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Zevende editie bandjesavond Rock Urbanus wordt magisch!

We laten de 
zomer achter 
ons. Bovenkerk 
maakt zich op 
voor de herfst 
en winter. En 
hoe doen we 
dat? Feestend 
natuurlijk! 

Zaterdagavond 7 oktober 
organiseert een enthousiaste groep 
muziekliefhebbers voor de zevende keer, 
in samenwerking met het Noorddamcen-
trum, de bandjesavond Rock Urbanus. 
Zoals altijd treden de artiesten belange-
loos op. Toegang is uiteraard gratis.

7 in de muziek

Het belooft een magische editie te 
worden. Het is de 7e Rock Urbanus op 
7-10-2017, dus het thema ‘7’ gaat onge-
twijfeld een rol spelen. Want naast dat 7 
voor velen een geluksgetal is, komt het 
ook in de muziekwereld vaak langs. Veel 
toonladders hebben zeven tonen. En wat 
denk je van de albums ‘7’ van de ska-
band Madness en ‘Seventh Son of a 
Seventh Son’ van de heavymetalband 
Iron Maiden. Elmer Bernstein compo-
neerde de filmmuziek voor de Western 
The Magnificent Seven en de Beatles 
kozen voor een zevenkwartsmaat in de 
coupletten van hun grote hit ‘All you need 
is Love’.

Veel meer dan alleen rockmuziek

Welke muziek met het cijfer 7 de Boven-
kerkse bands op hun setlist zetten is nog 
niet bekend. Misschien ‘Zeven levens’ 
van De Dijk, ‘Seven Wonders’ van Fleet-

wood Mac? Heb je suggesties? Geef ze 
door via Facebook of Twitter. Het genre 
maakt niet uit, want Rock Urbanus is veel 
meer dan rockmuziek. De bands spelen 
ook pop, soul, funk, blues en 
Nederlandstalige muziek.

Nieuwe bands

We verklappen nog niet alles, maar 
hoogstwaarschijnlijk komen er dit jaar 
drie nieuwe bands optreden. Nieuwsgie-
rig? Kom dan zeker op 7 oktober vanaf 
20.00 uur naar het Noorddamcentrum. 

Mogelijk worden er dit jaar ook live-opna-
mes gemaakt voor een bijzondere dubbel 
CD. Op één van de CD’s komen studio-
opnames van onze Bovenkerkse bands 
te staan en op de andere CD liveoptre-
dens van Rock Urbanus 2017. Tijdens de 
feestavond en via de sociale media laten 
we weten hoe en wanneer je de CD kunt 
bestellen. 
Volg de voorbereidingen en het laatste 
nieuws over Rock Urbanus via
Twitter: @RockUrbanus  
Facebook: Rock Urbanus

Bezoek de ‘kleine kathedraal’ van Bovenkerk 
tijdens de Open Monumentendagen

De Urbanuskerk van Bovenkerk is een 
juweeltje van neogotische bouwkunst. 
Tijdens de open monumentendagen op 
9 en 10 september heeft u weer volop de 
gelegenheid om de roemrijke schepping 
van rijksbouwmeester dr. Pierre Cuypers 
te bewonderen. De Roermondse archi-
tect is internationaal beroemd geworden 
door zijn vele ontwerpen van kerken 
(honderd in getal), maar ook van monu-
mentale gebouwen als het Rijksmuseum 
en het Centraal Station in Amsterdam. 
Hij liet zich inspireren door de Noord-
franse en late Duitse Gotiek, waarbij hij 
de oude middeleeuwse metseltechniek 
nieuw leven inblies.

Architect Pierre Cuypers en bouwpastoor 
Jan Willem Brouwers waren al vrienden 
vanaf hun Roermondse dagen. 
Cuypers was toen nog stadsarchitect en 
de jonge priester Brouwers leraar aan 
het Bisschoppelijk College in die plaats. 
Beide waren vurige bewonderaars van ’s 
lands grootste dichter en toneelschrijver 
Joost van den Vondel. Na omzwervingen 
kwamen ze elkaar opnieuw in Amster-
dam tegen, waar ze tezamen met Joseph 
Alberdingk Thijm ijverden voor de oprich-
ting van het standbeeld van Vondel in het 
Vondelpark. Cuypers woonde toen heel 
toepasselijk in de Vondelstraat. Het drie-
tal stond ook aan de wieg van de stich-
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ting Monumentenzorg in 1874. De vriend-
schap tussen Cuypers en Brouwers lag 
ook ten grondslag aan de bouw van de 
Urbanuskerk op een unieke plaats in 
Bovenkerk. Brouwers was inmiddels tot 
pastoor in Bovenkerk benoemd en hij 
wist vooruitlopend op de nieuwbouw (de 
oude kerk was te klein geworden) voor 
3000 gulden grond te verwerven aan de 
noordzijde van de Noorddammerlaan. 
De landeigenaren waren de jonkheren 
Rutgers van Rozenburg, die de pastoor 
nog kende uit zijn Amsterdamse tijd. 
Grote sommen geld werden geschonken 
door scheepswerfeigenaar Van Egmond 
en parochiaan Pieter Block, wiens voor-
vaderen bevriend waren met Vondel. Dat 
opende voor Brouwers de mogelijkheid 
om zijn droom te realiseren: de bouw van 
een ‘kleine kathedraal’ aan de Poel. En 
zo geschiedde. Kerken zijn een schatka-
mer aan historische voorwerpen. De 

Urbanuskerk van Bovenkerk is daarop 
geen uitzondering. Cuypers maakte ‘to-
taalontwerpen’. Hij tekende niet alleen de 
kerk, maar ook alles wat erin hoorde. Zo 
ging dat in de middeleeuwen en zo wilde 
hij het voortzetten. Cuypers was ook een 
praktisch ingestelde man. In Roermond 
had hij een atelier opgericht, dat heiligen-
beelden, meubilair, altaren en ornamen-
ten op bestelling vervaardigde. Met de 
eveneens Roermondse firma Stoltzen-
berg vormde hij een vennootschap, die 
zich toelegde op het borduurwerk van pa-
ramenten, de overkoepelende naam van 
alle gewaden in de kerk, van kazuifels tot 
vaandels en altaar dwalen. Het voordeel 
was dat al deze voorwerpen exact pasten 
in de neogotische stijl, die de architect 
en bouwpastoor voor ogen hadden. Een 
aantal van deze paramenten, uitgevoerd 
met kostbaar goudborduursel, zijn nog 
goed bewaard gebleven. Ook kelken, 
monstransen, cibories en ander vaatwerk 
hebben dezelfde historische waarde.
Tijdens de open monumentendagen zul-
len regelmatig rondleidingen worden ge-
houden door het gebouw. Ook de toren 
zal bezichtigd kunnen worden. Als bij-
zonder extra wordt dit jaar ook aandacht 
geschonken aan gebruiksvoorwerpen, 
gewaden en kelken. De Urbanuskerk is 
op zaterdag open van 11 tot 16 uur en op 
zondag van 12 tot 16 uur.

Programma van De Vrienden van de Bovenkerkse U

Vrijdag 6 oktober: Luchtig vrijdag-
avondconcert met Dub de Vries
Dub de Vries (orgel) begeleidt samen 
met Erica Vogel (dwarsfluit) sopraan 
Ann Robbert en bariton Hans Dijkgraaf. 
Samen brengen zij om 20.00 uur een 
populair klassiek repertoire van diverse 
componisten, zoals Bach, Händel, 
Mozart, Van Beethoven, Rossini, Elgar, 
e.a. Als u van mooie klassieke muziek en 
zang houdt, mag u deze avond echt niet 
missen. Kaarten, inclusief een consump-
tie, kosten € 12,50 via de website, www.
ticketkantoor.nl/shop/concert6-10-2017, 
of € 15,00 voor aanvang van het concert.

Zondag 8 oktober: Piano Promenade, 
start in de Urbanus
In Amstelveen wordt voor de zevende 
keer ‘De Piano Promenade’ gehouden. 
Dit evenement startte voorheen vanuit de 
Kruiskerk, maar dit jaar is gekozen voor 
onze Urbanus. Deze piano promenade is 
een initiatief van een aantal liefhebbers 
van het spelen op piano’s en vleugels. 
Er doen ca. 20 privéadressen mee in 
Amstelveen, waar de bezoeker vrijblij-
vend naar binnen kan lopen en een kort 
recital/pianoconcertje kan meebeleven. 
Om de 20 minuten is het wisselen en 
komen er andere piano-‘grootheden’, die 
van huis naar huis gaan en daar optre-
den. Er is altijd veel belangstelling voor.
Een van de deelnemers heeft in juni in 
onze kerk gespeeld, de Japanse Mao 
Omori. De start/opening van deze Piano 
Promenade is om 13.30 uur in de Urba-
nuskerk, waar diverse pianisten zullen 
spelen op onze fraaie concertvleugel. Na 
deze opening gaat de officiële promena-
de van start om 14.30 uur, de promenade 
eindigt om 17.00 uur. Toegang is overal 
gratis, ook in de Urbanus. Het volledige 
programma met de adressen zal t.z.t. 
te vinden zijn op de website van Piano 
Promenade Amstelveen.
Na afloop wordt aan de deelnemende 
‘huisconcert’-adressen een drankje ge-
schonken, in de Urbanus tot einde 18.00 
uur; voor consumpties voor bezoekers 
vragen we een bijdrage. Een echt leuk 
evenement, waarvoor iedereen bij ons 
binnen kan lopen!

Zondag 26 november: Vrolijk 
middagconcert voor jong en oud
Dé verrassing op ons laatste Nieuwjaars-
concert, de Operette Vereniging Amstel-
veen komt op zondag 26 november een 
middagconcert geven met een medley 
aan populaire musical liedjes uit musi-
cals zoals Evita, Sister Act, Foxtrot, Les 
Misérables, the Lion King, Miss Saigon, 
Phantom of the Opera, enz.enz. Kortom, 
alle bekende prachtige liedjes uit die mu-
sicals worden ten gehore gebracht door 

deze enthousiaste operette vereniging. In 
mei was de vereniging nog te beluisteren 
in de Amstelveense Schouwburg met 
een prachtige uitvoering van Evita.
Een enkel Operastuk komt deze middag 
eveneens langs en er wordt ook aan de 
kinderen gedacht, met heerlijke liedjes uit 
kindermusicals. Het belooft een geani-
meerde, vrolijke middag te worden, dus 
komt u vooral kijken en luisteren. Deze 
kans mag u niet laten gaan. Kaarten, 
inclusief een consumptie, kosten € 17,50 
aan de deur. In de vóórverkoop kost een 
kaartje € 15,00
Op onze website en facebook pagina 
kunt u t.z.t. vinden waar en hoe u kaarten 
kunt bemachtigen. We zien u heel graag 
op 26 november!

Zondag 10 december: Kerstconcert
Om 15.00 uur wordt er een hartverwar-
mend Kerstconcert gegeven door het 
Amstelveens Symphony Orkest met het 
Amstelveense vrouwenkoor Kwintessens 
in onze prachtig gerestaureerde Urba-
nuskerk in feestelijke Kerstsfeer. In dit 
speciale programma worden beroemde 
werken uitgevoerd van Lehár, Albinoni, 
Tsjaikovski, Fauré en Elgar. Het publiek 
kan meezingen met traditionele Kerst-
liedjes zoals Stille Nacht alsmede met 
moderne kerstliedjes zoals I’m dreaming 
of a White Christmas.
Vergeet u niet om vroeg kaarten te boe-
ken voor uw familie en vrienden!

Zaterdag 16 december 
Optreden van de bekende Concertina’s 
o.l.v. onze Bovenkerkse Elly Meekel, 
met medewerking van AdHoc Popkoor. 
Nadere informatie t.z.t. op onze website 
en facebook-pagina.

Dinsdag 19 december
Optreden van het prachtige Amstel 
Gospel Choir, met mooie gospels, 20.00 
tot 22.30 uur.

Behalve bovenstaand muziekprogramma 
organiseren de vrienden jaarlijks een 
excursie naar kerken die, evenals onze 
Urbanus, gebouwd zijn door Pierre 
Cuypers.

Zaterdag 28 oktober 
Excursie naar drie markante Cuypers-
kerken in Zuid West-Friesland (Heeg, 
Blauwhuis en Sneek). We vertrekken 
om 8.30 uur uit Bovenkerk, onderweg 
gebruiken we een lunch en we zijn na 
een afsluitende borrel om 18.00 uur weer 
terug in Bovenkerk.
Nadere informatie volgt op onze website 
en in onze Najaarsnieuwsbrief. U kunt 
zich d.m.v. een bij de najaarsnieuwsbrief 
gevoegd kaartje aanmelden.
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se Urbanus voor dit najaar

Voor het jaar 2018 hebben wij ook al 
vergevorderde plannen voor nog meer 
mooie optredens en concerten. Houdt u 
voor al onze activiteiten en evenementen 
in 2017 en 2018 onze website en face-
bookpagina in de gaten!
www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl 
www.facebook.com/Stichting-Vrienden-
Bovenkerkse-Urbanus

Namens Stichting Vrienden van de Boven-
kerkse Urbanus, Lenie Zandvliet 
leniez@ziggo.nl

Toneelgroep TOBO 
speelt ‘8 Vrouwen’ 
van Robert Thomas
Aan het einde van de jaren ’50 wordt 
Marcel, een rijke zakenman, met een 
mes in zijn rug dood aangetroffen in zijn 
eigen slaapkamer. De telefoon is afge-
sneden, de auto onklaar gemaakt. 
De acht aanwezige vrouwen, allen familie 
en het dienstmeisje, zitten opgesloten in 
het afgelegen landhuis. Al snel wordt niet 
alleen duidelijk dat de moordenaar een 
van hen moet zijn, maar ook dat alle acht 
vrouwen een duidelijk motief hebben 
voor de moord…
Regie: Evert de Vries; met: Petra Dob-
beling, Yolanda Nunez, Manuela Ruhé, 
Nelly van ‘t Root, Karin Koch, Noortje 
van Schie, Margriet Berger en Lydia van 
der Brink. Dagelijks te zien van donder-
dag 28 september tot en met zondag 1 

oktober 2017 in het Noorddamcentrum; 
aanvang: 20:15 uur; toegang €12.
Reserveren vanaf 11 september bij:
- het Noorddamcentrum: 020-6416744
- via kaartverkoop@toneelgroeptobo.nl 
Kijk voor meer informatie op: 
www.toneelgroeptobo.nl of 
www.facebook.com/ToneelgroepTobo

Music All In presenteert: 
‘Amstel Quintet’ en 
‘Waltzing Matildas’ 
Music All In presenteert: ‘Amstel Quintet’ 
en ‘Waltzing Matildas’ op zondagmiddag 
15 oktober vanaf 14 uur in het Noord-
damcentrum.

Al weer voor de 6e keer organiseert 
Co Dop, in samenwerking met Amstel-
veen voor Elkaar, een voorstelling voor 
ouderen. Het ‘Amstel Quintet’ brengt 
o.a. dansmuziek en ‘meezingers’, die bij 
ouderen goed bekend zijn. 
Het kwartet ‘Waltzing Matildas’ zal 
een aantal populaire songs ten gehore 
brengen. Een paar jaar geleden was hun 
optreden een groot succes. Voor ons 
reden, om ze nu opnieuw uit te nodigen.
Bij een deel van de optredens is het 
mogelijk om mee te zingen of te dansen.
Voor ouderen, die niet meer (zo) goed 
ter been zijn, kan voor vervoer worden 
gezorgd door vrijwilligers van de RANA 
Rotary. Sponsors van dit muziekfestijn 
zijn de stichtingen EGMANA en STINAK 
en de OCA.
De toegangsprijs bedraagt € 5,00 p.p. 
Meer informatie bij Inge Veraar van 
Amstelveen voor Elkaar. 
Email: iveraar@vrijwilligerscentrale-amstel-
land.nl of tel. 020-6413333.

De Dijkgangers gaan los!

Alweer voor de derde keer is de buurt-
barbecue georganiseerd voor de be-
woners van een stukje aan en op de 
Legmeerdijk. Ieder jaar wordt het georga-
niseerd door een ander groepje buren. 
Leuk om elkaar die je niet veel ziet weer 
iets beter te leren kennen. Op vrijdag 14 
juli jl. kwam de regen met bakken naar 
beneden maar via Buienrader hadden we 
gezien dat het na drieën droog werd. Er 
was goede hoop! Nu konden we begin-
nen met opbouwen. Door de heftige wind 
bleef de partytent niet staan, dan maar 
geen. Het springkussen was nog een 
dingetje om op te zetten met de wind 
maar toch gelukt om deze goed vast te 
zetten. Rond 5 uur arriveerden de eerste 
buren en iedereen werd verwelkomd met 
een drankje en hapje. De meest buren 
heb je weleens gesproken, maar toch 
zie je weer een paar nieuwe gezichten. 

En dat is nou net de bedoeling van zo’n 
buurtfeest! De kinderen konden zich 
intussen uitleven op het springkussen 
terwijl op de BBQ heerlijke worstjes, 
hamburgers, vlees- en vis spiesen 
werden gegrild. Later die avond begon 
de rook op te stijgen uit de ‘vuurkruiwa-
gen’ die ons warm hield om nog lekker 
na te genieten met een drankje. En we 
hebben het de hele avond drooggehou-
den! Kortom, we vonden het weer een 
geslaagde Buurtbarbecue. Gezelligheid 
en eten verzorgd door je buren, wie wil 
dat nou niet? Met dank aan de buren en 
hopelijk tot volgend jaar.

Jeu de Boules Toernooi / Buurtfeest Bovenkerk

Het weer was ons wederom gunstig 
gezind, we gingen van start om 10.30 
uur, nadat we eerst genoten hadden van 
een kopje koffie.Er waren 8 doubletten 
(16 spelers) verdeeld in groep 1 en 2. Om 
ongeveer 13.00 uur kregen de spelers 
een lunch. Daarna werd er weer verder 
gespeeld. In de middag kwamen veel 
buurtgenoten om te kijken naar de wed-
strijden met een drankje en een hapje.
De wedstrijdleider maakte om halfvijf 
de einduitslag bekend. De winnaars van 
groep 1 Hossein Cholampour en zijn 
zoon Sam moesten spelen om de Boven-
kerk Supercup tegen de winnaars van 
groep 2 Paulien Drenth en Jan van der 
Tuuk + extra prijzen. Uiteindelijk wonnen 
Paulien en Jan de Cup.

Daarna met muziek lekker eten en 
drinken met z’n allen. Het was weer een 
geslaagd toernooi, de 8e editie.
Alle medewerkers en vrijwilligers hartelijk 
bedankt! Organisator en algehele 
coördinatie: Ger Tates. We bedanken 
onze sponsoren: Bewonersplatform Bo-
venkerk, Albert Heijn Bovenkerk, 
Mike v.d. Ruit Stukadoor in Bovenkerk en 
Slagerij Bobeldijk Westwijk. 

Nota Bene
Ger Tates is behalve Jeu de Boules or-
ganisator ook beheerder van het VOKA-
gebouw aan de Vierlingsbeeklaan. Hij 
is op zoek naar een opvolger; bel hem 
alstublieft, 6411427, voor een oriënterend 
gesprek.
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Het dorp van mijn vader
Nostalgie en historie liggen 
dicht bij elkaar.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart
Waarop een kerk, een kar met paard
Een slagerij J. van der Ven.
Een kroeg, een juffrouw op de fiets
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,
Maar 't is waar ik geboren ben.
(Wim Sonneveld)

Bovenkerk
Wat is het mooi om het verleden te koes-
teren en waar kan dat beter in Amstel-
veen dan in ons eigen dorp Bovenkerk. 
Tussen de al maar oprukkende moderne 
wereld staat de tijd even stil in dat kleine 
dorpje aan de Poel… onze eigen parel.
Inwoners van het dorp willen de kracht 
en de warmte van het verleden behou-
den en zelfs benadrukken door:

    Het versterken van het dorpskarakter 
door middel van het accentueren van de 
dorpskern (verbeteren situatie rondom 
de Urbanus kerk en de ingang van het 
Amsterdamse bos)
    Aanpassen van het straatmeubilair
    Het versterken van het dorpshuis, het 
Noorddamcentrum
    Het verleden tot leven laten komen 
door middel van een route Historische 
wandeling. 

Om een Bovenkerkse historische 
route te verwezenlijken is het 
bewonersplatform bezig met het 
verzamelen van historisch interes-
sante plekken en de daarbij horende 
verhalen. Deze plekken gaan we 
vervolgens samenbrengen in de 
historische route… Bovenkerk, 
de Parel aan de Poel.

Een wandeling langs tal van bijzondere 
plekken met hun eigen geschiedenis 
draagt bij aan het historisch besef en 
laat de identiteit van het dorp en haar 
bewoners zien. 
Een herkenbaar Bovenkerk helpt zo de 
samenhorigheid te verbeteren en een 
echt ‘wij-gevoel’ te versterken. De route 
gaat langs tal van gebouwen en plek-
ken waar onze geschiedenis naar voren 
komt. De Sint Urbanuskerk (het beeld-
merk van het dorp), de Bovenkerkse 
huizen waar in de Tweede Wereldoorlog 
bommen zijn ingeslagen, het afweerge-
schut op het ‘Land van Broekhuizen’, het 
stationnetje en natuurlijk ook de Poel. 
In de route komt de nostalgie tot uiting. 
Eens waren er vier bakkers en drie melk-
boeren op de ‘laan’ (Noorddammerlaan) 
in een gemeenschap waar nog geen 700 
mensen woonden. De klompenmakerij 
van Ratterman waar in de afgelopen 

eeuw misschien wel een miljoen toeris-
ten leerden hoe uit wilgenhout de klomp 
gesneden werd. En natuurlijk een rondje 
Poel… een geweldig natuurgebied.
Al deze en nog andere markante punten 
zullen in de route een plek krijgen. Via 
een QR bordje krijgen mensen de nodige 
achtergrondinformatie.
De route wordt officieel geopend op de 
eerste Bovenkerkse Historische Dag. 
Een geschikte datum moet nog gevon-
den worden en hangt af van wanneer de 
route klaar is.

Historische dag
Op deze dag willen wij de geschiede-
nis van Bovenkerk met nieuwe en oude 
bewoners delen. De wandeling door 
Bovenkerk wordt ondersteund met een 
routeboekje. Ook zullen op de histori-
sche dag op extra locaties in Bovenkerk 
activiteiten voor jong en oud worden 
georganiseerd.
De Bovenkerkse Urbanus zal open zijn 
om te bezichtigen en je kunt dan ook de 
toren beklimmen. Het priestergraf, de 
kerk en pastorie zijn Rijksmonumenten.
Tegenover en rond Silversant zal ook 
veel te doen zijn. Op het terras is de mo-
gelijkheid voor kinderen en ouderen om 
de Bovenkerkse Urbanus na te tekenen 
of te schilderen. Deze werken worden 
tentoongesteld in het Noorddamcentrum. 

Rond Silversant komen dan brommers, 
motors en auto`s van rond de jaren 1960.
In het Noorddamcentrum willen we een 
tentoonstelling met films, foto`s en at-
tributen inrichten met hulp van diverse 
verenigingen en organisaties: Roda '23, 
TOBO, de Muziekvereniging en anderen.
In de winkel van Hoogeveen komt een 
nostalgisch ontmoeting voor en door de 
ouderen… de winkel voor herinneringen.
Voor de natuurliefhebbers een mooie 
wandeling langs de Poel.
Uiteraard alles omlijst met muziek en aan 
elkaar gepraat door de dorpsomroeper.
Om dit alles mogelijk te maken en de 
sfeer uit het dorp niet verloren te laten 
gaan is geld nodig. We hopen met dit 
plan aanspraak te maken op het idee van 
de gemeente Amstelveen… 

Mensen maken Amstelveen. 
Voor elk goed idee is een bedrag van 
maximaal €10.000 beschikbaar.
Het idee van de historische route wordt 
in het dorp breed ondersteund door:
    Het bewonersplatform
    Stichting Bovenkerk
    Initiatiefgroep Parel aan de Poel
    Wijkcoach AanZ
    Redactie Nota Bene Bovenkerk
We hopen ook op uw steun.
Chris van den Helder (Bewonersplatform) 
en Hugo van der Kooij (wijkcoach)

BostheaterHoera, het is vakantie!

In het Bostheater zagen we een mooie 
voorstelling van Orkater die met vijf 
acteurs een bewerking van Julius Ceasar 
van Shakespeare speelde. Ondanks de 
soms flinke regen gingen de acteurs vol-
op voor hun spel. Helder werd gemaakt 
hoe Brutus moet gaan kiezen tussen zijn 
liefde voor zijn vorst Ceasar en zijn liefde 
voor de democratie die hij uit handen van 
de alleenheerser moet gaan redden. De 
prachtige muziek werd gespeeld door 
K.O. Brass (van Kyteman Orchestra), ac-
teurs Matthijs van de Sande Bakhuyzen, 
Charlie-Chan Dagelet, Jip van den Dool, 
Erik van der Horst, Mattias van de Vijver 
en Amarenske Haitsma.

Op 21 juli was het zomerfeest voor de 
schooljeugd, ‘Hoera, het is vakantie’, 
georganiseerd door ‘Ons Bovenkerk’ 
(zie facebookpagina). Dorien en Nienke 
hadden het organisatiestokje overge-
dragen aan Carly Poelman en Janneke 
Hatzmann.
Alle kinderen hebben genoten van het 
zeer gewaardeerde optreden van DJ 
Rogier; popcorn en limo zorgden voor 
een fantastische sfeer. De ‘nieuwe’ moe-
ders van ‘Ons Bovenkerk’ hebben voor 
de eerste keer mooi werk verricht.

Gratis proefles bridge
Op donderdag 21 september a.s. om 
09.30 uur start onze bridgeleraar Frits 
Loois in het Noorddamcentrum, Noord-
dammerweg te Amstelveen-Bovenkerk 
een Beginnerscursus Bridge. Frits is een 
gediplomeerde leraar van de Bridge-
bond. U kunt deze les van 09.30 tot 
12.00 uur vrijblijvend bijwonen om te 
ervaren dat bridge een hele leuke vrije-
tijdsbesteding is.
Nadere informatie: Herman Harte 
telefoon 0651844450 of Gerard Nelis 
0615368135.
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De zomer loopt al weer op zijn eind en ik 
hoop dat iedereen een leuke welverdien-
de vakantie heeft gehad. In deze mooie 
zomer is er weer veel gebeurd in Ons 
Bovenkerk, het badje draait op volle toe-
ren, Hoera het is vakantie, en het mooie 
zomerfeest waar onze burgemeester ook 
een bezoek heeft gebracht. Het is jam-
mer dat onze burgemeester Amstelveen 
gaat verlaten en via deze weg wil ik haar 
hartelijk bedanken voor de betrokkenheid 
naar onze woongemeenschap.
De laatste bewonersplatformavond die 
wij in juni hebben gehouden in de buiten-
lucht bij het Voka-gebouw, heeft veel dis-
cussie opgeleverd over de verkeersvei-
ligheid op verschillende plaatsen in het 
dorp. Van fietsers en scooters door het 
Urbanuspark, snelheid van het verkeer 
in verschillende straten en het effect van 
het weghalen van de bussluis. Deze pro-
blematiek is niet eenvoudig op te lossen 
maar we gaan met het bewonersplatform 
hier eens extra naar kijken. Tevens wil ik 
hierbij graag alle bewoners van Boven-
kerk oproepen om het juiste voorbeeld te 
geven met betrekking tot de verkeersre-
gels en het verkeersgedrag want samen 
maken we er dan een mooier en veiliger 
Woongemeenschap van.
Bovenkerk, de Parel aan de Poel, is ook 
een stapje verder gekomen; met veel 
overleg en inzet zijn wij verheugd dat 
de gemeente in de kadernota van 2018, 
700.000 euro heeft gereserveerd voor 
die Parel aan de Poel. Op dit moment zijn 
wij verder in overleg met de gemeente 
hoe dit ingevuld kan gaan worden en op 
de volgende bewonersplatform avond op 
18 oktober zullen we u hier verder over 
informeren. Ik hoop dat velen van u deze 
avond alvast gereserveerd willen houden 
in de drukke agenda’s.

Vergeet ook niet in uw agenda te zetten 
de datum 23 September, de burendag. 
Op deze dag kunnen we allemaal laten 
zien wat we voor elkaar betekenen. Op 
dit moment zijn vrijwilligers bezig om een 
gezamenlijk burenbrunch te organiseren 
maar ook u kunt in uw straat dit gaan 
organiseren en het platform kan een 
kleine financiële ondersteuning geven, 
dus meldt u aan.
Als laatste wil ik graag alle vrijwilligers 
bedanken die zich op een of andere 
manier inzetten voor onze woonge-
meenschap en tevens doe ik hierbij een 
oproep aan de mensen die zich ook 
willen inzetten voor ons Bovenkerk. We 
kunnen nog steeds voor vele activiteiten 
vrijwilligers gebruiken want Samen zijn 
wij Bovenkerk, Bovenkerk zijn wij samen. 
Mijn mailbox staat open: 
robvdhelder@gmail.com.

Stichting Juffertje in 
het Groen steekt de 
spade in de grond 
‘Een culturele stilte moestuin’ noemt 
oprichter Galiëne Dennebroek de eerste 
tuin die Stichting Juffertje in het Groen 
in Amstelveen realiseert. Met dank aan 
het bewonersplatform Bovenkerk die het 
initiatief van het begin af steunde.
Cultureel
Het is Galiëne’s hoop dat de tuin een de-
cor zal vormen voor creatieve activiteiten 
voor jong en oud. Juffertje in het Groen 
stelt projecten centraal waarbij milieu-
bewustzijn en creativiteit samengaan. 
Zo organiseerde de stichting vorig jaar 
workshops vogelverschrikkers maken in 
de schooltuin van Middenhoven.
Stilte?
‘Niet dat er niet gepraat mag worden, in 
tegendeel,’ lacht zij. Wel vinden activitei-
ten plaats in rust en stilte. ‘Er zijn name-
lijk al genoeg schreeuwerige evenemen-
ten’. Ook de aanrijroute draagt hieraan 
bij. Deelnemers worden verzocht per 
fiets of te voet te komen.
Gemeenschappelijk beheer
Met de start van de tuin aan de Leg-
meerdijk (tegenover de schooltuinen 
van Westwijk) komen de idealen van de 
stichting dichterbij. Deelnemers beheren 
een gemeenschappelijke moestuin en 
kunnen hiernaast een aantal minimoes-
tuintjes bewerken. Hiermee onderscheidt 
de tuin zich van de schooltuinen waar 
het individueel beheren van moestuintjes 
voorop staat.
Voortgang
Inmiddels heeft de vrijwilligersploeg 
afkomstig uit Westwijk, Bovenkerk en 
omstreken een hek geplaatst tussen de 
schapenweide en de tuin. Ook is een 
begin gemaakt met het meten en indelen 
van de vlakken. Dan kan er gauw worden 
gezaaid en wintergroenten gepoot. 
De bijdrage van bewonersplatform 
Bovenkerk voor de aanschaf van tuin-
gereedschap komt dan ook op het juiste 
moment! Meer informatie over de tuin 
kun je opvragen via: 
juffertjeinhetgroenamstelveen@gmail.com.
Jacqueline Quarles van Ufford

Bijgeboekte 
voorstellingen in 
Schouwburg Amstelveen 
Wegens succes zijn er in Schouwburg 
Amstelveen al extra voorstellingen 
bijgeboekt voor het ‘theaterseizoen 17-
18’. Op zondag 19 november is er een 
extra voorstelling van De waanzinnige 
boomhut van 13 verdiepingen (5+) en op 
dinsdag 10 april geeft Guido Weijers het 
theatercollege Masterclass Geluk.

De waanzinnige boomhut van 13 ver-
diepingen (5+) wordt opgevoerd door 
jeugdtheatercollectief Meneer Monster in 
samenwerking met het Australische CDP 
Theatre Producers. Zondag 19 november 
is de voorstelling niet alleen om 15.00 
uur te zien, maar nu ook om 13.00 uur.

De waanzinnige boomhut
Andy en Terry zijn gevraagd om een 
theaterstuk over hun waanzinnige boom-
hut te maken. Makkelijker gezegd dan 
gedaan, want waar haal je zo snel vlie-
gende katten, een limonadefontein, een 

apeninvasie en een reuzengorilla van-
daan? Meneer Monster zet zijn tanden in 
een van de leukste en meest verkochte 
kinderboeken in tijden en tovert het om 
tot een knettergekke voorstelling vol 
humor en tovenarij. 
Een echte Meneer Monster-productie 
voor zowel jong als oud.

Guido Weijers
Dinsdag 10 april 20.00 uur komt Guido 
Weijers met een nieuwe voorstelling, 
geen cabaret maar een heus theatercol-
lege. In Masterclass Geluk presenteert 
hij de wetenschappelijke kant van geluk. 
Guido volgde zelf Masterclasses over 
geluk aan de Erasmus Universiteit, sprak 
op TEDx over 'The Pursuit of Happiness' 
en deed in Bhutan onderzoek naar het 
Bruto Nationaal Geluk. Guido mag op-
recht van geluk spreken. Dat doet hij dan 
ook! In een kleine twee uur komen tips 
en tricks voorbij die een weg vrijmaken 
naar maximaal geluk. 

Voor meer informatie en het bestellen 
van entreebewijzen zie: 
www.schouwburgamstelveen.nl
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Bovenkerk viert de zomer met taart en haring

Het zou zomaar zo kunnen dat er op 15 
juli jongstleden een nieuwe Bovenkerkse 
traditie is geboren: Zomerfeest met taart 
en haring. En dat allemaal met dank aan 
vertrekkend burgemeester Mirjam van 
’t Veld.
Hoe ontstond tijdens ons dorpsfeest 
deze vreemde smaakcombinatie? 15 juli 
vond in het Sint Urbanuspark voor de 
derde keer het Zomerfeest plaats. Jong 
en oud vierden onder prima weersom-
standigheden met elkaar de zomer. Ook 
dit jaar werd het zomerfeest mede moge-
lijk gemaakt door het Noorddamcentrum 
en een groep enthousiaste vrijwilligers.

Heel Bovenkerk Bakt

Belangrijk onderdeel van het zomerfeest 
was opnieuw de ‘Heel Bovenkerk Bakt-
competitie’. Een initiatief van Lex Koot. Er 
deden dit jaar maar liefst 16 taartenbak-
kers mee, waaronder ook kinderen. Jury-
lid Sandra Terpstra van patisserie Arnold 
Cornelis kreeg opvallend veel chocolade-
taarten te proeven. Nadat zij alle taarten 
had beoordeeld, was het voor de bezoe-
kers tijd voor koffie met Heel Bovenkerk 
Bakt gebak.
Winnaar van de kinderbakwedstrijd werd 
Jens Stedenhouder. Hij had een heerlijke 
taart gebakken. Van de volwassen bak-
kers mocht Nienke Groeneveld zich de 
beste Bovenkerkse bakker noemen. Een 
jaar lang heeft zij de wisselbeker in haar 
bezit. En zoals de traditie voorschrijft, 
heeft ze de beker meteen in de venster-
bank voor het raam gezet.

Haring van de burgemeester
Tot zover niets vreemds. Maar hoe kwam 
dan toch die haring in het verhaal? Dit 
jaar bezocht onze burgemeester Mirjam 
van ’t Veld samen met de kinderburge-
meester Melle Vos ons dorpsfeest. Ze 
maakten samen een rondje over de 
braderie en spraken met diverse bezoe-
kers, kraamhouders en de organisatoren. 
Daarnaast zetten ze de vrijwilligers van 
het Zomerfeest-organisatieteam extra in 
het zonnetje door het traditionele vaatje 
haring van de Amstelveense Vishandel 
Koning aan hen te overhandigen. En al-
hoewel we de taart net achter de kiezen 
hadden, ging een stukje verse haring er 
best in.

Gezellig druk
Het zomerfeest was gezellig druk. De 
verkopers op de braderie deden goede 
zaken. Bezoekers konden langs de 
kraampjes struinen en genieten van 
muzikale optredens, van smartlappen tot 
blues en rock. Ook aan eten en drinken 
was gedacht. Men kon bij verschillende 
‘rollende keukens’ terecht voor heer-
lijke hapjes. Voor elk wat wils, zoals de 
beroemde saté van Silversant. En uiter-
aard was er de buitenbar van het Noord-
damcentrum met deze keer ook bier van 

de Amstelveense brouwerij ‘de Naeckte 
Brouwers’. Voor ijsliefhebbers kwam 
ijscoman Lex langs met zijn ijskar.
Nadat de Bovenkerkse blues/rock-band 
B-Busters hun laatste set rond tien uur 
’s avonds had afgerond, liep het feest 
langzaam ten einde. De bezoekers 
gingen naar huis en de vrijwilligers zetten 
nog eenmaal de schouders eronder. In 
een mum van tijd waren de tenten, het 
podium, de kramen, tafels en stoelen 
opgeruimd en kon het team tijdens een 

laatste borrel tevreden terugkijken op 
een geslaagd zomerfeest.
Heb je ook zo genoten van dit jaarlijkse 
dorpsfeest? Zet dan het volgende evene-
ment alvast in je agenda: 7 oktober 2017 
Rock Urbanus. Gratis bandjesavond in 
het Noorddamcentrum.

Bovenkerkse 
Burendag Brunch
Op zaterdag 23 september van 10:30 uur 
tot 12:00 uur alweer de derde Bovenkerk-
se Burendag Brunch. Ontmoet je buren 
tijdens de Nationale Burendag en klets 
lekker bij. Waar? Urbanuspark 
(bij het kinderbadje).
Bij slecht weer in het Noorddamcentrum.

Kom je? Stuur dan een email met je 
naam, adres, telefoonnummer en het 
aantal personen naar: lex.koot@ziggo.nl
Een kleine bijdrage is altijd welkom en 
kan ter plekke gedoneerd worden.
Tot ziens, Hugo en Lex
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Column Cor de Horde Vuilnisbakkenmeester

Je hebt schoolmeesters, rekenmeesters, oude Hollandse 
meesters, badmeesters (Bovenkerk) maar wist u dat er ook 
vuilnisbakkenmeesters bestaan? Nee? Grote kans dat u er een 
bent. Ik ben er bijvoorbeeld een en dat is heus niet zo bijzon-
der, want voor je het weet ben je er een. Je hoeft er ook niet 
voor door te leren of zo, dus eigenlijk iedereen kan het worden.
Wat is en wat doet een vuilnisbakkenmeester? Dat is een man 
(of vrouw of genderneutraal), die in opdracht van zijn vakan-
tievierende buurmens ’s morgens de vuilnisbak aan de weg 
zet en ’s avonds weer van de stoep haalt. Meestal gaat het om 
een bak, maar in deze vakantietijd, krijgen sommige bakken-
meesters soms wel drie of vier bakken in hun beheer. Maar 
dan zit je wel aan je max!
‘Zeg, zou je ook naast mijn bak ook nog die van mijn buur-
vrouw naar voren willen brengen en volgende week ook nog 
graag de grijze bakken en als je toch bezig bent wil Dirk van de 
hoek de papierbak graag de eerste van de maand laten legen. 
Dan zit-ie namelijk in Indonesië. Dat is een beetje ver weg om 
zelf te doen.’Een bakkenmeester doet dat, want hij kent alle 
nummers uit zijn hoofd. Dat is best handig, want dan kan-ie 
meteen bij de buren, die op vakantie zijn, een oogje in het 
zeil houden. De krant door de brievenbus naar binnen duwen 

bijvoorbeeld. En even surveilleren. Dat hoort er ook bij. Anders 
maak je het onverlaten wel erg makkelijk. Soms geeft een bak-
kenmeester ook nog de plantjes van de buren water, maar daar 
is-ie eigenlijk niet voor aangenomen, laat staan opgeleid. En 
bovendien spreek je dan niet van een bakkenmeester maar van 
een sleutelmeester. Dat is iemand, die ook de sleutels van zijn 
afwezige buren in de straat beheert en echt ‘op het fort past’. 
Bakkenmeesters zijn onbezoldigd en dat spreekt vanzelf. Want 
de diensten zijn wederkerig. Ga je zelf op vakantie of een paar 
daagjes weg, dan is de buurman of buurvrouw er voor jou. 
Geen probleem. Geschenkjes moeten beperkt blijven. Er mag 
hooguit een flesje wijn worden verstrekt, maar dan spreken we 
al bijna over een cruise van vier weken!
Wij bakkenmeesters hebben geen straatbarbecue nodig om 
onze zaakjes te regelen. In mijn straat komen we eenmaal per 
jaar bij elkaar. Dat is kort na Nieuwjaarsdag. Bij een van de 
bakkenmeesters drinken we dan thuis een nieuwjaarsborrel en 
stellen dan vast dat de vuilnisbakkenafspraak gewoon door zal 
gaan. Gelukkig nieuwjaar Karel, Bep, Henk en Mitsi!
Of zullen we het komend jaar ook het onkruid in het achterpad 
samen gaan aanpakken? We hebben toch allemaal wel een 
schoffel? Akkoord, dat doen we!

Hennepkwekerijen, daar 
zit altijd een luchtje aan

De politie vraagt uw aandacht voor hen-
nepkwekerijen. De politie Amstelveen 
wordt de laatste tijd steeds vaker gecon-
fronteerd met hennepkwekerijen, ook in 
Bovenkerk.
Een wietplantage in de wijk is levensge-
vaarlijk. Regelmatig vliegen er huizen 
in brand omdat illegale henneptelers 
hebben gerommeld met de stroomvoor-
ziening. Aan de ene kant van de muur is 
een kwekerij, aan de andere kant slapen 
kleine kinderen. Daarnaast zitten achter 
de hennepteelt vaak zware criminelen 
die niet terugdeinzen voor geweld. Die 
mensen wilt u toch niet in uw buurt? 
De politie roept u dan ook op om hen-
nepkwekerijen te melden, al dan niet 
anoniem.
Het verbouwen van hennepplanten is 
verboden op grond van de Opiumwet. 
Regelmatig leest u in de krant en in de 
lokale media berichten over hennepkwe-
kerijen die door de politie zijn opgerold. 
Wijkagent Richard Lukassen: ‘Gelukkig 
weten we een heleboel hennepkweke-
rijen te traceren door meldingen van 
bezorgde bewoners. En die bezorgdheid 
is wel terecht, want de hennepkwekers 
brengen vaak buurtbewoners in gevaar.’ 
Ook stekken, knippen en drogen is straf-
baar. De politie speurt intensief naar de 
kwekerijen. Dat gaat een stuk beter als u 
meehelpt. 
Politie, brandweer en ook het energie-

bedrijf komen dikwijls levensgevaarlijke 
constructies tegen die hennepkwekers 
op een ondeskundige manier hebben 
aangebracht om illegaal stroom af te 
tappen. Er kan brand ontstaan door 
kortsluiting, ofwel in de meterkast ofwel 
in de kwekerij. Ook kan brand ontstaan 
door oververhitting van assimilatie (groei) 
lampen. Het gevaar voor brandweermen-
sen bestaat dat ook het bluswater onder 
stroom komt te staan. Ook treft de politie 
regelmatig een hennepkwekerij aan na-
dat er meldingen van wateroverlast van 
de benedenburen komen. In combinatie 
met de in elkaar geknutselde elektriciteit 
constructies zorgt dit voor levensge-
vaarlijke situaties. Het zal je buurman of 
buurvrouw maar zijn.
Wijkagent Lukassen: ‘Het is niet altijd 
eenvoudig om een hennepkwekerij op te 
sporen. Soms is het de geur, soms opval-
lende bedrijvigheid rond een pand. Of bij 
een bepaalde woning zijn de ramen op 
een bovenverdieping continu geblindeerd 
en afgesloten. Het is moeilijk te zeggen.’ 

Hebt u last van een hennepkwekerij of 
vermoedt u dat er bij u in de buurt een 
kwekerij is? Geef dit dan door aan de 
politie (0900-8844). 
Anoniem melden kan ook via Meld 
Misdaad Anoniem (0800-7000). 
Meer informatie of contact met uw wijk-
agent? Dat kan telefonisch via 
0900-8844 of via de mail: 
richard.lukassen@politie.nl 
sandy.alberts@politie.nl 
sandra.lonnee@politie.nl

ASCC start nieuw seizoen

Dit najaar start de ASCC het nieuwe cur-
susseizoen met cursussen en workshops 
voor Windows 10, Android tablets en 
smartphones, iPad/iPhone, Facebook, 
Fotoalbums maken, Foto- en Videobe-
werking en nog veel meer. De cursussen 
worden gegeven in kleine groepen en 
in een rustig tempo door deskundige en 
geduldige docenten. Kom eens langs 
voor informatie, advies en eventueel 
inschrijven in het wijkcentrum Westend, 
Westwijkplein 3, Amstelveen op:
    donderdag 7 september tussen 
19.00 en 21.00 uur;
    vrijdag 8 september tussen 
19.00 en 21.00 uur;
    zaterdag 9 september tussen 
13.00 en 16.00 uur;
of bezoek onze website www.ascc.nl 
voor informatie en inschrijven. 
De ASCC is een club die de ontwikke-
lingen in de digitale wereld bijhoudt en 
deelt met de leden in de nieuwsbrief en 
de maandelijkse clubmiddag, waar inte-
ressante ontwikkelingen worden gepre-
senteerd en bediscussieerd.
Heeft u nog veel vrije tijd en bent u geïn-
teresseerd in de digitale wereld en bent 
u op zoek naar iets om als vrijwilliger te 
doen, dan heeft de ASCC u misschien 
iets te bieden. 
De ASCC is op zoek naar mensen die 
het bestuur kunnen ondersteunen als 
bestuurslid, ondersteuner of docent. U 
kunt nadere informatie hierover vra-
gen via info@ascc.nl of op werkdagen 
tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met 
0647880464.
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Colofon

Bewonersplatform
Bovenkerk

Het Bewonersplatform Bovenkerk is 
opgericht op 29 november 1993 met 
het doel de leefbaarheid in Bovenkerk 
positief te beïnvloeden. 
Het is prettig wonen in Bovenkerk en 
dat moet zo blijven, aldus een groep 
Bovenkerkers. Het platform komt drie 
keer per jaar bijeen. 
Het heeft geen vaste samenstelling; 
de aanwezigen vormen samen het 
platform. 

De volgende platformbijeenkomst 
is op woensdag 18 oktober 2017
in het Noorddamcentrum. 
U bent om 19.30 uur van harte 
welkom, er zal veel aan de orde 
komen. 

Tijdens de platformbijeenkomsten 
komen Bovenkerkse zaken aan de 
orde: sociale samenhang, bewoners-
initiatieven, veiligheid, verkeer, 
groenonderhoud, wegen, kinderspeel-
plaatsen en voorzieningen voor 
ouderen. Tussentijds kunt u zaken 
voorleggen aan het dagelijks bestuur:

Gerard Miltenburg, 
Noorddammerlaan 7, 
1185 XZ Amstelveen,
telefoon: 020-3455876
Email: bpbovenkerk@gmail.com

Altijd het laatste nieuws 
over Bovenkerk op 
www.facebook.com/
notabenebovenkerk

Agenda
09 en 10-09, Open Monumentendagen, 
Urbanus
15-09 Nationale Opschoondag (verza-
melen in NDC, Noorddamcentrum)
20-09 Start Bridgecursus gevorderden 
NDC
21-09, 9.30 uur Start Bridgecursus 
beginners NDC
23-09, 10.30-12.00 uur Burenbrunch 
Urbanuspark
28-09 t/m 1-10, 20.15 uur TOBO speelt 
'8 Vrouwen' in NDC, 20.15
06-10, 20.00 uur Concert Urbanus
07-10 Rock Urbanus NDC
08-10, 13.30 uur Piano Promenade, 
start Urbanus
15-10, 14.00 uur Music All-Inn NDC
18-10, 19.30 uur Bijeenkomst 
Bewonersplatform NDC
28-10 Excursie Cuyperskerken
26-11 Slagwerkgroep 60-jarig 
Jubileumconcert NDC
26-11 Middagconcert Urbanus

Cursussen en activiteiten 
in de nieuwe cursuskrant!

De nieuwe cursuskrant is uit, een over-
zicht met alle cursussen en workshops 
van AanZ en Vita bij elkaar. Deze fleurige 
‘glossy’ is te vinden bij de wijkcentra, 
wijksteunpunten, bibliotheken, gemeen-
tehuis en andere openbare gebouwen. 

Naast het 
bestaande 
aanbod van 
cursussen in 
de wijkcentra 
en wijksteun-
punten zijn er 
ook nieuwe 
cursussen te 
vinden zoals 
Yin&Yang 
Yoga, Dreu-
mesdans, 
Latin dance 

fitness. Nieuw zijn ook leuke meerdaag-
se workshops zoals de kookworkshop 
Street- and fingerfood, Creatief knutselen 
met restmateriaal voor kids of Tekenen 
voor kinderen. Bij voldoende aanmeldin-
gen starten we ook met Walking soccer. 
Een gezonde activiteit voor de ouderen 
onder ons. De iets jongere sportievelin-
gen willen wij aan het werk zetten bij de 
Bootcamps. Beide laatste activiteiten 
vinden in de open lucht plaats.

Voor de ouderen onder ons biedt Vita 
een breed scala aan cursussen met be-
weging; denk aan Yoga op de stoel. Wist 
u dat u bij een aantal zorgverzekeringen 
u uw cursusgeld voor ‘Meer bewegen 
voor ouderen’ kunt declareren? Vraag 
het uw zorgverzekering, wij zorgen voor 
uw factuur. Heeft u een Amstelveenpas, 
dan ontvangt u 50% korting. Deze korting 
geldt overigens voor al onze cursussen. 
Wij willen dat alle activiteiten voor ieder-
een toegankelijk zijn.
Voor de cursussen geldt dat u altijd gratis 
een proefles kunt volgen.

Kijk voor meer informatie en inschrijven 
op de website. Voor cursussen in de 
AanZ-wijkcentra kunt u terecht op www.
aanz-amstelveen.nl/cursussen, voor de 
wijksteunpunten kijkt u op de pagina ac-
tiviteiten op de website www.vita-amstel-
land.nl. U kunt daar een inschrijfformulier 
downloaden.

We zijn nog druk bezig met ideeën voor 
cursussen en activiteiten. Heeft u ideeën 
of wensen, mist u een bepaalde cursus 
en/of bent u zelf docent en wilt u een 
cursus of workshop geven, neem dan 
contact met ons op, misschien kunnen 
wij samen aan de slag. 
Tel. 020–5430441/442.

De Boekenkast

Het is weer voorbij die mooie zomer-
markt. We hebben veel boeken verkocht, 
maar ook veel boeken weggegeven t.b.v. 
een goed doel.

Paula Spijker heeft na 1½ jaar afscheid 
genomen van de boekenkast om kinde-
ren te gaan helpen met lezen. Ik wens 
haar veel succes en bedank haar voor 
de leuke samenwerking.
Om weer wat verfrissing te brengen in de 
boekenkast kan ik wel weer wat nieuwe 
boeken gebruiken. Graag neem ik die in 
ontvangst tijdens de wekelijkse woens-
dag koffieochtend.In de vorige Nota 
Bene Bovenkerk kondigde ik een nieuwe 
service aan: er hangen prikborden aan 
de boekenkast waarop vraag en aanbod 
kenbaar gemaakt kunnen worden.  
Mocht u een bepaalde titel en/of schrijver 
zoeken, laat het mij dan weten,  
mondeling dan wel via een briefje op het 
prikbord met naam en telefoonnummer. 
Ik ga dan mijn best doen om dit voor u 
te vinden.Mochten er bijzondere boeken 
ingebracht worden dan zal dit eveneens 
op het bord vermeld worden.
Vriendelijke groet, José van der Gugten
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