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De dagen worden steeds korter en kouder maar 

gelukkig zijn er nog steeds een aantal trouwe 

bezorgers die ons blad bij u in de bus komen doen. 

Het bestuur van de  afdelingen Amstelveen/Ouder-

Amstel en Bovenkerk/Aalsmeer hebben gemeend dat 

een bedankje voor deze trouwe bezorgers op zijn  

plaats is en zij ontvangen dan ook een attentie . 
 

In deze Kom Bij Ons vindt u de uitnodigingen voor de 

kerstviering van beide afdelingen,  vergeet niet dat u 

zich dient op te  geven. 
 

Ook een terugblik over de themamiddag voor het 

goede doel in India: de  Tulip Garden  Stichting, 

waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan 

kansarme kinderen. 
 

Speciale aandacht vragen wij om de  artikelen  van 

Gerard Miltenburg over de eigen bijdrage voor de 

huishoudelijke hulp en het Samen eten. 

Tevens aandacht voor het artikel van Jo Jannink over 

de jaaropgaven voor de aangifte Inkomstenbelasting 

2022. 
 

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen verandert er nog 

al het een en ander in de zorgverzekering.                     

Ook hierover treft u in deze editie informatie aan. 
 

De afdeling Amstelveen/Ouder-Amstel heeft per             

1 januari 2023 geen voorzitter meer. Mocht u iemand 

weten die  interesse heeft in deze vacature of volgens 

u geschikt zou zijn voor deze functie horen wij dit 

graag! 

 

 

 

Tot slot wensen wij u:  

fijne feestdagen, 

een goede jaarwisseling  en  

een goed begin van 2023.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De uiterste inzenddatum voor ‘Kom Bij Ons‘ 

nummer 2023-02 (februari 2023) is dinsdag  
17 januari 2023. Leden van Amstelveen/Ouder-
Amstel kunnen hun kopij inzenden naar 
vlietcps@hetnet.nl of als dit niet mogelijk is:          
per post naar Ruud van der Vliet, Kringloop 375, 
1186 HC  Amstelveen. 
Leden van Bovenkerk-Aalsmeer kunnen de kopij 
sturen naar kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com. 
U kunt vanaf maandag 30 januari 2023 het 
volgende blad weer in de brievenbus verwachten. 
De redactie behoudt zich overigens het recht voor  
om ingezonden  artikelen niet te plaatsen.

 

  
                Jaarg. 11/12 
                     dec. / jan. 

                       2022/23 
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Grensoverschrijdend gedrag!   pastor Adolfs 
Schrikt u maar niet: ik heb hier gelukkig persoonlijk 
geen voorbeelden van! Maar wel moet ik 
constateren, dat er in de contacten tussen mensen 
steeds meer ‘verharding’, in vele variaties, ontstaat 
als het deze vorm van gedrag betreft. Hoewel ik best 
kritisch wil zijn en het ook ben,  verbaas ik mij er 
steeds weer en meer over, hoe er op bepaalde 
situaties en gebeurtenissen, vaak zelfs heel 
persoonlijk, wordt gereageerd. 
Waarheidsbevinding en feitenkennis vind ik nog 
altijd van wezenlijk  belang, alvorens  mij een 
mening te vormen, laat staan een oordeel te 
bepalen. In de media, zoals krant, radio en televisie, 
is men daar vaak niet  zo zuinig mee. Helaas zijn daar 
vandaag de dag genoeg voorbeelden van.  
Het ‘afwegen’ van je mening, inzicht en woordkeuze 
vraagt steeds meer discipline en dat is geen 
gemakkelijke opgave. Aan het recht en zelfs de eis 
om bepaalde zaken aan de orde te stellen wil ik 
niets afdoen, maar de manier waarop men meent 

dit soms te moeten doen, vraagt mijns inziens, wel 
om meer dan oppervlakkigheid, dat soms zelfs neigt 
naar roddel en achterklap.             
U vindt mij misschien wat somber gestemd? Maar ik 
ben nog steeds bijzonder ‘bevangen’ door die 
boodschap, die wij elk jaar met Kerstmis weer over 
ons krijgen uitgestort. Ik hoor het de engelen dan 
zingen  ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede 
onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.’ 
Ja, God wél in ons en gelukkig maar. En wij in elkaar? 
Ik ben best een realist en weet natuurlijk drommels 
goed, dat dit een blijvende opgave is.        Maar 
met het uitspreken van een ‘Zalig en Gezegend 
Kerstmis’ wil ik mijn verlangen en hoop uitspreken, 
dat deze wens ‘grensoverschrijdend’ is, in de 
GOEDE  betekenis van het woord.  
Mag dit wederzijds zijn! 
  

Goede dagen met Kerstmis en het  begin van 2023 
gewenst!

  

 

 

Gedicht van René Hornikx 
   

Geraakt 
zien we met andere ogen 

mensen die verdwalen 
in het leven, 
in de wereld. 

 
 

Geraakt door het licht 
horen we scherper 
mensen die roepen 

om hulp, 
om steun. 

 
 

Geraakt door het licht 
gaan we de weg 

van onze dromen 
om in de ogen van mensen 

de zin van ons leven te 
ontwaren

Kerstviering KBO Amstelveen/Ouder-Amstel
op woensdag 21 december 2022 in het MOC-gebouw, Lindenlaan 75 in Amstelveen 

10.00 uur Zaal open. 

10.30 uur Eucharistieviering door pastor Adolfs 
     met aansluitend koffie met gebak van  
     Bakker Out en  kaartverkoop voor de  
     Bingo. 

11.30 uur Bingo, waarna een glaasje. 
12.30 uur Lunch. 
13.45 uur een optreden van de Linge Revue. 
14.30 uur Pauze waaronder een drankje en een  

     hapje. 
15.00 uur Vervolg van de Linge Revue 
15.45 uur Loterij en aansluitend een slotgedachte  

     door Pastor Adolfs. 
Voordat u naar huis gaat hebben we een kleine 
verrassing voor de aanwezigen in petto  
 

Kosten € 7,50 p.p. 
Graag op tijd komen voor de Eucharistieviering! 
 
Aanmelden: tot en met 15 december 2022. 
Vol is vol! 
 
Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen dient u zich wel van tevoren 
op te geven bij:  
Fini  de Horde, tel. 020- 641 19 96 of  

Elly de Leeuw, tel.020-641 83 00. 

Opgeven op de soos is uiteraard ook mogelijk.         

 

Alle KBO-leden zijn van harte welkom!
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Even bijpraten met Cor Spinhoven van KBO  

Amstelveen/Ouder-Amstel

Beste leden van de KBO Amstelveen/Ouder-Amstel, 
 

Dit zal mijn laatste ingezonden stukje zijn dat ik voor 

de KOM BIJ ONS schrijf, 

Zoals u in een eerdere uitgave heeft kunnen lezen 

ben ik, door omstandigheden, genoodzaakt om te 

stoppen als voorzitter. Met veel plezier en de 

nodige inzet heb ik het ongeveer acht jaar kunnen 

doen. Maar de tijd is gekomen om mij met andere 

dingen bezig te gaan houden.  

Een van de redenen dat ik ga stoppen is de ziekte 

van mijn vrouw waardoor ik genoodzaakt ben om 

meer in het huishouden te doen. 

 

Terug kijkend op de afgelopen jaren is het opvallend 

dat er, terwijl wij toch ongeveer 570 leden hebben, 

maar zeer weinig respons vanuit de leden kwam.          

Dit is jammer, maar blijkbaar bestond er geen 

behoefte om een bijdrage te leveren aan 

bijvoorbeeld het schrijven van een stukje voor ons 

blad ‘KOM BIJ ONS’, het zij zo. 

Het bestuur zal voorlopig door moeten zonder 

voorzitter aangezien er niemand zich heeft gemeld. 

Ik ga u groeten en wens u allen het beste voor de 

toekomst. 

Met vriendelijke groet, 

Cor Spinhoven voormalig voorzitter. 
 

 

Nieuwjaarsreceptie KBO Amstelveen/Ouder-Amstel 
op woensdag 4 januari 2023 in het MOC-gebouw, Lindenlaan 75 in Amstelveen 
 

Ofschoon de kerstdagen nog in aantocht zijn willen 

wij u toch vast uitnodigen voor onze nieuw-

jaarsreceptie in het MOC op woensdag 4 januari. 

Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom.  

Wij hebben op deze middag een verrassend 

optreden voor u in petto dus noteer vast de datum 

in uw agenda. 

Ook hiervoor geldt dat u zich moet opgeven bij:    

Fini de Horde of bij Elly de Leeuw.  Zie pagina 3. 
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Even bijpraten met de voorzitter van  

KBO  Bovenkerk-Aalsmeer 
 
 
 
 
 
 
Door een misverstand hebben de leden van KBO 
Bovenkerk-Aalsmeer vorige maand niet de brief 
gekregen die het bestuur van KBO Noord- Holland 
aan alle leden geschreven heeft, en die bij Kom Bij 
Ons had meegestuurd moeten worden. Nu zit de 
brief er wel bij, er staat met grote letters Nestor-flits 
boven. 
 
Vanaf 1 januari 2023 zijn we geen lid meer van de 
landelijke UNIE KBO, maar vormen we als lid van 
Nord-Holland tezamen met Limburg, Brabant, 
Overijssel en Gelderland de grootste 
seniorenorganisatie van Nederland. Ik hoop dat u de 
brief leest, wij hebben er vertrouwen in dat het een 
goed besluit is. Het enige dat u ervan zult merken is 
dat u niet meer het landelijke KBO/PCOB Magazine 
krijgt maar de nieuwe Nestor. Ons bestuur houdt en 
krijgt zelfs meer ondersteuning van KBO Noord-
Holland. En van onze plaatselijke activiteiten 
verdwijnt niets. Deze proberen we nog steeds uit te 
breiden. In onze algemene ledenvergadering en in 
de algemene ledenvergadering van Noord- Holland, 
hebben de aanwezige leden voorgestemd.  
Over uitbreiding gesproken, de Soos is iedere 
woensdagochtend in de mooie nieuwe zaal van het  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Noorddamcentrum. We zijn daar tezamen met de 
koffiegroep van Bovenkerk. De vorige week waren 
er ruim 30 mensen. Het is altijd heel gezellig, ‘alles 
mag, niets hoeft’. Er worden spelletjes gedaan, er is 
handwerken, maar ook gewoon gezellig kletsen. Er 
zit ook altijd een groep van 5-6 mannen bij elkaar. 
De koffie met koek is lekker en niet duur: € 1,50. De 
zaal is lekker warm en het geeft een goed gevoel van 
samen zijn. In de maand december zijn we even niet 
aanwezig, maar vanaf woensdag 11 januari bent u 
weer iedere week hartelijk welkom. 
 
En nu gaan we op woensdag 14 december feest 
vieren: KBO Bovenkerk-Aalsmeer bestaat 65 jaar. Ik 
weet nog van de oprichting, mijn oma werd lid, ik 
heb nog de krantenfoto van de oprichting waar ze 
op de eerste rij zat. Later werd mijn moeder lid, mijn 
peettante werd bestuurslid, en nu, zoveel jaar later, 
ben ik tezamen met 2 zusjes, 1 schoonzus en 1 tante 
lid van de 65-jarige KBO. Doen bij u ook al jarenlang 
generaties mee? Ik denk dat ze er wel zijn. We horen 
het graag. 
Velen van u zie ik 14 december, alle anderen wens 
ik alvast fijne feestdagen en een mooi begin van 
2023 
 
Bep Heemskerk 
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Activiteiten voor alle KBO-leden        
Bij deze activiteiten zijn alle leden van beide KBO-verenigingen van harte welkom.  
 

Klaverjassen bij Roda’23 
KBO-lid Arie Stokvis organiseert  
elke maandagavond 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 speelavond. Heeft u 
interesse of wilt u nadere informatie? U kunt 
contact opnemen met Arie, tel. 06-82006408 of  
e-mail: astokvis39@gmail.com. 
 

SOOS 
In de maand december 2022 wordt er in het 
Noorddamcentrum geen SOOS en ook geen 
koffieclub gehouden. Vanaf woensdagochtend        
11 januari 2023 bent u van 10 tot 12 uur weer van 
harte welkom op de SOOS in het 
Noorddamcentrum. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Bep Jannink, tel. 06-42419275. 
 

De groep Kleurrijk Leven biedt alle vaste 

deelnemers aan de SOOS en de koffieclub en ook 

andere belangstellenden een leuk alternatief aan. 

Op de woensdagen 7 en 21 december en 4 januari 

bent u van 10 tot 12 uur van harte welkom in het 

Noorddamcentrum voor een door Kleurrijk Leven 

georganiseerd spel met koffie. Zie de nadere 

informatie in dit blad. 
 

Elke woensdagmiddag SOOS in het MOC 
Op de woensdagmiddag bent u van 13.30 uur tot 
15.30 uur welkom op de SOOS in het MOC, 
Lindenlaan 75. Neem voor informatie contact op 
met Fini de Horde (tel. 020-6411996) of Elly de 
Leeuw (020-6418300). 
 

De entree is gratis en de koffie en thee worden voor 
een vriendenprijsje aangeboden. U kunt creatief 
bezig zijn of een spelletje doen. Het is altijd gezellig.  
Ga er eens heen, u zult er geen spijt van krijgen. 
 

Bowlen op dinsdag 6 december en              
10 januari 2023 om 14.00 uur 
Op dinsdag 6 december en 10 januari 2023 bent u 
van harte welkom om van 14.00 tot 15.00 uur 
gezellig te komen bowlen in de Kegelaire, 
Bovenkerkerweg 81 te Amstelveen.  

Wij verzoeken u om 13.45 uur aanwezig 
te zijn. De kosten bedragen € 6 p.p.  
inclusief koffie of thee.  
Voor vragen: Jo Jannink, tel. 06-12157346. 

 

Lustrumfeest KBO Bovenkerk-
Aalsmeer op woensdag 14 december 
Heeft u zich al aangemeld? Zo niet, doe dat zo snel 
mogelijk alsnog. De bijdrage is € 7,50 voor leden 
van KBO Bovenkerk - Aalsmeer en € 12,50 voor 
andere belangstellenden. U kunt zich aanmelden 
door de eigen bijdrage over te maken op bank-
rekeningnummer NL33 RABO 0382 3749 16 t.n.v. 
KBO Bovenkerk-Aalsmeer. Zie ook pagina 9. 
 

Jeu de Boules elke donderdagochtend 
van 10.30 - 12.00 uur 

In Bovenkerk ligt aan de Ringslang, tegenover 
huisnummer 13, vlakbij de school De Westwijzer, 
een prachtige jeu de boulesbaan waar Monique  
Plug bereid is leden van de KBO de liefde voor dit  
spel bij te brengen. Monique is iedere 
donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur  
beschikbaar om leden van de KBO de gelegenheid  
te geven jeu de boules te spelen. Als het spel voor u 
nieuw is leert zij u de spelregels en geeft zij tips hoe 
te spelen. Voor alle duidelijkheid: dit aanbod geldt 
voor alle leden van beide KBO-verenigingen. Ga het 
eens proberen! Neem voor meer informatie contact 
op met Monique, tel. 06-55851441. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Eten bij Carels Cafetaria aan de Maalderij 
op dinsdag 13 december  en 10 januari 
2023 om 18.00 uur 
Op dinsdag 13 december en 10 januari 2023 gaan 
we weer gezellig met elkaar eten bij Carels 
Cafetaria. We nodigen u van harte uit om mee te 
gaan. Voor ongeveer 10 euro per persoon geniet u 
van een heerlijke maaltijd. Zin om mee te gaan? 
Graag aanmelden per e-mail aan 
kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com. 
Heeft u geen e-mail?  
Bel dan naar Gerard Miltenburg , tel. 020-3455876. 
Bij aanmelding graag doorgeven wat u wilt eten.
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Samen Eten in het Noorddamcentrum  
op vrijdag 27 januari 2023 om 18.00 uur 
 

In de maand december 2022 wordt er geen Samen 

Eten gehouden. Vanaf januari 2023 is er op iedere 

laatste vrijdag van de maand in het Noorddam-

centrum weer een gezamenlijke maaltijd voor 

senioren. Op vrijdag 27 januari 2023 zijn er ruim 100 

senioren welkom. De inloop is vanaf 17.30 uur, het 

Samen Eten start om 18.00 uur. 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. Het liefst per e-mail aan 

bpbovenkerk@gmail.com of aan 

kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com. Alleen als 

aanmelding per e-mail voor u echt niet mogelijk is 

kunt u Gerard Miltenburg bellen, tel. 020-3455876. 

Meldt u tijdig aan, het Samen Eten is snel 

volgeboekt.  

 

Samen Eten in het Noorddamcentrum  
(algemene informatie) 
 

 

 
Op iedere laatste vrijdag van de maand (met 
uitzondering van december) wordt er in het 
Noorddamcentrum een gezamenlijke maaltijd 
voor senioren georganiseerd. Ook KBO-leden 
kunnen hieraan deelnemen. Op vrijdag 27 januari 
2023 zijn er weer ruim 100 senioren welkom. Er 
zijn voor het Samen Eten elke keer meer 
aanmeldingen dan beschikbare plekken. Wij zijn 
blij dat deze activiteit in Bovenkerk zo populair is, 
maar de keerzijde is dat we iedere maand mensen 
moeten teleurstellen. 

Om het Samen Eten gezellig en aantrekkelijk te 
houden gaan we aan een paar punten voortaan wat 
meer aandacht besteden. Zo zullen de personen 
voor wie er geen plaats meer is voorrang krijgen bij 
de toewijzing in de volgende maand. Verder willen 
we de gasten vragen om bij de tafelkeuze wat meer 
te mixen. Daarmee hopen wij te bereiken dat zij niet 
steeds met dezelfde personen aan tafel zitten.  Ook 
gaan we de regels voor de aanmelding iets 
aanscherpen om iedereen een gelijke kans op 
deelname te geven. Aanmelding moet per keer 
plaatsvinden en is mogelijk vanaf de eerste van de 
maand. Eerdere aanmeldingen worden niet in 

behandeling genomen. Aanmelding per e-mail heeft 
de voorkeur. Stuur vanaf de eerste van de maand 
een e-mail aan bpbovenkerk@gmail.com of aan 
kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com.  Deze e-mail 
komt terecht bij Gerard Miltenburg en hij zal u zo 
spoedig mogelijk laten weten of uw aanmelding is 
geaccepteerd. Alleen als aanmelding per e-mail 
voor u echt niet mogelijk is kunt u Gerard bellen, tel. 
020-3455876. Meldt u tijdig aan, vaak is het Samen 
Eten al na een paar dagen volgeboekt. En vol is ook 
echt vol.  
 
Het vrijwilligersteam Samen Eten 
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Restaurant ‘De Toren’ 
De restauratie van de St. Urbanuskerk nadert zijn 
voltooiing. De Vrienden van de St. Urbanus spannen 
zich al gedurende lange tijd met diverse acties in om 
de kerk extra mooi te maken. Op dit moment richt 
de aandacht van de Vrienden zich vooral op de 
verlichting van de toren. Het streven is de toren 
mooi te verlichten in het donker. Met de verkoop 
van de St. Urbanus Chocolade en andere acties 
wordt geprobeerd voor de verlichting een bedrag 
van € 17.000, - bij elkaar krijgen. Eén van die extra 
acties is het sponsordiner. Op 5 november 2022 was 

het prachtig vernieuwde Noorddamcentrum 
omgetoverd tot Restaurant De Toren van 
Bovenkerk. Voor de speciale prijs van € 50 per 
persoon konden 170 gasten genieten van een 
uitgebreid buffet met warme en koude gerechten. 
Tussen de gangen door waren er verschillende 
optredens. De beschikbare plekken waren in een 
mum van tijd uitverkocht. Onder de aanwezigen 
waren ook veel  KBO-leden. Ons lid Elly Tetteroo 
schreef het volgende sfeerverslag van deze 
geslaagde activiteit. 

 

Sponsordiner in het Noorddamcentrum ‘RESTAURANT DE TOREN’  
 

Bij aankomst door de motregen kwamen wij aan bij 
het mooi versierde Noorddamcentrum. De rode 
loper was voor ons uitgelegd. Bij binnenkomst 
werden we ontvangen door Chris van den Helder en 
heel gezellige potpourri muziek. Het was gelijk 
feest, ook voor de jarige Dick natuurlijk. Toen 
iedereen aanwezig was, kregen we een glaasje 
bubbels aangeboden plus bitterballen door onze 
geweldige bediening. Ook de dames van de  
schoonmaak waren aanwezig om de kruimels van 
de bitterballen op te vegen. 
Na veel gezelligheid werden we naar de prachtig 
aangeklede grote zaal geleid. Nadat we onze plek 
aan tafel hadden gevonden kregen we een mooie 
inleiding. De avond werd met vlag en gelui van 
kerkklokken geopend, het was om kippenvel van te 
krijgen.  

 
Het sponsordiner is tot stand gekomen op initiatief  
van Chris v.d. Helder en Edwin Barentsen.                     
Zij werden geholpen door veel vrijwilligers.                       
De bediening werd onder een daverend applaus 
naar voren gehaald, de dames gekleed in zwart met 
wit en de heren met rode pinkelhoutjes. 
De tafels waren allemaal keurig gedekt met wijnen 
en sausjes met stokbrood. Het diner begon met 
twee soorten soep, bospaddenstoel en courgette, 
die aan tafel werden opgediend. Daarna werd het 
Buffet, warm en koud, geopend.  Het zag er 
fantastisch uit met mooi opgemaakte schalen. Zelfs 
de slager met lekkere warme beenham was 
aanwezig.  

Tussendoor was er entertainment van Ellie Meekel 
met zangkoor en accordeons, heel gezellig allemaal. 
Ook Chris zijn rabarbermoes was er.  In de hal stond 
de tafel met toetjes, versierd met blauwe besjes. 
Tot slot was er een verrassing van Lex met zijn 
heerlijke ijs. 
Daarna was er in de hal nog veel gezelligheid met 
muziek en zang onder het genot van een drankje. 
Wij hebben deze avond genoten en gingen voldaan 
naar huis. Ook de complimenten voor Hans en 
Brenda plus de barbediening voor hun gastvrijheid  
Heel hartelijk dank daarvoor.  
 
Elly Tetteroo  
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Streeppuzzel (door Cilia Bruinsma - van Veen)

Oplossing van de vorige streep-puzzel was: Zweten als een natiepaard 
 

Een natiepaard is eigenlijk een scheldwoord uit 1900 

en veel gebruikt in Zuid-Nederland en België: 

oorspronkelijk was een natiepaard een zwaar trek-

paard uit België maar in de loop der tijd werd dit 

eigenlijk meer een scheldwoord voor een grote lompe 

vrouw. De puzzel van november bleek voor veel 

mensen moeilijk te zijn.  

Er kwamen minder 

inzendingen binnen dan 

voorheen en bij de 

oplossingen die we ontvingen 

waren er slechts 14 goed. 

Wij hopen dat de puzzel van 

deze maand meer inzendingen 

oplevert bij deze nieuwe puzzel.
  

Succes! 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 

mct.bruinsma@hotmail.com  

De uiterste inleverdatum is maandag 16 januari  

2023. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

De goede oplossers  
 
Catho Helsloot 

Greet Kraan 

Louk Rijbroek 

Bea Boerlage 

Bea van Diemen 

Marjan van Houwelingen 

Jo Jannink 

Lex Koot 

Sally Pang 

Tonny van Rijn 

Joke Rijnders 

Cor Samsom 

John Snoeck 

Tini Wesselingh 

Joke Wijnen  
       (de gelukkige winnaar) 
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Nog heel even geduld .... 
14 december is het feest bij KBO Bovenkerk-Aalsmeer 
 

Met financiële steun van de Stichting Amstelidee en 
het Bewonersplatform Bovenkerk organiseren wij 
een fantastisch lustrumfeest.  Heeft u zich al 
aangemeld? Zo niet, dan heeft u nog tot woensdag 
7 december de mogelijkheid. Let op: Vol is Vol! 
 

Het feest wordt gehouden in het 
Noorddamcentrum en we beginnen met een 
kerkdienst om 10.30 uur. Daarna koffie met iets 
lekkers en vervolgens een heerlijke lunch. In de 
middag een uitgebreid nostalgisch optreden en we 
eindigen met een "afzakkertje ". 
 

Aanmelden kan door middel van overboeking van     
€ 7,50 per persoon naar bankrekening-nummer 
NL33RABO 0382 3749 16 ten name van KBO 
Bovenkerk-Aalsmeer. Voor belangstellende niet-
leden bedraagt de bijdrage € 12,50. 
 

Nog vóór het feest hebben we al een verrassing 
voor de leden van KBO Bovenkerk-Aalsmeer.  
 
 

Tegelijk met deze Kom Bij Ons ontvangen zij een  
aardig aandenken in hun brievenbus ter ere van het 
65-jarig bestaan. Op pagina 12 treft u nog een 
artikel aan over de geschiedenis van onze KBO. 
 

Ook na dit jubileum gaan we als bij de KBO Noord 
Holland aangesloten vereniging gewoon door met 
onze brede en rechtstreekse belangenbehartiging 
op het gebied van o.a. pensioenen, zorg, wonen, 
veiligheid, zingeving en eenzaamheid. 
 

En als plaatselijke KBO-vereniging zijn wij Krachtig, 
Betrokken en Ondernemend. Voor al onze leden 
staan wij klaar met onze vrijwillige 
ouderenadviseurs en belastinginvullers. Ook blijven 
wij voor u diverse activiteiten organiseren zoals de 
soos, bowlen, uit eten, lief & leed en diverse bus- en 
vaartrips.  
 

Namens het bestuur van KBO Bovenkerk-Aalsmeer:  
Mieke Haver  
 

Een wens voor alle tijden ....  
Een vrije vertaling van Elise Kant. 
Onlangs kwam ik dit tegen en wil u er deel van 
maken. En  zeker nu vanwege de oorlog in 
Oekraïne en ... de oorlogen die overal in de wereld 
gaande zijn. 
 
Gode zijdank voor al die mensen die niet willen 
zwijgen, niet willen opgeven en doorgaan. 
Steeds maar doorgaan, omdat ze geloven, dat 
iedereen tot bloei moet kunnen komen. 

Voor echt iedereen - vrijheid en vrede en eerlijk 
delen. 
Het rechtvaardige te doen en luisteren naar de 
stemmen, na alle onderdrukking. 
Die mensen die opkomen voor allen - zij zijn het 
licht - mogen wij dat ook zijn ! 

Ingezonden door Mieke Haver. 
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Een brug naar anderen : Vluchtelingenwerk Nederland 
Hoe kunnen wij de vele vluchtelingen uit 
oorlogsgebieden steunen? Hun traumatische 
ervaringen en wonden zijn nog vers en ... de 
onzekerheid over hun toekomst is groot. 
Ik heb het hier over mensen die gevlucht zijn 
vanwege ernstige oorlogshandelingen in hun 
thuisland. In 1994 is er een boekje verschenen met 
de titel "Een vluchteling is een bijzondere 
nieuwkomer", uitgegeven door Vluchtelingenwerk 
Nederland. Met als ondertitel "Een brug naar 
anderen", 
Vluchtelingen krijgen in Nederland al meteen een 
stempel opgedrukt. Ze zijn asielzoeker. Met alleen 
het hoognodige b.v. aan kleding die men mee kon 
nemen zijn ze gevlucht. Daarnaast met een zeer 
belastende geestelijke bagage uit hun thuisland en 
heimwee naar de dierbaren die men achterliet. 
Mogelijk kampen ze met een schuldgevoel van ‘had 
ik niet moeten blijven om voor de achterblijvers te 
zorgen’. Allemaal hersenspinsels die erg belastend 
kunnen zijn. 
Eenmaal na een lange tocht gearriveerd in 
Nederland begint een langdurige procedure met 
opvang van Bed, Brood en Onderdak. In het boekje 
staan diverse vluchtverhalen. Droevige verhalen, 

maar ook weer vol goede moed, want ze hebben 
voor vrijheid gekozen. Als je als man of vrouw naar 
ons land bent gekomen of als moeder alleen met 
kinderen dan ga je een onzekere tijd tegemoet. De 
eerste opvang, de andere taal en gewoontes, de 
privacy die vaak ontbreekt enz. Dat alles hakt er 
behoorlijk in. Dan is op de eerste plaats van belang 
rust - reinheid en voedsel. Ondersteuning en de 
mensen wegwijs maken in onze maatschappij door 
vluchtelingenwerk is dan ook een eerste vereiste.  
In 1995 nam Amstelveen de eerste vluchtelingen op 
uit Bosnië en Afghanistan. Via de Raad van Kerken 
kreeg de ‘studiegroep’ Vrouwen voor Vrede het 
verzoek om kleding  en schoenen in te zamelen en 
dat resulteerde in de opzet van de eerste 
kledingbank in Nederland. In 2009 volgde de 
oprichting van een Voedselbank. Beide zijn anno 
2022 niet meer weg te denken. Zij zorgen voor een 
extra welkome aanvulling voor mensen met een 
laag inkomen. Dit geldt overigens niet alleen voor 
vluchtelingen maar voor al onze medebewoners 
met een laag inkomen.  
 
Mieke Haver 

 

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp 
In het oktobernummer van de Kom Bij Ons deed de voorzitter 
van de KBO Bovenkerk-Aalsmeer een oproep aan de leden om 
geen gebruik te maken van huishoudelijke hulp via het WMO-
loket als het inkomen hoog genoeg is om particuliere hulp te 
kunnen betalen. Dit vooral omdat er via de WMO te weinig 
huishoudelijke hulpen beschikbaar zijn waardoor mensen 
vaak erg lang op hulp moeten wachten. Inmiddels is ook de 
regering in actie gekomen. Zij zijn tot de overtuiging gekomen 
dat het eerlijker is om mensen met een laag inkomen minder 
eigen bijdrage te laten betalen dan mensen met een hoog 
inkomen. 

 

Huishoudens met een inkomen vanaf 30.000 euro 
gaan daarom vanaf 2025 meer betalen voor 
huishoudelijke hulp via het WMO-loket. Dat kan 
oplopen tot een eigen bijdrage van maximaal 255 
euro per maand voor mensen met een heel hoog 
inkomen. De meeste huishoudens – met een 
inkomen tot 30.000 euro – blijven 19 euro per 
maand betalen. De regering verwacht dat door deze 
maatregel mensen met een hoog inkomen weer 

zullen kiezen voor particuliere hulp. Er zal dan 
minder een beroep worden gedaan op het WMO-
loket waardoor ook de daar bestaande lange 
wachttijden zullen verminderen. Maar helaas duurt 
het nog wel tot 2025 tot deze maatregelen ingaan. 
Tot dat moment blijft de oproep van de voorzitter 
van de KBO Bovenkerk-Aalsmeer dus gewoon 
gelden.  
De redactie
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Terugblik Themamiddag India. 
Op 16 oktober j.l. was er een themamiddag in het MOC 

over India. Al meerdere jaren verkoopt onze afdeling 

kaarten waarvan de opbrengst naar Tulip Garden gaat, 

Omdat er de laatste tijd minder kaarten werden 
verkocht is de verkoop uitgebreid met allerlei leuke 
met de hand gemaakte voorwerpen door o.a. Joke van 
der Sluijs. 
Op 16 oktober hebben de aanwezigen via beelden 

kunnen zien waar de opbrengst naar toe gaat.  

Tulip Garden zet zich in voor kansarme kinderen in 

India.  Zo’n 70 kinderen in de leeftijd van 1 tot 20 jaar 

uit de allerarmste gezinnen, evenals weeskinderen, 

worden hier liefdevol opgevangen en verzorgd in het 

Tulip Garden Home. 

Naast het Tulip Garden Home ligt het Tulip Garden 

Hostel, een thuis voor 35 meisjes in de leeftijd van 5 

tot 16 jaar.  Het zijn meisjes uit de allerarmste 

gezinnen. Zonder het hostel zouden deze meisjes geen 

scholing kunnen krijgen en al op jonge leeftijd mee 

moeten werken met de ouders en zodoende wordt er  

ook voorkomen dat ze al op zeer jonge leeftijd 

gedwongen worden om te trouwen. 

Tulip Garden is een stichting  zonder winstbejag en is 

opgericht in 1982. Vanaf 1976 is de voorzitter, 

Margreet van Coeverden  en haar man Peter evenals 

andere bestuursleden van de stichting  meerdere 

keren per jaar voor langere tijd in India. 

Mevr. van der Neut uit Ouderkerk was tijdens deze 

themamiddag aanwezig  met talloze artikelen uit de 

Kringloopwinkel uit Ouderkerk en de opbrengst 

hiervan gaat ook geheel naar de Stichting Tulip 

Garden. 

Na afloop  was er een collecte voor de stichting en 

deze bracht meer dan 150 euro op, waarvoor hartelijk  

dank. 

Het bestuur van de afdeling Amstelveen/Ouder-

Amstel heeft een bijdrage toegezegd van 150 euro en 

zal  dit bedrag persoonlijk overhandigen aan Margreet 

van Coeverden als zij binnenkort naar Nederland 

terugkomt. 

Ook nog een woord van dank aan de manager van het 

MOC die ervoor zorgde dat de aanwezigen konden 

genieten van een aantal enthousiaste meisjes die in 

passende Indiase kleding prachtige en ontroerende 

dansen lieten zien. 

Mocht u deze stichting ook willen steunen dan kunt u 

gebruik maken van onderstaande bankrekening: 

Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen. 

bankrekening 81 RABO 035 188  9086. 

 

Cilia Bruinsma-van Veen.   
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Concert André Rieu op het Vrijthof in Maastricht 

op donderdag 6 juli 2023 
 

 

 
Op 6 juli 2023 gaan we naar Maastricht. We hebben een 
aantal kaarten kunnen bemachtigen voor het concert van 
André Rieu. We nodigen u van harte uit om mee te gaan 
naar dit prachtige zomeravond-concert op het meest 
romantische plein van Nederland: het Vrijthof in 
Maastricht! Ieder jaar pakt André groots uit met 
bijzondere gastartiesten. Wij bieden u een unieke kans 
om mee te feesten en te genieten van de meeslepende 
walsen, klassieke muziek, operette en musical ... een 
avond om niet te vergeten.  

We vertrekken donderdagmiddag 6 juli om 12.30 
uur met de bus vanaf het parkeerterrein bij 
Roda’23,  Noorddammerweg 46c in Bovenkerk. 
Vanaf die plek rijden we naar een hotel in 
Valkenburg. Daar krijgt u een diner en een 
slaapkamer voor 2 personen. Aan het begin van de 
avond vertrekken we naar Maastricht. Daar begint 
om 21.00 uur het concert. Na afloop gaan we terug 
naar Valkenburg om te overnachten. Na het ontbijt 
vrijdagochtend gaan we weer terug naar Bovenkerk. 
 
 
 

De kosten voor dit bijzondere reisje zijn: € 205,- per 
persoon. Het aantal kaarten en hotelkamers is zeer 
beperkt. Geeft u zich daarom snel op. We gaan 
ervanuit dat u opgeeft voor 2 personen per kamer. 
Deze aanbieding geldt alleen voor leden van KBO 
Bovenkerk- Aalsmeer en KBO Amstelveen/Ouder- 
Amstel. Bij opgave graag e-mailadres en/of 
telefoonnummer vermelden. U hoeft nog niet direct 
te betalen. In januari 2023 krijgt u van Peter 
Huizinga, penningmeester van Bovenkerk-
Aalsmeer, het verzoek om het geld over te maken. 
U kunt zich opgeven bij Bep Heemskerk, e-mailadres 
bepheem@gmail.com , tel. 0297-322082. 

 
 

De geschiedenis van de KBO in Bovenkerk-Aalsmeer 
In een vorige Kom Bij Ons heeft u kunnen lezen over 
de oprichting en de eerste 40 jaar van de KBO in 
Bovenkerk en in Aalsmeer. In de daaropvolgende 25 
jaren is de KBO doorgegaan met het behartigen van 
de belangen van de leden. De KBO heeft in de 
Seniorenraad altijd scherp gelet op de belangen van 
de ouderen. Acht jaar geleden is de Seniorenraad in 
Amstelveen opgegaan in de Participatieraad Sociaal 
Domein, in Aalsmeer heet dat de Adviesraad Sociaal 
Domein. Maar niet alleen plaatselijk zijn wij alert op 
de belangen van de ouderen, ook op provinciaal 
niveau en op landelijk niveau blazen wij ons partijtje 
mee. En al zeggen we het zelf: het kan op zich altijd 
beter, maar op hoofdlijnen is het op het gebied van 
zorg en welzijn in Nederland goed geregeld voor de 
ouderen. Door de jaren heen zijn er op velerlei 

gebieden problemen aangekaart en opgelost.  Dit is 
een belangrijke taak van de KBO die we ook in de 
toekomst waar willen blijven maken, Ons motto is 
en blijft: Wij maken ons sterk voor een samenleving 
waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en 
mensen omzien naar elkaar. 
Bovenkerk en het noordelijke deel van Aalsmeer zijn 
altijd nauw verbonden geweest. De gemeentegrens 
loopt soms dwars door een straat. Veel inwoners uit 
Aalsmeer gaan in Bovenkerk naar de kerk en nemen 
daar ook deel aan het verenigingsleven. Vandaar 
dat ook de naam Aalsmeer is toegevoegd aan de 
naam van onze KBO-vereniging. In het bestuur 
zitten leden uit beide gemeenten. Onze huidige 
voorzitter, Bep Heemskerk, woont in Aalsmeer. 
Vervolg op pagina 13. 
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De informatievoorziening aan de leden is de afgelopen 
jaren een belangrijk onderwerp geweest. Ik heb daarin 
grote veranderingen zien plaatsvinden. De afgelopen 25 
jaren ben ik daarbij persoonlijk nauw betrokken geweest. 
In 1996 hadden we nog een heel simpel blad dat 
maandelijks bij de leden thuis werd gebracht. Het kreeg 
de naam INFO. De soberheid ten top! In 1999 kwam de 
afbeelding van de St. Urbanuskerk op de kaft te staan en 
werd de kwaliteit van het papier ook beter. Die boekjes 
werden nog op de ouderwetse manier getypt op een 
typemachine. Achteraf bezien was dat toch wel erg 
behelpen. De letters op de typemachine bleven vaak 
hangen en het inktlint liep vast en droogde snel uit. 
Kortom, kommer en kwel. Gelukkig kregen we tegen het 
einde van de vorige eeuw de beschikking over een 
computer. Dat was een hele verbetering, alles ging ook 
sneller. In 2010 veroverde de IPad als een klein en 
handige computer de wereld. Wat een genot. In 2012 
werd er besloten om met Amstelveen/Ouder-Amstel een 
gezamenlijk blad uit te geven.  

Het werd een grotere A4 uitgave met de naam KOM 
BIJ ONS op de kaft. Dit blad wordt 10x per jaar 
samen met de andere KBO-bladen verspreid onder 
de leden. Door onze krachten te bundelen heeft de 
kwaliteit een sterke impuls gekregen. Van de leden 
ontvangen wij regelmatig positieve reacties op de 
huidige Kom Bij Ons. Onder de bezielende leiding 
van Ruud van der Vliet van Amstelveen/Ouder-
Amstel is het een graag gelezen informatieblad 
geworden.  
 

Er zijn de afgelopen 25 jaar veel personen kortere of  
langere tijd bestuurslid geweest van onze KBO. Te 
veel om op te noemen. Vooral door ziekte en 
overlijden zijn er regelmatig bestuursmutaties. 
Maar gelukkig heeft onze KBO altijd zijn 
bestuurskracht gehouden en gaan we gewoon door 
met onze opdracht.  De steun van onze leden is 
daarbij onontbeerlijk. Wij hopen dat wij nog heel 
lang op die steun mogen blijven rekenen. 
 Mieke Haver 

Langer zelfstandig bankieren 
De mobiele adviseur wordt gevraagd om deze kwetsbare groep klanten te helpen bij het vinden van alternatieven. 

Mogelijk alternatieven zijn:  

1. Ondersteuning bieden bij het regelen van een volmacht; 
2. Ondersteunen bij het vinden van een Geldmaat met (spraak)assistentie in de buurt; 
3. Ondersteunen bij het inplannen van periodieke overboekingen. 
4. Ondersteunen bij de overstap naar overwegend girale boekingen/ online bankieren. 
5. Ondersteunen bij overstap naar volmachtpas. 
6. Per situatie denken wij graag mee om een passende oplossing te vinden. 
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Jaaropgaven 2022   Uw inkomen over 2022 en belastingaangifte. 

Het jaar 2022 loopt ten einde, dat betekent dat u 

weer aangifte voor de inkomstenbelasting moet 

doen. Het bruto inkomen over 2022 zal wel iets 

hoger zijn dan van voorgaande jaren, maar de 

onkosten zijn ook veel hoger. Denk aan de 

zorgkosten, zoals de bijbetalingen aan de zorghulp, 

medicijnen, hulpmiddelen, dieet, vervoerskosten, 

e.d. Zoek de afschriften van uw zorgkosten en 

betalingen bij elkaar, zodat u die gemakkelijk kunt 

overnemen. 

De ontvangen toeslagen, zoals zorg-, huur-  en 

energietoeslag, hoeft u niet op te geven.      

Die ontvangen toeslagen zijn belastingvrij en 

worden niet vermeld. Mogelijk heeft u in 2022 nog 

giften of schenkingen gedaan aan goede doelen. 

Ook deze giften komen voor aftrek in aanmerking.  

Het komende jaar vanaf 1-1-2023 zullen de  bruto 

lonen, uitkeringen en toeslagen iets omhoog gaan. 

Met hoeveel is nog niet definitief bekend, dat hangt 

van uw inkomen af. Daarom is het belangrijk dat u 

belastingaangifte doet. 

Als belastinginvullers willen wij de KBO leden weer 

helpen en daarom ga ik voor de leden weer in de 

eerste week van januari 2023 een machtiging 

aanvragen.  Deze machtiging is maar een bepaalde 

tijd geldig en dan nog alleen  voor het invullen van 

de belastingaangifte 2022.  

Vanaf half januari kunt u de jaaropgaven weer in de 

brievenbus verwachten en vanaf 1 februari kom ik u 

weer helpen. 

De ontvangen machtiging met code moet u goed 

bewaren omdat zonder die code de 

belastingaangifte niet ingevuld kan worden.  

Dit artikel is een aanvulling op de brief van Gerard 

Miltenburg, gepubliceerd in Kom Bij Ons van  

november 2022. 

In afwachting van uw bericht. 

 

Jo Jannink, belastinginvulhulp,  

tel. 020-6457147 of per e-mail:  

j.a.jannink@kpnplanet.nl  

 

Uw ziektekostenverzekering in 2023 
 

 

De KBO-verenigen Amstelveen/Ouder-Amstel en Bovenkerk-
Aalsmeer hebben al jarenlang een contract met Zorg en Zekerheid 
(Z&Z) op grond waarvan de leden een korting krijgen op de premie 
voor de ziektekostenverzekering en kunnen profiteren van enkele 
andere voordelen. Een paar leden hebben mij benaderd met de 
vraag of het nog wel zin heeft om voor ziektekosten verzekerd te 
blijven bij Zorg en Zekerheid dan wel over te stappen naar deze 
verzekeraar nu de overheid heeft besloten dat de collectieve 
korting op de premie voor de basisverzekering per 1 januari 2023 
volledig komt te vervallen. 

Het antwoord op die vraag is afhankelijk van uw 
wensen. De premie voor de meest gekozen 
basisverzekering (Zorg Zeker Polis) wordt bij Z&Z per 
1-1-2023 verhoogd tot € 139,95 per persoon per 
maand. Daar krijgt u dus geen korting meer op. Wel 
kunt u als KBO-lid nog een korting van 7% krijgen op 
de aanvullende verzekeringen.  Ook kunt u in de 
aanvullende verzekering profiteren van enkele andere 
voordelen die speciaal gelden voor ouderen zoals 
cursussen om beter te bewegen of om vallen te 
voorkomen. Z&Z is van oudsher in onze regio de meest 
gekozen verzekeraar. Ze zijn erg bekend met de 
zorgverleners in de regio en kunnen daarom ook goed 

helpen als u op een wachtlijst staat voor bijvoorbeeld 
een ziekenhuisbehandeling.  
Als u nog twijfelt of u er goed aan doet over te stappen 
naar Z&Z adviseer ik u goed te kijken naar hun website 
https://www.zorgenzekerheid.nl/service-en-
contact.htm . Daar staan alle voordelen op een rijtje 
en kunt u ook een proefberekening maken van de 
premie. Geef daarbij op dat u gebruik wenst te maken 
van de collectiviteit KBO Amstelveen/Ouder-
Amstel/Aalsmeer. Ons collectiviteitsnummer is 10049. 
Z&Z kan de overstap volledig voor u regelen. Zij zeggen 
ook uw oude verzekering op. Regel dit wel nog in de 
maand december!!  Gerard Miltenburg 
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Bestuur Amstelveen/Ouder-Amstel 

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

Voorzitter:               Vacant      
 

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

Tevens penningmeester KBO regio Amstel en Meerlanden. 
 

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

Andere bestuursleden zijn: 
 

Metha Eering           E-mail: methaeering@live.nl 
 

Jacques Raadschelders   E-mail: JPMRaadschelders@KPNmail.nl 
 

Fini de Horde     Tel: 020 641 19 96  
 

Elly  de Leeuw      Tel: 020 641 83 00 
 

Geestelijk adviseur: pastor Jan Adolfs.  
 

Belastinginvullers  
 

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

formulieren:  

Het is mogelijk dat de onderstaande mensen geen nieuwe klanten meer aannemen. 
 

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. L.M. Zeilinga-Kingma.  
 

Opzegging: Dhr. W. Gomersbach, mevr. C. Hovis, mevr. I. Inniger, dhr. J. Kolk, mevr. A.E. Lobo, dhr. C.A. Spinhoven,            
mevr. B. Meijer, dhr. en mevr. Kuijper-van Markestein, mevr. R. de Lange-Dhondt, dhr. en mevr. Robijns-Aronius,  
mevr. N. van ’t Schip-van Elswijk,  dhr. en mevr. Suuring-Blok, dhr  D. Vonk, mevr. E.C.M. Veltman en dhr. Th. Van de Wetering 

 

Verhuisd: Dhr. en mevr. Blommestein-de Graaff, en mevr. D.M. Schenau. 
 

 

Wij ontvingen bericht dat zijn overleden:  

Mevr. M.J. Croon, mevr. A. Fernandes de Almeida en mevr. D.J.A. van Heusden-v.d. Horst. 
 

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 vanaf 1 januari 2023 per kalenderjaar: 
 € 27,50 voor alleenstaanden en € 45,- voor echtparen/partners. n verband met het op tijd innen en 

afdragen van de contributie aan KBO Noord-Holland wordt gevraagd om de contributie automatisch van 

uw rekening af te laten schrijven (middels een incassomachtiging). 
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Bestuur KBO Bovenkerk-Aalsmeer en commissies 

E-mailadres:   kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com 
Website:  kbobovenkerkaalsmeer.nl  
BANKREKENING:  KBO Bovenkerk-Aalsmeer: NL33 RABO 0382 3749 16.  
 
Ledenadministratie:  Cobi van Veen, Orion 25, 1188 BZ Amstelveen 

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

 
Bestuur 
• Voorzitter:    Bep Heemskerk, Tel. 0297-322082.  

E-mail: kboba.voorzitter@gmail.com 

• Vice voorzitter:   Gerard Miltenburg, Tel. 020-3455876.  
E-mail: kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com;  
Tevens vertegenwoordiger KBO in de Participatieraad Sociaal Domein  

van de gemeente Amstelveen en redactielid van ‘Kom Bij Ons’.   
• Secretaris:     Cobi van Veen, zie boven 
• 2e Secretaris:   Mieke Haver-de Graaf, Tel. 020-6417822.  

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

E-mail: penningmeester.kbo.ba@gmail.com;  
• Bestuurslid:    Lia Wahlen, Tel. 020-6456113. 

`    E-mail:  liawahlen@gmail.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: e.terhaar7@gmail.com 
• 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:  Dhr. J.J.A. Bakker 
 

Overleden: Mevr. A.G. van Dijk, dhr. W.G. Kok en mevr. S.C. Toornvliet 
 

Opgezegd:  Dhr. W.H. Bolongino, en dhr. A.F.M. de la Porte. 
 

Verhuisd:  Mevr. A. Agtersloot–van Hemert. 
 
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 
  



 

 
16 

 

 

 


