschien tot een lockdown toe. Daar hoef je geen 

‘zwartkijker’ voor te zijn! Een belangrijke vraag zal 
dan ook zijn of het een en ander consequenties zal 

hebben voor de aanstaande feestdagen van 

Kerstmis. Ongetwijfeld zullen er heel wat 

activiteiten  zijn gepland rondom dit jaarlijkse feest. 

Maar ja, wat mag en is toegestaan? 

Ook  persoonlijk zal ons dit aangaan en treffen. 

Een principiële vraag kan zelfs zijn: WORDT 

KERSTMIS DIT JAAR AFGELAST? Ja, wat is dan 

wijsheid! Ik ontving op mijn WhatsApp van iemand 

het onderstaande bericht. 

 

‘Kerstverhaal ook afgelast.  
Geboorte uitgesteld wegens te volle ziekenhuizen.  

Herders in quarantaine.  

Drie wijzen met reisverbod.  

Engel opgepakt.’  
 

 

 

 

Natuurlijk is dit een bepaalde vorm van humor, 

maar je zou dit bijna  ‘galgenhumor’  noemen. De 

vraag die gesteld zou kunnen worden is deze: 

hebben wij het vieren van Kerstmis elk jaar beslist 

nodig? Een feit is, dat de geboorte van Jezus volgens 

geschiedschrijvers heeft plaatsgevonden. Wij 

hebben er  zelfs onze jaartelling aan te danken. De 

bedoeling  van Kerstmis hangt voor mij niet af van 

het wél of níet dit jaar kunnen vieren van het feest. 

Misschien mag ik zelfs durven zeggen, dat het mij 

meer dan anders doet nadenken over de betekenis 

van de geboorte van Jezus, ook voor nu en voor de 

toekomst. De slotzin uit het geboorteverhaal van 

Jezus, dat wij met Kerstmis altijd laten klinken (en 

niet afgelast hoeft te worden) is toch nog steeds: 

‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder 
de mensen in wie Hij welbehagen heeft.’ Dit staat 

voor mij nog altijd als een ‘huis’. 
Het is voor mij een wens, een droom, een 

toekomstvisie. Daar hebben wij onze handen nog 

vol aan, want aan die vrede ontbreekt in vele 

opzichten nog best het een en ander. Niet alleen in 

landen waar nog steeds oorlog en geweld heerst, 

maar ook heel dichtbij in eigen land en omgeving. 

Wij worden helaas toch ook dagelijks via de media 

hiermee geconfronteerd en soms heel dichtbij. Het 

schaamrood staat mij soms op de kaken van wat ik 

lees, zie en hoor. 

Dat God nog steeds welbehagen in ons heeft zou je 

je af kunnen vragen: laten wij Hem en elkaar daar 

alstublieft reden voor blijven geven. Hoe wij dit jaar 

Kerstmis kunnen, mogen en zullen vieren, van harte 

blijf ik u en de uwen een Zalig en Gezegend Kerstmis 

toewensen. 

In dat opzicht is Kerstmis niet afgelast! 

 

 

 

 

 

  
Spreuken 
Kerstmis belooft  

ieder jaar opnieuw dat 

het morgen beter wordt. 

Eén lichtje is sterker  

dan alle duisternis  

van de wereld. 

Weet je, ik weet het niet,  

maar zodra ik het weet,  

laat ik het je weten. 
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Even bijpraten met de voorzitter van KBO  

Amstelveen/Ouder-Amstel
 

Beste leden van de KBO Amstelveen-Ouder-Amstel. 

 

Wat was het weer een gezellige boel op onze 

vrijwilligersdag, heel fijn dat wij dit weer fysiek 

konden organiseren. Er was een behoorlijk hoge 

opkomst. En om niet te vergeten nog even een 

bedankje aan het adres van Ellie de Leeuw die weer 

voor heerlijke hapjes had gezorgd 

Onder de muzikale begeleiding van toetsenist Niek 

Vianen werd er uit volle borst meegezongen. 

Het bestuur (vertegenwoordigd door de voorzitter) 

heeft de gelegenheid te baat genomen om onze 

vorige voorzitter (de heer Ferry van der Ende) te 

benoemen tot erelid van onze vereniging, de 

bloemen werden in dank aanvaard. Ook kreeg Riet 

van Oostwaard bloemen van het bestuur voor haar 

jarenlange tomeloze inzet voor de KBO. 
 

Op woensdag 17 november was het onze 

themamiddag over het leven van koningin Beatrix. 

De levensloop van prinses (onze  voormalige 

koningin) Beatrix werd gepresenteerd door Cor de 

Horde (de voormalige hoofdredacteur van het blad 

Vorsten). Het was een boeiende opsomming van 

haar leven vanaf baby tot aan de tegenwoordige 

tijd, erg interessant. 

Als gevolg van de maatregelen die - door het 

toegenomen aantal covid besmettingen - in de  

persconferentie op 26 november 2021 door de 

regering zijn afgekondigd, moeten wij helaas 

besluiten dat de kerstviering in het MOC op                 

22 december 2021 helaas niet kan doorgaan.  

 

Alle leden van zowel Amstelveen/Ouder-Amstel als 

van Bovenkerk/Aalsmeer zijn van harte welkom bij  

alle door beide KBO’s georganiseerde activiteiten.  

Maak er gebruik van. 
 

De bijeenkomsten in het MOC gebouw moeten 

inmiddels aan strengere eisen voldoen. 

Zoals bij binnenkomst met mondkapje op  uw QR 

bewijs laten checken; niet vergeten om deze mee te 

nemen. Als u gaat zitten mag het mondkapje af, 

maar zodra u gaat lopen moet het weer op.                 

En natuurlijk anderhalve meter afstand houden. 

 

Dit was het weer voor deze keer. 

Veel leesplezier 

Cor Spinhoven. 
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Even bijpraten met de v0orzitter van KBO  

Bovenkerk-Aalsmeer
Ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld om dit stukje 

te schrijven, de afgelopen week werden de 

berichten over Corona steeds slechter.  

De persconferentie die we op 26 november gehoord 

hebben geeft aan dat contacten tussen mensen veel 

minder moeten worden om zo het aantal Corona-

besmettingen naar beneden te krijgen. Hoewel 

onze leden gevaccineerd zullen zijn, en we alle 

maatregelen die nodig zijn in acht zullen nemen, zijn 

wij van mening dat onze voorgenomen Kerstviering 

op 15 december onder de huidige omstandigheden 

niet verantwoord is. We zijn daarom genoodzaakt 

deze Kerstviering te annuleren. Dat is voor ons 

allemaal een teleurstelling, we waren al volop bezig 

met de voorbereidingen en verheugden ons op een 

gezellige dag met velen van u. 

Als u zich al had opgegeven voor deze dag nemen  

we contact met u op. 
 

Ik denk dat ik u kan beloven dat we in het voorjaar 

2022 een dag gaan organiseren die net zo gezellig 

en leuk gaat worden als het kerstfeest. Dan hoop ik 

dat we kunnen vieren, dat de Corona op zijn retour 

is, en we terug gaan naar de tijd dat we weer 

kunnen genieten van elkaars gezelschap, leuke 

uitjes, enz. 
 

Het is mogelijk dat andere activiteiten van de KBO 

die elders in deze Kom Bij Ons staan ook niet 

doorgaan, onze vraag is of u als u daar naar toe wilt, 

zelf even navraag wilt doen, bij het bestuurslid die 

de activiteit organiseert. 
 

Ik wil toch nog even terug komen met een wat 

leuker bericht, 18 november hadden we een 

gezellige ledenvergadering. Een goede opkomst, 

waar we onder het genot van koffie met gebak, op 

een plezierige manier de besluiten konden nemen 

die nodig zijn om een vereniging te besturen.  

Er waren genoeg vragen, en de discussies kwamen 

goed op gang. De financiën werden goedgekeurd en 

de penningmeester decharge verleend. 

Onze volgende ledenvergadering zullen we weer in 

het voorjaar houden, als het mogelijk is. 
 

Ik hoop dat u ondanks alle beperkingen toch zult 

kunnen genieten van de decembermaand. Dat 

Sinterklaas uw deur niet voorbij gaat of is gegaan. 

Maar ik hoop vooral dat u een mooie kersttijd gaat 

hebben, met warmte, met gezelschap, en de 

gelegenheid om met familie en vrienden te genieten 

van de natuur. Een goede jaarwisseling, het mag van 

mij zonder vuurwerk, maar zeker zonder 

ongelukken. Dan hoop ik op, en wens u een gezond, 

mooi en gelukkig 2022. 

 

Hartelijke groet,  

Bep Heemskerk 

 

Klein liedje 

 
Liedjes van de herfst  

zijn altijd somber  

zijn gemaakt van  

okers en van omber  

toch ken ik septembers  

met een gouden glans  

toch zijn er novembers  

met een toverdans  

 

de zon heeft in december  

mij al zo vaak verrukt  

en dikwijls heb ik rozen  

uit de sneeuw geplukt  

en daarom schrijf ik  

in dit kleine lied:  

niet wachten op de lente  

want dan komt ze niet.  

 

Uit: Herfst in de boom  

van Toon Hermans 
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Activiteiten voor alle KBO-leden 

(onder voorbehoud i.v.m. Corona) 
Bij deze activiteiten, georganiseerd door KBO Amstelveen/Ouder-Amstel en 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). 
 

Soos op woensdagochtend 
Iedere woensdagochtend kunt u terecht op de 

SOOS in het VOKA-gebouw aan de 

Vierlingsbeeklaan 24 in Bovenkerk. Iedereen is 

welkom vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. De entree is 

gratis en de koffie of thee kost een euro. U kunt 

creatief bezig zijn door te handwerken of te 

knutselen. Maar het is ook mogelijk om een 

spelletje te spelen. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Bep Jannink, tel. 06-

42419275. 
 

Jeu de Boules op donderdagochtend  
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 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 op dinsdag 7 december en 11 januari 

om 14 uur 
Op dinsdag 7 december 2021 en 11 januari 2022 

bent u van harte welkom om van 14 tot 15 uur 

gezellig te komen bowlen in de Kegelaire, 

Bovenkerkerweg 81 te Amstelveen. Alle leden van 

Amstelveen/Ouder-Amstel en 

Bovenkerk-Aalsmeer zij hier 

iedere eerste dinsdag van de 

maand welkom. . In januari 

vindt het bowlen in verband 

met de schoolvakantie op de dinsdag in de 

tweede week plaats. Wij verzoeken u om 13.45 uur 

aanwezig te zijn. De kosten bedragen per keer 6 

euro p.p. inclusief koffie of thee. Voor vragen: bel Jo 

Jannink, tel. 06-12157346. 
 

Eten bij Carels Cafetaria aan de Maalderij op 

dinsdag 11 januari 2022 om 18 uur 
Het met elkaar eten bij Carels Cafetaria aan de 

Maalderij 4 in Bovenkerk begint al een leuke traditie 

te worden. De groep wordt per keer groter. Op 

dinsdag 11 januari gaan we weer en we nodigen u 

van harte uit om mee te gaan. Voor ongeveer 10 

euro per persoon geniet u van een heerlijke 

maaltijd. Naast de Foe Yong Hai, Tjap Tjoy en Bami 

met kipfilet staan er nog veel meer lekkere dingen 

op het menu. Als u één keer geweest bent krijgt u 

de uitgebreide menukaart mee naar huis om alvast 

uit te zoeken wat u de volgende keer wilt eten. Zin 

om mee te gaan? Graag uiterlijk daags tevoren per 

telefoon aanmelden bij Bep Barlag (020-6431843) 

of bij Nel van Es (020-6412202). Ook hier zijn alle 

leden van Amstelveen/Ouder-Amstel en Bovenkerk-

Aalsmeer welkom. 
 

Samen Eten bij Roda’23 op vrijdag 28 

januari 2022 om 18 uur 
Vanwege de corona maatregelen moest het Samen 

Eten in november helaas worden geannuleerd. De 

vrijwilligers die maandelijks het Samen Eten 

organiseren hopen op vrijdag 28 januari weer 

ongeveer 100 senioren welkom te mogen heten. De 

inloop is vanaf 17.30 uur, het samen eten start om 

18 uur. We zijn te gast bij voetbalvereniging 

Roda’23 aan de Noorddammerweg 48C in 
Amstelveen. U kunt genieten van een 3-gangen-

menu voor slechts 10 euro per persoon. U krijgt 

hiervoor het driegangenmenu plus 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 januari, het liefst per e-mail. Uw e-

mailbericht kunt u sturen naar 

kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com. Heeft u geen 

e-mail? Bel dan naar Bep Barlag, tel. 020-6431843.  

mailto:kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com
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Klaverjassen  bij Roda 23  
Ons KBO-lid Arie Stokvis organiseert elke maandag 

een gezellige klaverjasavond in de kantine van 

Roda’23. Het begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 
22.00 uur. De kosten zijn twee euro per speel-

avond. Heeft u interesse? Of wilt u nadere 

informatie? U kunt contact opnemen met Arie 

Stokvis,  telefoon 06-82006408 of e-mail 

astokvis39@gmail.com. Voor de liefhebbers van 

klaverjassen is dit beslist een aanrader.  

Houd er wel rekening mee dat deze activiteit de 

eerstkomende weken vanwege de corona 

maatregelen niet door kan gaan. Informeer bij Arie 

wanneer u terecht kunt. 

 
 

 

 

 

Korte impressie van de jaarvergadering van 
KBO Bovenkerk-Aalsmeer op 18 november 2021 
Met inachtneming van de verscherpte Corona 

maatregelen heeft de KBO Bovenkerk-Aalsmeer op 

18 november 2021 een geslaagde jaarvergadering 

gehouden in het VOKA-gebouw. Er was een goede 

opkomst van de leden, maar gelukkig lukte het om 

de tafels en stoelen op voldoende afstand van 

elkaar te zetten. Na de verplichte coronacheck 

kregen we bij binnenkomst koffie met gebak en dat 

smaakte prima. 

De in 2020 overleden leden werden herdacht. 

Helaas waren dat er veel. Vervolgens werden de 16 

punten van de agenda in vlot tempo afgehandeld.  

 

 

 

 

Ondanks de beperkingen van alle 

coronamaatregelen kijken we als vereniging terug 

op een goed verenigingsjaar. Met allerlei extra 

acties (puzzel van de Urbanus, Zomerspecial en 

andere attenties) hebben we het wegvallen van een 

aantal reguliere activiteiten kunnen compenseren. 

Op die manier hebben we ons motto ‘Omzien naar 

elkaar’ gelukkig voldoende waar kunnen maken. 

De financiële situatie van de vereniging is zo gunstig 

dat er geen contributieverhoging nodig is.                 

De penningmeester, Peter Huizinga, kreeg van de 

Kascommissie lof toegezwaaid voor de uitstekende 

financiële administratie. De huidige bestuursleden 

blijven allen in functie, zodat er geen verkiezing 

nodig was. In 2022 zal er een rooster van aftreden 

komen met dan wel een bestuursverkiezing.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de vergadering kwam er eerst nog een drankje 

en was er een gezellig samenzijn met het aloude 

spel Bingo. Iedereen deed mee en er waren voor 

drie rondes leuke prijsjes. Het was Bingo in een voor 

ons nieuw jasje. We hoefden geen getallen door te 

strepen op een papiertje, maar we kregen allemaal 

een ingenieus plastic bordje waarop alle getallen 

stonden die na afroep via een ‘luikje’ dicht 

geschoven werden. Hoe bedenk je zoiets!  Maar het 

verliep succesvol en het bleef tot het einde toe 

spannend. Veel leden gingen met een leuk 

aardigheidje naar huis. 

Als vereniging kijken we terug op een geslaagde 

jaarvergadering waarmee we hebben kunnen laten 

zien dat het ondanks alle beperkingen toch heel 

gezellig kan zijn. 
 

Mieke Haver 

  

mailto:astokvis39@gmail.com
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Herinneringen aan een goed leven 
U herinnert zich misschien nog wel mijn eerdere 

verhaal in Bovenkerk, zoals het ooit was, over het 

bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog op 

het huis van mijn schoonouders, de familie 

Agtersloot, in het St. Urbanuspark in Bovenkerk. 

Graag wil ik nog een stukje schrijven over het grote 

gezin van mijn schoonouders. Zij hadden 15 

kinderen, 10 jongens en 5 meisjes. Onder de 

jongens was er één met het syndroom van Down. 

Hij is geboren op 25 augustus 1939 en werd het 

lievelingetje van het hele gezin, zelfs van de hele 

buurt, later ook van de Oude Karselaan waar het 

gezin na de oorlog terecht is gekomen. Iedereen 

kende hem. Zijn naam was Martien, maar ze 

noemden hem ook wel Tinus. Zelfs de soldaten in 

oorlogstijd hielden van hem.  

Toen Martien de leerplichtige leeftijd bereikte werd 

hij naar school gestuurd, maar dat liep op niets uit. 

Onderwijs was voor hem te hoog gegrepen. Hij werd 

daarom naar huis gestuurd, waar hij zich met alle 

aandacht die hij kreeg prima vermaakte. Jaren later 

zei zijn moeder: “Wij worden ouder, dus wij moeten 

een vaste plek voor hem vinden.” Zij wilde haar 

andere kinderen niet belasten met de zorg voor 

Martien. Zo kwam hij in Limburg terecht, in Huize 

Savelberg in Helden-Panningen. Hij had het niet 

beter kunnen treffen. Hij werd daar met veel liefde 

omringd. Tot aan zijn dood in 1995 is hij daar 

gebleven. Hij is 56 jaar geworden. Ze deden daar 

hun uiterste best om hem een prettig leven te 

bezorgen en dat is gelukt. Zo had hij jarenlang een 

seizoenkaart van PSV, waarmee hij onder 

begeleiding alle thuiswedstrijden bezocht. Hij 

genoot daar intens van. 

Ook toen hij naar Limburg was vertrokken bleef 

Martien veel aandacht van de familie krijgen. Vaak 

werd hij opgehaald door zijn zussen, voor een paar 

weekjes logeren. Ook zijn vriend Harry kwam dan 

regelmatig mee. Wij gingen ook vaak op bezoek, 

twee keer per maand reden we naar Limburg. Ieder 

jaar organiseerde Huize Savelberg een ouderdag. De 

Agterslootjes gingen daar met auto’s vol naar toe. 
Het was dan een heel spektakel. Het viel altijd 

samen met de kermis in het dorp. Ook was er 

genoeg te eten, alles was prima verzorgd. Ook was 

er een dierenweide, daar gingen wij de dieren 

voeren, prachtig was dat. Ik had net een gans een 

stukje brood gegeven en praatte nog wat tegen 

hem. Hap, deed de gans, met zijn snavel door het 

gaas beet hij als dank in mijn lip. Het was zo erg dat 

ik meteen naar het ziekenhuis in Venlo moest voor 

een tetanusprik. Daar liep ik met mijn gezwollen lip. 

De dokter vroeg wat er was gebeurd. Nou, zei ik, 

gebeten door een gans. De dokter begon te lachen 

en zei, “ik heb veel meegemaakt, maar dit nog 

nooit.” Ik lachte maar wat mee. 

Wij kijken met veel voldoening terug op het 

gelukkige leven dat Martien ondanks zijn syndroom 

van Down heeft gehad. Een groot deel van zijn leven 

heeft hij in Huize Savelberg gewoond. Dat klinkt 

misschien zielig, maar het was allesbehalve zo. Hij 

had het niet beter kunnen treffen. Het waren daar 

zulke lieve mensen met een hart van goud. Wij als 

familie zijn hen eeuwig dank verschuldigd. 

 

Namens de familie Agtersloot,  

Anna Agtersloot - van Hemert 
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Streeppuzzel (Jan Bonnes) 

Oplossing van de vorige streep-puzzel was: SIKKELWAGEN.  
 

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Sinds de Corona-tijd ontvangt de winnaar een cadeaubon van € 10 per post.  
Om deze reden heb ik dus uw adres nodig. Wilt U dat in de e-mail met de oplossing toevoegen. 
 

U kunt de oplossing mailen naar janbonnes@gmail.com     De uiterste inleverdatum is maandag 17 januari 2022. 
 

 

De goede oplossers      

waren:

 

 

  

  

 

 

Tiny Bakker-Pennekamp 

  (de gelukkige winnaar) 

Bea Boerlage  

Bea van Diemen 

Cor de Groot 

Diny Heins 

Catho Helsloot 

Loes Huijmans 

Jo Jannink 

Ineke Kok 

Willie Kolk 

Lex Koot 

Christine Lie 

Frans Negenborn 

Ank Overwater 

Bep Pappot-Dropvat 

Louk Rijbroek 

Tonny van Rijn 

Henk Ruwiel 

Cor Samsom 

John Snoeck 

Elly Steenvoorden  

Arie Stokvis 

Elly Tetteroo  

Lida Tetteroo 

Tini Wesselingh 

Mieneke van Wijk 

Joke Wijnen 

 

mailto:janbonnes@gmail.com
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Moppentrommel onder auspiciën van Jan Bonnes

Leger 

Vier mariniers zijn te laat bij de kapitein. De kapitein wil 

weten waarom ze dan wel niet te laat zijn. 

Marinier 1 komt binnen. Kapitein: “En waarom was jij 
dan wel te laat?” Marinier 1: “Nou eh, ik ben maar een 
gewone boerenzoon, en gisteravond is het een beetje 

laat geworden, dus toen had ik snel een paard gepakt 

en reed als een speer naar het station, maar 100 meter 

voor het station zakte het paard ineens in elkaar. 

Hartstikke dood, dus toen heb ik de trein gemist.” 

Kapitein: “Oh, nou ja, ga dan maar.” 

Marinier 2 komt binnen. Kapitein: “En waarom was jij 
dan wel niet te laat?” Marinier 2: “Nou, ik ben maar een 
normale boerenzoon, en gister werd het een beetje 

laat, dus toen moest ik snel een paard pakken uit de 

stal, maar blijkbaar had ik de verkeerde, dus 100 meter 

voor het station zakte het paard in mekaar, en toen had 

ik de trein gemist.”  
Kapitein: Oh, nou ja, het zal  allemaal wel, ga maar.” 

Marinier 3 komt binnen. Kapitein (al een beetje 

chagrijnig): “En waarom was JIJ dan wel te laat?” 

Marinier 3: “Nou, eh eigenlijk, het zit zo, ik ben maar  
een normale boerenzoon enne gisterr...” Kapitein: 

“Jajaja nou weet ik het wel, gister werd het laat, paard  

gepakt, paard 100 meter voor het station in mekaar 

gezakt, trein gemist. Ik ken het hele verhaal!!” 

Marinier 3: “Ja, zo is het gegaan ja.”  

Kapitein: “Nou, ga jij dan ook maar.”  

Marinier 4 komt binnen. Kapitein (vreselijk chagrijnig): 

“Waarom ben JIJ te laat??” Marinier 4: “Nou, gister-

avond werd het errug laat, en ik ben maar een 

norma...” Kapitein buldert: “JAAH, JE BENT MAAR EEN 
NORMALE BOERENZOON EN TOEN PAKTE JE EEN 

PAARD, DIE HONDERD METER VOOR HET STATION IN 

ELKAAR ZAKTE, EN TOEN MISTE JE DE TREIN!! IK WEET 

HET WEL!!” Marinier 4: “Nee, nee, zo ging het niet. Ik 
pakte geen paard, maar de auto van me pa. Maar 100 

meter voor het station kon ik niet meer verder omdat 

er 3 dooie paarden op de weg lagen!!”  

  

School 

Een moeder trof haar zoon in bed aan, terwijl hij al lang 

op school had behoren te zijn.  Ze zei hem 

ogenblikkelijk naar school te gaan, of anders twee 

goede redenen te geven om dat niet te doen.  

“Ten eerste vinden de kinderen me niet aardig.  
En ten tweede vinden de leraren me he-le-maal niet 

aardig. Geef mij maar eens twee goede redenen 

waarom ik wél naar school zou gaan.” “Nou, ten eerste 
ben je veertig, en ten tweede ben je de rector!!” 

 

Hemel 

Ik zie dat u weliswaar een 

zeer goed leven hebt 

geleid, en normaal-

gesproken zou u zo de hemel in komen. Maar het 

wordt hier ook steeds voller, en we laten alleen nog 

mensen toe die echt iets bijzonders gedaan hebben.” 
“Al zeg ik het zelf,” zegt de man, “ik zag een Hells Angel 
een vrouw lastig vallen, ik heb hem toen eerst een klap 

in zijn gezicht gegeven en vervolgens zijn motor omver 

geschopt!” “Tja, dat getuigt toch van grote moed,” zegt 
Petrus, “ik vind het onbegrijpelijk dat dat hier nergens 
bijstaat, wanneer was dat dan?” “Nou, nog geen vijf 
minuten geleden...” 

 

Papegaai 

Op een veiling zei een vrouw die een exotische vogel 

had gekocht: “Ik betaal een fortuin voor die papegaai. 
Ik hoop dat hij inderdaad zo goed kan praten als u 

zegt.” “Dat garandeer ik u mevrouw”, zei de 
veilingmeester. “Wie dacht u dat er tegen u had 

opgeboden”. 
 

Lening 

Sam heeft een goedlopende haringkar. Zijn vriend 

Moos komt voorbij en trots vertelt Sam hoe goed de 

zaken gaan. Dan komt er bij Moos het grote woord 

uit en hij vraagt: "Sam, kan ik 500 euro van je lenen?" 

Sam kijkt Moos aan en zegt: "Moos, zie je dat 

gebouw met ABN/AMRO er op aan de overkant van 

de straat? Met hen heb ik een deal: zij verkopen 

geen haring en ik verstrek geen lening....." 

 

Uit het AD       Gehoord…bij het tv-kijken 

Laatst zat ik, oma van 75, met mijn kleinzoon 

Bastiaan van 9 jaar te kijken naar de tv. Er kwam een 

reclame voor vegavlees voorbij. Prompt vertelde 

Bastiaan, die een groot liefhebber is van vlees, dat hij 

die niet lekker vond. Ik wilde hem toch een beetje 

bewuster maken en vroeg of hij wist waarom steeds 

meer mensen geen vlees meer willen eten. ”Ja”, zei 
hij, “dat vinden ze zielig.” Ik zei daarop dat veel 
mensen ook vlees minderen omdat het slecht voor 

het klimaat is om al die dieren te houden. Daar wist 

hij wel een oplossing voor: ”Nou oma, laten we ze 
dan maar gauw allemaal opeten.” 

Ria van Maaren  

 

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

 



Kaarten maken, (creatief)  bezig zijn en een 

goed doel steunen.  
Woensdag 10 november werd ondergetekende 

door het bestuur verrast met een donatie van              

€ 150,00  voor het goede doel. De reden hiervoor is 

dat de afdeling Amstelveen/Ouderkerk van de KBO 

vorig jaar 50 jaar bestond. Door Corona heeft het 

bestuur hier verder geen aandacht aan kunnen 

geven. Nu is geld voor een goed doel altijd welkom 

en wij waren hier ook blij mee. Maar ook hulp om 

de kaarten te maken is niet onbelangrijk en ook iets 

om blij mee te zijn. Deze hulp is voor ons heel 

belangrijk. Ik wil dat graag nog even toelichten. 

Zoals u ongetwijfeld allemaal wel bekend zal zijn is 

er op woensdagmiddag bij het MOC van 13.30 tot 

15.30 uur een soos voor de 60 plussers tot 110-

jarigen om gezellig bijeen te zijn, een spelletje te 

doen of gewoon te babbelen met elkaar. Tijdens 

deze uren is ook de mogelijkheid om kaarten te 

maken, die verkocht worden voor het goede doel. 

Wilt u meedoen en ook een gezellig middag hebben 

dan bent u van harte welkom.  

U bent ook altijd welkom om kaarten, plus diverse 

andere artikelen te kopen. Kom eens kijken wat we  

op woensdagmiddag te koop aanbieden.             

Mooie handgemaakte kaarten vanaf 1,00 euro, 

geld-cadeau-envelopjes, kleine gehaakte en 

gebreide knuffels, babyballen en babyblokken. 

Het goede doel is:  

Tulip Garden in India 

Uitgaande van de Stichting Derde Wereld  

Al jaren geven wij als soos hiervoor door de verkoop 

een bijdrage die al enige jaren € 300,00 is. Het geld 

wordt in Ouderkerk afgegeven aan een 

contactadres die ervoor zorg draagt dat het in India 

terecht komt. Het is dus een korte lijn.  

Er blijft niets aan de strijkstok hangen en het wordt 

in India volledig benut. Dit jaar is dat dus € 300,00 + 
€ 150,00 = € 450,00 

Wij nodigen u uit om een keer op woensdagmiddag 

te komen kijken, of iets te kopen en zo ook het 

goede doel te steunen. Misschien wordt u dan ook 

een trouwe gast op woensdagmiddag. 

U bent van harte welkom 

 

Mede namens Fini de Horde, Joke van der Sluijs 

                                                         

Van stenen gesproken!  Verschil dood en levend (planten en dieren) materiaal

Nu zijn er dan ook echte maanmeteorieten 

gevonden. Die dus wel erg duur zullen zijn. 

Het bracht mij ertoe voor u de in de natuurlijke 

omgeving voorkomende  stenen en gesteenten 

nader toe te lichten door de kenmerkende 

verschillen te benoemen. Onder andere deze: 

1. De groei van de mineralen, waar stenen uit 

bestaan, gebeurt in een andere tijdschaal, dan 

die wij doorgaans kennen. 

2. De aantallen ervan, enkele duizenden, die voor 

ons interessant zijn t.o.v. de levende zaken. 

3. In die dode natuur bestaan vaak heel 

ingewikkelde combinaties, waardoor stenen zo 

divers kunnen zijn.   Zij komen voor in zowel 

vaste, gas en vloeibare vorm (opaal). 

4. Vaak zijn ze afkomstig van ooit levende zaken 

(fossielen). De groei ervan is vrij constant, 

terwijl het leven onstuimig begint en eindigt bij 

de ’volwassenheid’. 
5. Anders dan bij het levende kent gesteente een 

vaste plaats in de zogenaamde matrix, het 

omringende vaste materiaal. 

6. In afwijking met veel van het levende, kunnen 

sommige gesteenten zeer gezocht en zeldzaam 

zijn. 

7. De duidelijke eigen vorm is voor ons heel 

herkenbaar (o.a.: dier –> gevaar, plant –> giftig, 

steen –> zwaar en moeilijk bewerkbaar).  

Zo kunnen we het bijvoorbeeld aan schelpen 

meteen zien als deze afkomstig zijn van 

zeedieren. 

 

Intussen is er dan ook nog die zo belangrijke 

tussenvorm, die we tegenwoordig kennen, de 

virussen, die pas in bijzondere omstandigheden 

helaas heel onverwacht kunnen verschijnen.  

En waarmee we in het begin soms allemaal niet 

goed raad weten, helaas. Sterker nog, als er iets 

tegen wordt gedaan, gaan veel mensen 

protesteren. Om later te ontdekken, maar vaak te  

laat, dat ze zo nu en dan toch ongelijk hadden . . .  

 

Ferrie Andringa 
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Themamiddag: uit het leven van prinses Beatrix 
 

Op 17 november nam Cor de Horde ons vol 

enthousiasme mee in die tijd dat Beatrix nog 

koningin was en de jaren dat zij met haar gezin op 

Kasteel Drakensteyn woonde. Het was een gezellige 

middag, mede door de zelf klaargemaakte hapjes 

van Elly de Leeuw hebben velen erg genoten.  

Bij de beelden hoorden wij soms de muziek uit het 

Polygoonjournaal van vroeger. Het deed ons nog 

denken aan de cineac bioscoop te Amsterdam. Daar 

kon je in die tijd heen en voor een kwartje het nieuws  

bijwonen. Soms bleef je 3x zitten. En dan was je op 

zondag naar de film geweest. 

Fini de Horde 

  

  

 

 

Belastingaangifte en financieel overzicht 2021. 
Het Jaar loopt ten einde en vanaf half januari 2022 

kunt u weer de jaaropgaven van 2021 in de 

brievenbus verwachten. Het gaat om al uw 

inkomsten, uitgaven, hypotheken en andere zaken 

die voor u en de belastingdienst van belang zijn. 

Veel onderwerpen zijn veranderd en i.v.m. de 

corona krijgen we als belastinginvuller alleen  

online informatie. Om u te kunnen helpen ga ik begin 

januari voor allen, die ik in 2021 geholpen heb met 

de belastingaangifte,  weer een machtigingscode 

aanvragen. Zodra u deze hebt ontvangen moet u de 

brief goed bewaren, omdat ik zonder deze code de 

belastingaangifte niet kan invullen. 

Denk er aan dat u alle papieren, zoals jaaropgaven, 

zorgkosten en aftrekbare giften bij de hand hebt. 

Vanaf 1 maart kunnen de belastingaangiften worden 

ingestuurd tot 1 mei 2022, tenzij  u om uitstel hebt 

gevraagd.  

Wat uw zorgverzekering betreft; tot 1 januari kunt u 

van zorgmaatschappij veranderen en tot  

1 februari kunt u de zorgverzekering wijzigen. Voor 

de basisverzekering kunt bij elke zorgverzekerings-

maatschappij terecht omdat zij verplicht zijn u te 

accepteren. Dit geldt niet voor de aanvullende 

verzekeringen waarvoor u kunt worden geweigerd. 

Pas op dat u niet teveel aanvullende verzekeringen 

afsluit omdat de premie vaak hoger is dan de kosten. 

De premie is niet aftrekbaar, terwijl de kosten die 

niet vergoed worden wel aftrekbaar zijn. Door deze 

kosten wordt uw verzamelinkomen (netto-inkomen) 

naar beneden bijgesteld, waardoor de zorgtoeslag 

wordt verhoogd. De AOW wordt elk jaar aan de hand 

van de inflatie verhoogd, maar de andere 

pensioenen bij andere fondsen zijn afhankelijk van 

hoeveel zij in kas hebben. 

 Er is een nieuwe pensioenwet in de maak, waarmee 

werkgevers, werknemers en diverse andere 

instanties akkoord zijn gegaan.  

Bovendien wordt de AOW leeftijd gewijzigd. Deze 

wordt in 2022 veranderd in 66 jaar en 7 maanden; in 

2023 in 66 jaar en 10 maanden en in 2024 in 67 jaar. 

Daarna wordt de leeftijd gekoppeld aan de 

levensverwachting die dan heerst. Ook de dekkings-

graad wordt gewijzigd van 104% naar 100 %. Zakt 

deze nog verder dan wordt gekort op uw pensioen. 

Zoals de situatie thans is moeten wij er rekening mee 

houden dat de aanvullende pensioenen zouden 

kunnen worden verlaagd. Het kan nog wel een tijdje 

duren voordat het pensioenakkoord in werking 

treedt omdat alleen op hoofdlijnen een akkoord is 

gesloten en daarna de reglementen (bijzaken) 

moeten worden aangepast. Vervolgens moeten de 

pensioenfondsen hun computersystemen op orde 

brengen en dat zal ook nog wel een tijdje duren.  

Ik hoop u hiermede enige informatie te hebben 

gegeven en heeft u hulp nodig bij het invullen van de 

belastingaangifte 2021 neem dan contact op met 

één van de belasting-invullers.  

 

Jo Jannink, belastinginvuller.   
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De volgende artikelen zijn ontvangen over het beëindigen van de begrafenisvereniging St. Barbara:  

- ‘Begrafenisvereniging St. Barbara ter ziele’ is de officiële bekendmaking door het bestuur van St. Barbara. 

- ‘Stichting St. Barbara overleden’ is een verslag van de ledenvergadering door Jo Jannink. 

 

Begrafenisvereniging St. Barbara ter ziele 
Na lang en rijp beraad in de afgelopen jaren is op de 

ledenvergadering van 1 september 2021 besloten 

tot het opheffen van begrafenisvereniging                     

St. Barbara te Bovenkerk. Gezien de sociale en 

financiële vooruitzichten was voortzetting in de 

huidige vorm op termijn geen reële optie meer, 

terwijl de huidige situatie een acceptabele afronding 

mogelijk maakte. Onze leden hebben daartoe 

nagenoeg unaniem besloten. 

In 1913 werd onze vereniging in Bovenkerk opgericht 

om op basis van burenhulp voor de uitvaart van 

dorpsgenoten te zorgen. De leden van de vereniging 

betaalden een kleine contributie en zorgden 

grotendeels vrijwillig voor elkaar. Al in de jaren 80 

begon een verschuiving van vrijwillige inzet naar een 

meer zakelijke invulling van de diensten, waarvoor 

de vereniging noodzakelijk kapitaal moest gaan 

opbouwen. Daardoor werd de contributie niet 

langer alleen een lidmaatschap maar ook een 

bijdrage die de jongere leden gezamenlijk 

opbrachten om de uitvaart van oudere leden te 

bekostigen. 

Vanaf de jaren 90 begonnen de kosten sterk te 

stijgen en daarmee veranderde ook de aard van onze 

vereniging van de oorspronkelijke burenhulp naar 

een meer financiële instelling die het beste met een 

verzekering in natura te vergelijken was. Uiteraard is 

er altijd veel werk door vrijwilligers verricht waar wij 

zeer dankbaar voor zijn. 

Helaas begon de toekomst er een jaar of twee 

geleden minder rooskleurig uit te zien, onder andere 

door gebrek aan nieuwe leden, negatieve rente en 

de steeds ingewikkelder regelgeving voor een 

vereniging die vanwege de dekkingsgraad voor de 

kosten van een uitvaart een aanzienlijk kapitaal 

moet aanhouden. 

Bij het inwinnen van onafhankelijk financieel advies 

werd al snel duidelijk dat onze vereniging op termijn 

niet meer levensvatbaar was en er werd ons op het 

hart gedrukt om snel maatregelen te nemen. Helaas 

zijn er al diverse voorbeelden van vergelijkbare 

verenigingen die in zwaar weer verkeren of zelfs 

failliet gegaan zijn doordat ze dit niet zagen 

aankomen. 

Voor onze leden was het voorstel tot opheffing een 

flinke schok, maar met het belang van onze leden 

voorop was dit de enige mogelijkheid. Wij hebben 

als bestuur een bewogen tijd achter de rug en nu de 

leden besloten hebben tot opheffing overheerst 

vooral de emotie dat we niet in staat zijn om               

St. Barbara na 108 jaar nog een toekomst te geven. 

Namens het bestuur van Begrafenisvereniging St. 

Barbara te Bovenkerk, 

Ton van den Helder, voorzitter 

 

 

Stichting St. Barbara overleden  
Wist u dat er in de parochie St. Urbanus Bovenkerk 

in 1913 een begrafenisvereniging was opgericht op 

basis van burenhulp bij de uitvaart van dorps-

genoten in Bovenkerk. De leden betaalden een 

kleine contributie en zorgden grotendeels op basis 

van vrijwilligheid voor elkaar. In de jaren 1980 en 

daarna begon een verschuiving van vrijwillige inzet 

naar een meer zakelijke invulling van de diensten, 

waarvoor de vereniging noodzakelijk kapitaal moest 

opbouwen. Daardoor werd de contributie niet 

langer alleen een lidmaatschap maar ook een 

bijdrage om de uitvaart te bekostigen. Vanaf de jaren 

1990 begonnen de kosten sterk te stijgen en 

daardoor werd ook de contributie flink verhoogd en 

veranderde de vereniging naar een financiële 

instelling.  Met nadruk op de financiële kant van de 

uitvaart veranderde ook de taak van het bestuur van 

een sociale rol naar de functie van beheerder van 

een kapitaal. In verband met  de maatschappelijke 

veranderingen en de financiële situatie van de 

vereniging werd er op 1 september 2021 een 

algemene ledenvergadering gehouden waarvoor alle 

leden (430) waren uitgenodigd. Er waren 62 leden 

aanwezig, meer mochten niet in de zaal vanwege de 

corona. In deze vergadering werd een belangrijke 

beslissing in stemming gebracht over de toekomst 
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van de vereniging.  Op dit moment is er financieel 

nog voldoende kapitaal waarbij ook de 

dekkingsgraad wordt berekend. Deze dekkingsgraad 

is gebaseerd op de samenstelling van het 

ledenbestand, waarbij naar de leeftijden gekeken 

wordt en de te verwachten kosten van de uitvaarten. 

De ontwikkeling van het aanwezige kapitaal is 

gebaseerd op de contributie en op de economische 

omstandigheden, zoals de rente, die is vervallen.  

Als dit allemaal op een rijtje gezet wordt, begint er 

op korte termijn een probleem te ontstaan in de 

financiële situatie, zoals stijgende kosten, geen 

aanwas van nieuwe leden, enz. 

Een eventuele contributieverhoging zou meer dan 

verdubbeld moeten worden om alle financiële 

kosten te betalen. De financiële situatie is uitvoerig 

met de actuaris besproken, waarbij deze tot de 

conclusie kwam dat de financiële situatie op lange 

termijn niet meer levensvatbaar is en dat er op korte 

termijn maatregelen genomen moeten worden. 

Fuseren met andere begrafenisverenigingen is geen 

optie, omdat die ook in financiële problemen raken 

of zelfs failliet zijn gegaan. Er zijn weinig opties om 

door te gaan, daarom stelt het bestuur voor:  

“Het opheffen van de vereniging met uitbetaling van 

het huidige kapitaal aan de leden”. Het opheffen van 

de vereniging wordt in stemming gebracht en 

volgens de statuten is hiervoor een  driekwart 

meerderheid nodig van de aanwezige leden. 

In stemming waren twee tegenstemmers en één 

onthouding, zodat definitief voor opheffing van de 

vereniging werd besloten. Tot 1 oktober 2021 zullen 

de uitvaarten worden verzorgd, waarna een 

berekening wordt gemaakt van het resterende 

bedrag voor de uitbetaling aan de leden. Per 31-12-

2021 wordt de vereniging definitief opgeheven.  

      

Jo Jannink, lid en deelnemer. 

 

 
  

 

 

Mijn herinnering aan Sinterklaas 
Mijn jeugdherinnering. In het gezin waar ik uit 

voortkom was ik een nakomertje. Ik scheelde 5 jaar 

met m’n zus boven mij. Met mijn oudere broers wel 

8 en 11 jaar. Dus toen ik volop nog in Sinterklaas 

geloofde, speelde het hele gezin mee. Het 

sinterklaasfeest werd als een echt familiefeest 

gevierd. Op pakjesavond, 5 december, direct na het 

avond eten, was iedereen thuis behalve mijn vader. 

En toen kwam zomaar Sinterklaas op zijn paard 

langs. Er werd op het zijraam geklopt. Te hard bleek 

later want er zat een behoorlijke ster in het raam, 

maar dit terzijde. Moeder deed het raam open en 

Sinterklaas vroeg of we allemaal lief waren geweest. 

De vraag was voornamelijk aan mij dus ik knikte van 

Ja. Sinterklaas gaf door het raam een jutezak met 

voor allen cadeautjes. Het raam ging dicht en mijn 

moeder zei: “We wachten even op vader, want die 

komt zo.” En ja hoor, daar kwam mijn vader binnen  

 

gehold en vroeg: ”Is de Sint al geweest? Ja, ja. Ach 

wat jammer, die heb ik dus gemist.”  Achteraf 

lachten mijn broers zich een rotje. En toen werd het 

tijd voor de cadeautjes. Mieke wist niet dat 

Sinterklaas op zijn paard haar eigen vader was. Het 

spel is meerdere jaren zo gespeeld tot grote lol van 

mijn twee broers. Die maakten allerlei gekke 

opmerkingen die ik niet kon 

volgen, want ja Sinterklaas 

was toch echt en een vriend. 

Bovendien, dat zusje kon je 

van alles wijsmaken en daar 

maakten zij graag gebruik 

van. Jaren later werd dat op 

verjaardagen onder grote 

hilariteit keer op keer verteld 

en behoorlijk aangedikt. 
 

Mieke Haver
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Amstelveen en kunst in de wijken (nr 12)

 

 

In het openbare parkje in Westwijk bij de 

Sacharovlaan, nabij de Joke Smitlaan, staat een fors 

bronzen beeld dat is gemaakt door Aart Lamberts. 

De  afmetingen zijn 120 x 75 x 60 cm. Het draagt de 

naam Communicatie. Er zijn drie figuren uitgebeeld 

die onderling verbonden zijn door een schot. Op die 

manier verloopt de communicatie wel heel 

rechtlijnig. Het grappige is dat er in Aalsmeer ook 

een beeld van deze kunstenaar staat met de naam 

Communicatie. Ook daar drie figuren, maar zonder 

rechtstreekse onderlinge verbinding, wat de 

communicatie toch iets moeizamer maakt.  

Het beeld in Westwijk is bij de bouw van deze wijk 

door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 

Bouwnijverheid aan Amstelveen geschonken. 

 

Aart Lamberts is in 1947 in Amsterdam geboren 

waar hij ook zijn opleiding aan de Rijksacademie voor 

Beeldende Kunsten onder leiding van Piet Esser en 

Prof. Paul Gregoire volgde. Hij was ook lid van Arti et 

Amicitae en van de Nederlandse kring van 

Beeldhouwers. 

Aart ging veel op studiereis naar onder andere 

Griekenland en Italië. 

In de jaren 1969, 1971 en 1972 ontving hij de Willem 

Uriot Prijs en  in 1973 de ‘Prix de Rome’ prijs voor zijn 

werk met jonge kunstenaars. 

 

Aart Lamberts had een geheel eigen monumentale 

stijl. Je herkent zijn beelden gemakkelijk. Veel van 

zijn beelden zijn geïnspireerd door communicatie, 

ontmoeting en verwachting. In het Singer museum  

in Laren NH en in het Stedelijk Museum in 

Amsterdam staan diverse kunstwerken van hem. 

Vindt u zijn beelden mooi en heeft u wel iets te 

besteden? Weet dan dat een aantal beelden van 

hem te koop is. Op de website 

https://test.aartlamberts.net/ kunt u meer 

informatie vinden. 

 

Aart Lamberts was ook acteur en speelde in diverse 

films waaronder in ‘Van Geluk Gesproken’ en 

‘Katvanger’.  Hij overleed in 2015 en is begraven op 

de  Nieuwe Ooster alwaar op zijn graf een bijzondere 

tekst te lezen staat: 

 

WEET DAT ZIJN SCHEPSELS LANGZAAM LEVEN, 

OMDAT DE KUNST ALTIJD BLIJFT - EN WIJ MAAR 

EVEN 

 

Mieke Haver 

 

In memoriam Hennie Bonnes - Stokman 
Hennie was de echgenote van Jan Bonnes 

(bestuurslid en redactielid) en Hennie was ook al 

vele jaren vrijwilliger van KBO Amstelveen/Ouder-

Amstel. Hennie heeft vanaf 31 mei 2021 in het 

Zonnehuis gewoond en is daar op 15 november 2021 

op 84 jarige leeftijd overleden. 

Wij hebben Hennie leren kennen als een heel 

beminnelijke vrouw en wij zullen haar zeer missen. 

Wij wensen Jan Bonnes en zijn zoon Menno veel 

sterkte.  

 

Ruud van der Vliet 
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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           E-mail: metha*eering@live.nl 
 

Jacques Raadschelders   E-mail: JPMRaadschelders@KPNmail.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. G. van Oostveen-Herrmann, mevr. A. J. Overwater-van Houweling en mevr. H.W. de Graaff–Happee. 
 

Opgezegd: Dhr. G. Box, mevr. E.G.M. Brugman, mevr. W.C.A.M. Holla-van Oostwaard, mevr. M. Hoogeland,  

mevr. Y. Kosten en mevr. G.M. Wijnhof. 
 

Wij ontvingen bericht dat zijn overleden:  

Mevr. H.A.M. Bonnes-Stokman, mevr. L. Foederer-Stive, mevr. C. J. van der Kleij-Schrama,  

dhr. J.J. Langeveld (Abcoude) en mevr. V.C.M. van Veen. 
 

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,   Verspreiding van ‘Kom Bij Ons’ en coördinator 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:     De heer Vafaee, mevrouw Tafakori en de heer Noucandi. 

Opgezegd:    Geen. 

Overleden:     Anny v.d. Kroon en Hein Breij. 

 

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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