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Harmonie Orkest Amstelveen speelt op 
11 juni ‘Peter en de Wolf’
Op zondag 11 juni geeft Harmonie Orkest Amstelveen een speciale voor-
stelling voor kinderen tussen 6 en 10 jaar in het Noorddamcentrum. 
Op het programma staat het muzikale sprookje Peter en de Wolf van Sergej 
Prokofjev. De voorstelling wordt tweemaal gegeven: om 13.30 en om 15.00 
uur. Toegangsprijs is €5,00 en kaarten zijn te bestellen op 
kaarten@harmonieorkestamstelveen.nl of aan de zaal verkrijgbaar.
Peter en de Wolf gaat over het jongetje Peter dat zonder toestemming van 
zijn grootvader de tuin uitloopt. Op zijn spannende tocht naar buiten ont-
moet Peter een vogel, een eend, een kat en tot slot een wolf. 
En dan zijn er ook nog de jagers die op de wolf jagen.
Het sprookje is voor kinderen geschreven en op muziek gezet door de 
Russische componist Sergej Prokofjev, waarbij een verteller het jonge 
publiek meeneemt op avontuur. Onder leiding van Nico Schimmel speelt 
de Harmonie de dieren uit het sprookje, de jagers en natuurlijk Peter zelf. 
Frans Meijer is de verteller van het sprookje. 
Als toegift speelt de Harmonie een aansprekend stuk waaraan kinderen 
met slaginstrumenten mee mogen doen. De voorstelling duurt 45 minuten 
en kinderen kunnen voor en na de voorstelling een masker van een van de 
dieren maken. Na afloop is er limonade voor iedereen. 
Harmonie Orkest Amstelveen is een actieve muziekvereniging. 
Het orkest telt zo’n 45 leden en treedt regelmatig op met een breed 
speelrepertoire. Zin om mee te spelen? Meer informatie is te vinden op 
www.harmonieorkestamstelveen.nl. 

Vier de zomer met 
je buurtgenoten: 

15 juli Zomerfeest 
in het Urbanuspark

Op 15 juli a.s. heeft Bovenkerk 
haar eigen Day at the Park-festi-
val. In het Urbanuspark vieren we 
dan voor de derde keer met elkaar 
ons Zomerfeest. Dit gezellige 
dorpsfeest voor en door Boven-
kerkers wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Noorddamcen-
trum. Kom ook en vier de zomer 
met je buurtgenoten onder het ge-
not van een hapje en een drankje. 
Bezoek de braderie en geniet van 
de vele optredens. 
Programma

 15:00 uur: Start zomerfeest en 
braderie

 13:30 -14:00 uur: Deelnemers 
aan Heel Bovenkerk Bakt kunnen 
hun taart inleveren in de tent in 
het Urbanuspark

 18:00 uur: Prijsuitreiking Heel 
Bovenkerk Bakt

 23:00 uur: Einde Zomerfeest 
Bovenkerk
De hele middag en avond treden 
er muzikanten, bands, dansgroe-
pen etc. op. Eten en drinken kun 
je bij de diverse ‘rollende keukens’ 
en er is een buitenbar. Wil je op 
de hoogte blijven van het laatste 
nieuws rondom het Zomerfeest? 

Volg de berichtgeving op Facebook en/of 
Twitter. Iedereen kan op 15 juli een kraam huren 
op de Bovenkerkse braderie tijdens het 
Zomerfeest. Bedrijven, maar ook particulieren. 
De kosten van een kraam bedragen 20 euro. 
Heb je interesse? Stuur een mail naar: 
onsbovenkerk@gmail.com

Heel Bovenkerk Bakt
Vorig jaar bleek tijdens het zomerfeest dat we in 
Bovenkerk uitstekende taartenbakkers hebben. 
Het aantal deelnemers aan Heel Bovenkerk 

1



Bakt was enorm. 
De taarten zagen er geweldig uit en 
smaakten fantastisch. Ook dit jaar 
organiseert Lex Koot deze bakwedstrijd. 
Dus, hou je van bakken? Doe dan mee 
aan Heel Bovenkerk Bakt.

 

Er zijn vier categorieën
 Appeltaart/Notentaart etc.
 Zoete taart 
 Hartige taart
 Categorie voor kinderen

De taarten, cakes, cupcakes etc. mag je 
tussen 13:30 uur en 14:00 uur inleveren 
in de tent in het Urbanuspark.
Je baksel krijgt een nummer. Een zeer 
deskundige jury van Banketbakkerij 
Arnold Cornelis aan de Van der Hoop-
laan 151 in Amstelveen, beoordeelt al 
het lekkers. Natuurlijk kunnen ook de 
bezoekers van het zomerfeest de taarten 
proeven. Aan het eind van de middag, 
rond de klok van 18:00 uur wordt de 

winnaar van Heel 
Bovenkerk Bakt 
bekendgemaakt. 
Hij of zij mag zich 
een jaar lang 
de beste bakker 
van Bovenkerk 
noemen. Wil je 
meedoen aan 
Heel Bovenkerk 
Bakt? Stuur dan 
een email met je 
gegevens naar 
lex.koot@ziggo.nl. 
Na aanmelding 
ontvang je een 
bevestiging.

14 juni bewonersavond Bovenkerk
We gaan het op 14 juni eens helemaal 
anders doen. Het bestuur van het 
Bewonersplatform komt deze keer naar 
u toe. Wij willen graag nieuwe mensen 
ontmoeten op onze bewonersvergade-
ringen. Dus hebt u ideeën of wilt u meer 
weten wat er in ons dorp gebeurt, of juist 
niet gebeurt, komt u dan alstublieft.
Wij zorgen voor koffie / thee / limonade 
en… we hebben de Bovenkerkse IJsboer 
uitgenodigd. Iedereen die aanwezig is 
krijgt een gratis ijsje van het Bewoners-
platform. Dit alles om Bovenkerkers 
samen te brengen.
In Bovenkerk bij het VOKA-gebouw aan 
de Vierlingsbeeklaan, aanvang 19.30 uur.
Benieuwd naar deze speciale bewoners-
vergadering? We zien je graag op 
14 juni op de vergaderlocatie bij het 
VOKA-gebouw aan de Vierlings-
beeklaan. En neem allemaal een buur-
man of buurvrouw mee, al is het alleen 
maar om tijdens het eten van ons gratis 
ijsje even bij te praten met de buurt.

De laatste nieuwtjes uit Bovenkerk van 
het dagelijks bestuur van het Bewoners-
platform. Wat gaat er binnenkort gebeu-
ren in ons dorp? Allereerst de Bewoners-
vergadering die op 14 juni bij de VOKA 
wordt gehouden - zie hiernaast. 
Verder zijn we druk bezig met de voor-
bereiding van een historische dag in en 
rond Bovenkerk. 
Op zaterdag 9 september is het zover. 
Wat kunt u deze dag verwachten? 
Een historische wandeling door ons 
dorp langs ongeveer twintig objecten. 
Met of zonder een gids. De Urbanuskerk 
is open voor bezichtiging en u kunt de 
toren beklimmen. De historische Tram in 
Bovenkerk zal rijden voor een ritje. In het 
Noorddamcentrum komt een tentoonstel-
ling met foto’s, films en nog veel meer. 
Een wandeling langs de Poel met of 
zonder natuurgids. 
Kinderen worden uitgedaagd een teke-
ning of schilderij van de Urbanuskerk te 
maken. En nog veel meer.

De burendag op 23 september krijgt ook 
al gestalte. Op de vergadering van 14 
juni bij de VOKA weten we meer. Maar 
ook dit wordt weer een bijzondere dag 
in ons dorp. Want saamhorigheid, daar 
werken we hard aan.
En we gaan meer samenwerken met alle 
verenigingen, evenementen, RODA 23, 
Vrienden van de Urbanuskerk.
De aanzet voor een website is gemaakt: 
Bovenkerk, Parel Aan De Poel.
We hebben de eerste gesprekken ge-
voerd om te kijken hoe we moeten begin-
nen. Binnenkort gaan we met belangstel-
lenden rond de tafel zitten om te horen 
wat de wensen zijn. Op deze site zou 
het bijvoorbeeld mogelijk moeten gaan 
worden om toegangsbewijzen te bestel-
len voor evenementen in en rond Boven-
kerk. Foto’s en films kunnen bekijken met 
leuke informatie over het Bovenkerk van 
toen en nu. In de volgende Nota Bene 
Bovenkerk meer nieuws.

Vriendelijke groeten, Bewonersplatform 
Bovenkerk, De Parel aan de Poel.

Save the Day!
Bovenkerk: 
Parel aan de Poel
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Bosprogramma
Hieronder vindt u een overzicht van de middelgrote en grote evenementen, 
onder voorbehoud. 
Vr 9 - zo 18 juni Bacchus Wijnfestival Vrije Sportvelden Zuid
Vr 23 juni Midzomernachtcross Amsterdamse Bos
Za 15 juli A Day at the Park Land van Bosse
Vr 4, za 5 en zo 6 aug Dekmantel Land van Bosse
Vr 18 - zo 27 aug EK Hockey Sportpark
Za 26 en zo 27 aug Festimi Radarterrein
Za 30 sep Halve Triathlon Bosbaan



Ciske de Rat De ijscoman van 
BovenkerkCiske de Rat kennen we allemaal, 

gespeeld door Danny de Munk. Maar wat 
veel Bovenkerkers niet weten is dat wij 
zelf de huidige Ciske in ons dorp heb-
ben wonen. De jongen die op dit moment 
in de musical Ciske speelt is Steef van 
Wijk. Steef is nog maar 11 jaar oud, maar 
heeft nu al een mooie carrière.
Toen Steef op turnen zat, kreeg hij op 
zijn negende de kans om auditie te doen 

voor een rol in de musical Billy Elliot. 
Hij werd aangenomen en genoot enorm. 
Steef vond het zo leuk dat hij, toen hij 
de kans kreeg, voor de musical Ciske 
de Rat auditie deed. In eerste instantie 
kreeg hij de rol van Jantje Verkerk toebe-
deeld. De rol van Jantje was een uitda-
ging, want Jantje was altijd boos en had 
een hekel aan Ciske. Om alle kinderen 
die in de musical spelen hun rol goed te 
laten spelen, worden ze opgeleid op de 
Ciskeschool. De periode op de Ciske-
school is heel zwaar en intensief. Maar 
Steef heeft het goed doorstaan en begon 
aan zijn rol van Jantje. 
Het smaakte Steef naar meer en daarom 
deed hij tussendoor auditie voor Ciske... 
en sinds 6 april 2017 speelt Steef de rol 
van Ciske. Jonge Ciske wel te verstaan, 
want Danny de Munk speelt de oudere 
Ciske zelf. Steef heeft drie nummers die 
hij samen met Danny zingt. 
Terwijl Steef gewoon naar school gaat, 
de basisschool Montessori ‘De Linden’, 
repeteert hij ook nog één keer per week 
zo'n 4 à 6 uur voor zijn rol. Gelukkig heeft 
hij veel bewegingsvrijheid op school want 
Steef heeft weleens vrij af nodig van-
wege een optreden. Steef speelt 1 à 2 
keer per week in de musical. Helaas mag 
hij van de inspectie niet meer spelen. Per 
jaar mag een kind maar een aantal uur 
‘werken’. Dit vindt Steef jammer, want hij 
wil veel meer. Het enthousiasme straalt 
van hem af. Het is zo mooi om te zien dat 
hij binnen een seconde van Steef ineens 
Ciske wordt. En gewoon effe een moppie 
zal zingen (plat Amsterdams uitgespro-
ken). Geweldig, en wat een power heeft 

hij in zijn stem. Voor je het weet schakelt 
hij weer om naar Steef en laat hij zijn 
foto's zien. Interviews op tv, Koffietijd, het 
hoort er allemaal bij en Steef straalt ter-
wijl hij erover praat. Op de grote plank in 
zijn kamer staan alle cadeautjes, die hij 
intussen gekregen heeft, uitgestald. Van 
kaarten tot ratjes, zoveel en het maakt 
niet uit; Steef is voor alles dankbaar. 
Op het moment toert de cast van Ciske 
de Rat door het land en komt uiteindelijk 
weer terug naar Amsterdam, waar Steef 
op 22 juli 2017 de laatste keer als Ciske 

te zien is. De volwas-
sen spelers gaan met 
de touringcar naar de 
optredens, maar de 
kinderen die meespelen 
moeten door ouders/
verzorgers gebracht 
worden. Dit omdat de 
volwassenen zich willen 
concentreren voor het 
optreden, en met kin-
deren in de bus is dat 
moeilijk. Steefs moeder, 
Silvia, staat altijd paraat 
om Steef te brengen. 
De cast van Ciske 
de Rat is heel close; 
daarom vindt Steef het 

jammer dat de musical bijna stopt. 
Hij kijkt alweer uit naar een nieuwe rol, 
want hij is nog niet klaar in de musical-
wereld. Steef wil graag doorgaan met 
musicals, maar als dat niet lukt dan wil 
hij graag bij de politie of acteur worden. 
Misschien een combinatie en hebben wij 
een nieuwe Baantjer in ons midden. 
In zijn vrije tijd vindt Steef het leuk om te 
handballen en af en toe te vissen. 
Hij houdt van buiten spelen, gamen en 
pijl en boog schieten. Al met al een druk 
leven, waar hij volop van geniet. 
Wij wensen Steef nog een mooie Ciske-
periode... Steef toi toi toi!

Vroeger was hij een bekende ver-
schijning op straat: de ijsboer met zijn 
vrolijk gekleurde bakfiets vol schepijs. 
Jarenlang hoorden we de bel niet meer 
rinkelen, maar sinds kort rijdt hij weer 
door Bovenkerk: ijscoman Lex. Let op de 
bel en bestel maar: hoorntjes, wafeltjes, 
bekertjes, naar wens. En welk soort ijs 
vindt u het lekkerst? Zeg het maar! Lex 
heeft het allemaal in zijn kar. Deze zomer 
wordt extra zonnig met de Bovenkerkse 
ijscoman. Lex: ‘Dit is altijd een dierbare 
wens van mij geweest. Sinds ik met 
pensioen ben gegaan, kan die wens in 
vervulling gaan’.

Jeu de Boules toernooi 
Bovenkerk
Voor de 8e keer spelen we ons jeu de 
boules toernooi op zondag 9 juli a.s. 
Er wordt deelgenomen door 16 spelers, 
er is een prijzentafel, een achtergrond-
muziekje, en een hapje en drankje. 
Iedereen uit Bovenkerk is welkom, er zijn 
genoeg zitplaatsen in ons stadion. Wij 
hopen op mooi weer, wij gaan er tevens 
weer een leuk buurtfeestje van maken. 
Kom kijken naar deze prachtige sport.
Geef u op voor gratis proeflessen.
Organisator: Ger Tates.

Het Zonnehof zoekt 
vrijwilligers
Het Zonnehof in Bovenkerk heeft 
dringend behoefte aan vrijwilligers, die 
met de bewoners actie, gezelligheid en 
creativiteit willen delen. Voor mensen 
met een dementie is aandacht al heel 
belangrijk. Heeft u misschien tijd om een 
uurtje of zo te komen helpen bij activitei-
ten? Zo wordt er op de woensdag samen 
met mensen van Ons Tweede Thuis in 
het Zonnehof gezellig gekookt. En op 
vrijdag gaan de mensen creatief aan de 
slag. Of houdt u meer van wandelen? 
Op elke dinsdagochtend om 10 uur gaan 
we met zoveel mogelijk bewoners een 
wandeling maken door Bovenkerk. Jong 
en oud zijn welkom om mee te doen. Wilt 
u meer informatie? Meldt u zich dan bij 
Nicolet Zuethoff, Activiteitenbegeleidster 
Zonnehof, Tel.nr.: 020-4261260
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‘Presentatieconcert’ Jan Lenselink en 
André van Vliet op 15 juli 2017

De Vrienden van de Urbanus hebben 
een ‘presentatieconcert’ georganiseerd 
in de Urbanuskerk op zaterdag 15 juli 
2017 om 20.00 uur door het muzikale 
duo Jan Lenselink (vleugel) en André van 
Vliet (orgel). Het gevarieerde programma 
zal o.a. bestaan uit werken van Bach, 
Mozart, Van Otterloo, een wandeling 
door Italië (opera) en een musical (The 
Sound of Music). Jan Lenselink is gebo-
ren in Zwolle en bracht zijn kinderjaren 
door naast de kerk, waar zijn opa koster 

was. Zodoende groeide hij op met de 
orgelklanken in de kerk en werd zijn inte-
resse in de muziek al vroeg gewekt. Met 
zijn vader bezocht hij de orgelconcerten 
op het wereldberoemde Schnitger-orgel 
van de Zwolse St. Michaëlskerk en 
hoorde hij beroemde organisten, zoals 
Feike Asma en Piet van Egmond.
Jan studeerde aan het Zwols conser-
vatorium orgel, piano en lichte muziek. 
Naast zijn werk als freelancemusicus en 
begeleider van vele koren en solisten 
geeft hij privéles op piano en keyboard in 
Emmen. Jan Lenselink treedt regelmatig 
op in radio en tv-programma’s en heeft 
meegewerkt aan vele opnames op gram-
mofoonplaat en cd. Zijn improvisatieta-
lent in zowel lichte als klassieke muziek 
wordt door velen gewaardeerd, waardoor 
hij concerten gaf met bekende musici 
als Marco Bakker, Ernst Daniël Schmidt, 
Henk Poort, Thijs van Leer, Gail Gilmore, 
Liesbeth List, Louis van Dijk en vele 
anderen. Jan is ook in het buitenland 
geen onbekende en maakte zijn opwach-
ting in vele landen in Europa, maar ook 
in de Verenigde Staten. André van Vliet 
is geboren in Benschop. Op negenjarige 
leeftijd begeleidde hij de kerkdiensten 
al in zijn woonplaats. Lessen volgde hij 
bij Herman van Vliet die hem ook de 
liefde voor met name de Franse roman-
tiek bijbracht. Op het Utrechts Con-
servatorium studeerde André bij Nico 

van den Hooven, Jan Welmers en Jan 
Raas. Wekelijks reist hij door het land 
als begeleider van koren of als solist. 
Zo concerteerde hij op veel belangrijke 
orgels in Nederland maar ook daar-
buiten. Hij speelde voor radio en tv en 
maakte zes soloalbums. Evenals op de 
cd’s pronken bij de concerten -naast de 
namen van componisten als Bach, Men-
delssohn, Franck, Guilmant, Widor en 
Dupré- ook grootheden als Planyavski, 
Hidas, Verschraegen en Toebosch. In 

combinatie met 
andere vocalisten 
en instrumen-
talisten worden 
veel optredens 
verzorgd, zoals 
bijv. de combinatie 
orgel/piano, waarin 
André samen met 
Jan Lenselink 
een zeer verras-
send en vernieu-
wend programma 
brengt. Tijdens dit 
presentatieconcert 
willen Lenselink 
en Van Vliet de 
concertbezoekers 
een indruk geven 

van de cd die zij onlangs hebben opge-
nomen en die ook verkrijgbaar zal zijn. 
Het concert begint om 20.00 uur in de 
Urbanuskerk. De entree bedraagt 
€ 12,50 (pauzedrankje inbegrepen). Re-
serveren kan via email muziek240@gmail.
com Kaarten zijn ook voorafgaande aan 
het concert vanaf 19.30 uur in de kerk 
verkrijgbaar. Meer info: 
www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl en 
www.zingenenzo.com

Workshop Stress Relief

In deze workshop krijg je handvatten 
aangereikt hoe je meer mindful in het 
leven kan staan en rust en ruimte voor 
jezelf kan creëren.
Thema’s die aan bod komen zijn o.a.: 
stressmanagement, burn-out, slaap-
problemen, hormoonbalans etc.
Met een ‘proeverij’ van verschillende 
technieken uit de NLP, RET, 
Hypnotherapie en Neurosemantiek krijg 
je de kans om te onderzoeken wat jou 
stress geeft en hoe je daar anders mee 
om kunt gaan.
Stress Relief 1: zaterdag 7 oktober
Stress Relief 2: zaterdag 4 november
Locatie VOKA-gebouw, Vierlings-
beeklaan 24. Voor meer informatie kijk 
op www.collacoaching.nl of mail naar 
Monique: info@collacoaching.nl

Organiseer een activiteit 
in uw buurt!

Het is weer zomer, dus de hoogste tijd 
om de buren weer eens op te zoeken. 
Overleg eens met uw buren over het 
organiseren van een buurtactiviteit. Dat 
kan een traditionele straatbarbecue zijn, 
maar u kunt ook aan heel andere dingen 
denken zoals een sport- en/of spelactivi-
teit. Bij een buurtactiviteit benaderen de 
initiatiefnemers de mensen in hun straat 
of buurt en organiseren zelf het feest of 
de activiteit. De bijeenkomst is erop 
gericht de onderlinge burenband te ver-
sterken en de buurtbewoners (nog) beter 
te leren kennen. Wanneer bewoners 
elkaar kennen wordt de saamhorigheid 
groter en neemt ook de bereidheid toe 
om iets voor elkaar te doen.

De bewoners die het initiatief nemen 
om een activiteit in hun straat of buurt te 
organiseren, kunnen aan het dagelijks 
bestuur van het Bewonersplatform een 
bijdrage vragen. Deze bijdrage is in 
beginsel 50 euro per activiteit. Bij meer 
dan 50 deelnemers kan de bijdrage ver-
hoogd worden tot € 100,-. 
Aan het verkrijgen van een bijdrage zijn 
wel enkele voorwaarden verbonden:

 Het minimum-aantal deelnemers is 20;
 Alle buren worden uitgenodigd, dus 

niet alleen je vrienden uit de straat;
 De subsidie geldt alleen voor 

niet-commerciële feesten, georganiseerd 
door bewoners;

 Van ieder feest wordt een foto beschik-
baar gesteld voor publicatie in Nota Bene 
Bovenkerk, met graag ook een sfeerver-
slagje erbij.
Wij raden aan tijdig een verzoek om een 
bijdrage in te dienen, want er is maar 
een beperkt budget beschikbaar en op 
is op. De aanvraag kan worden gestuurd 
aan het Bewonersplatform Bovenkerk, 
e-mailadres bpbovenkerk@gmail.com. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Gerard Miltenburg, tel. 020-3455876.
Voor een straatfeest of buurtactiviteit is 
in de meeste gevallen geen vergunning 
nodig maar kan worden volstaan met een 
melding bij de gemeente. 
De voorschriften hiervoor staan vermeld 
in het meldingsformulier straatfeesten, 
dat u vindt op de website van de 
gemeente Amstelveen.
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Ik ben nu alweer bijna een jaartje voorzit-
ter van het bewonersplatform en ik kan 
wel zeggen het is niet echt saai geweest, 
er is genoeg te doen. 
De woongemeenschap Bovenkerk is 
echt een ‘Parel aan de Poel’, want wat 
gebeurt er toch veel in ons dorp en wat 
zetten al veel mensen zich in om voor en 
met elkaar activiteiten te organiseren. 
De komende tijd komen er weer een paar 
mooie activiteiten aan waar we elkaar 
op een centrale plek in ons dorp kunnen 
ontmoeten (Zomerfeest, Rock Urbanus 
of het Badje) om zodoende elkaar beter 
te leren kennen. Maar is dat te massaal 
voor u dan kunt u ook het feest dichter-
bij uw huis laten plaatsvinden want op 
burendag (23 september) hopen wij dat 
in zoveel mogelijk straten het initiatief 
genomen gaat worden om een gezellige 
buurt BBQ te organiseren. Dus als u dit 
leest neem dan het voortouw en meld 
u aan voor een financiële bijdrage van 
het bewonersplatform. Ondanks de inzet 
van vele mensen hebben wij nog steeds 
hulp nodig en daarom komen we naar u 
toe deze zomer als bewonersplatform. 
We willen graag zichtbaar worden in uw 
buurt om uit te leggen dat het mooi zou 
zijn als nog meer mensen zich aanmel-
den om iets voor elkaar te doen… om te 
helpen bij de VOKA of als activiteiten-
coördinator om voor onze (kwetsbare) 
buur(t) speciale activiteiten te organi-
seren of helpen bij communicatie met 
het bouwen van de website over onze 
historie etc., etc.…. want in een dorp doe 
je alles samen…. Meld u AAN…. want…. 
Samen zijn wij Bovenkerk, Bovenkerk zijn 
wij Samen….

Alleen op de aangegeven gedeeltes langs de 
Vierlingsbeeklaan…

Alleen op de aangegeven gedeeltes 
(tussen de paaltjes zoals op de foto) 
op de Vierlingsbeeklaan is het losloop-
gebied voor de honden. Hier kunnen de 
honden, mits onder controle, loslopen. 
Wél hoort óók hier de hondenpoep op-
geruimd te worden. Loopt de hond buiten 
dit gebied los, dan kan het een fikse 
boete opleveren!  Ook in het Amster-
damse bos vanaf de 
ingang bij Silversant tot 
aan de kleine Noorddijk 
hoort de hond aange-
lijnd te zijn! In februari 
jl. is door de gemeente 
aangegeven dat de 
hondenkaart van 2012 
nog steeds van kracht 
is. Zie de website van 
de gemeente voor de 
kaart van heel Amstel-
veen.
Waar kunt u uw hond 
uitlaten?
Baas en hond op één 
lijn: de hondenkaart helpt daarbij! Heer-
lijk, samen met uw hond erop uit. Maar 
waar moet u rekening mee houden als u 
uw hond uitlaat? Waar mag uw hond lek-
ker loslopen en waar niet? De belangrijk-
ste regels voor hond en baas in Amstel-

veen staan vermeld op de hondenkaart. 
Op de hondenkaart ziet u waar uw hond 
mag loslopen, waar hij aangelijnd moet 
zijn en waar uw hond niet welkom is.
In het kort de regels

 Poep overal opruimen, ook in de los-
loopgebieden (alleen op bepaalde stuk-
ken langs de Vierlingsbeeklaan).

 Losloopgebieden, hond hoeft niet 
aangelijnd, wel poep 
opruimen!

 Honden aan de lijn, 
behalve in losloopgebie-
den en op wegen buiten 
de bebouwde kom.

 Verboden voor honden: 
kinderspeelplaatsen, 
speelweiden, schoolplei-
nen en heemparken.
De hondenkaart kunt u 
ook gratis afhalen bij het 
raadhuis, de wijkcentra 
en bibliotheken. Baas 
en hond op één lijn: zo 
kunnen we met plezier 

rondlopen in Amstelveen.
Overlast melden
Wilt u overlast van loslopende honden, 
bijtende honden of hondenpoep melden? 
Dan kunt u dit digitaal melden op www.
amstelveen.nl. 

Informatie van stichting 
Bovenkerk
De stichting Bovenkerk heeft vorig jaar 
voor het eerst een jaar gedraaid. Vooral 
de subsidies van de gemeente hebben 
veel aandacht gevraagd. Die bedragen 
€ 9632 en worden besteed aan zaken 
als water voor het speelbadje in het 
Urbanuspark, deze krant Nota Bene 
Bovenkerk, de Vrijmarkt, Paaseieren 
zoeken, Koffieochtenden in het Noord-
damcentrum, Zomerfeest, Hoera, het is 
vakantie, Rock Urbanus, Buurt BBQs, 
het Jeu de boules toernooi, en natuurlijk 
ook vergaderkosten. Verder is een nieuw 
huishoudelijk reglement gemaakt voor 
het bewonersplatform, het oude was 
verouderd. Het project Parel aan de Poel 
heeft ook veel aandacht gevraagd, met 
name het Noorddamcentrum. Veel over-
leg met de gemeente om vast te stellen 
wat er aan het gebouw moet gebeuren.

De Boekenkast

Begin februari hebben we het eenjarig 
bestaan van de boekenkast gevierd 
tijdens de wekelijkse koffie-ochtend met 
een gedicht en een verrassing voor onze 
lezers. Inmiddels is de kast alweer veel 
te klein voor het grote aantal beschikbaar 
gestelde boeken. Om ruimte te maken 
voor nieuwe boeken zullen we op de 
komende zomermarkt in juli een groot 
aantal van onze boeken zeer voordelig 
verkopen.
Er is bij ons regelmatig vraag naar be-
paalde titels/schrijvers. Daarom starten 
we vanaf september met een verzoek-
service (denk daarbij aan de briefjes bij 
AH). Daarop kunnen uw wensen en ons 
interessant aanbod kenbaar gemaakt 
worden. (Meer hierover in de volgende 
Nota Bene Bovenkerk.)
Reden te meer om toch eens een kijkje 
te komen nemen als u van lezen houdt. 
De boekenkast is bereikbaar alle 
dagen dat het Noorddamcentrum open is 
en op woensdagochtend is er altijd 
iemand aanwezig om u te woord te 
staan, eventueel onder het genot van 
een kopje koffie of thee.

Vriendelijke groet van 
José van der Gugten en Paula Spijker

Vloeibaar vet is extra
inkomen voor het 
Noorddamcentrum!

Steeds meer mensen weten dat het 
frituurvet na gebruik ingeleverd kan 
worden, zodat er biodiesel van gemaakt 
kan worden. Maar vet en olie verdwijnen 
helaas ook nog steeds via de gootsteen 
of het toilet. Of het wordt afgevoerd via 
het restafval. In beide gevallen kost dat 
geld, terwijl het frituurvet geld waard is 
als het wordt ingeleverd.
Het vet kan worden ingeleverd bij het 
Noorddamcentrum.
Hier staan gele inzamelcontainers voor 
het inleveren van gebruikte vetten en 
oliën in een afgesloten verpakking. Het 
Noorddamcentrum is blij met deze actie, 
omdat het voor extra inkomen zorgt.
Daarnaast kunnen de vetten en oliën uit 
de keuken ook ingeleverd worden bij het 
afvalbrengstation van Amstelveen. 
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De mooiste foto's van Bovenkerk

Foto's Vrijmarkt

Bovenkerk is een fotogeniek dorp, dat 
kun je wel zeggen. We hebben ook alles 
mee. En daar zijn we behoorlijk trots 
op. Een prachtig natuurgebied in onze 
achtertuin. Een statige kerk, die overal 
bovenuit torent. En wat de Amstel is voor 
Ouderkerk is de Poel voor Bovenkerk. 
Uniek! Er is dus meer dan genoeg om te 
fotograferen. Iedereen heeft tegenwoor-
dig een camera op zak met volop pixels. 
Daar ligt het niet aan. Je moet er alleen 
een beetje oog voor hebben. Een par-
mantige merel in je tuin? Klik! Een vader, 
die een ijsje koopt voor zijn zoontje? Klik! 
En als u nou toch aan het fotograferen 

Foto’s van de vrijmarkt op Koningsdag.

WhatsApp 
Buurtpreventie

Sinds kort heeft Bovenkerk een eigen
WhatsApp-groep. Op de facebook-
pagina’s Nota Bene Bovenkerk en 
Ons Bovenkerk vindt u een link om u aan 
te melden. Ook op de app Nextdoor is de 
link geplaatst. Op alle drie de manieren 
is het met onderstaande plaatjes aan-
gekondigd. Laten we Bovenkerk veilig 
houden!

bent, stuur dan eens een hele mooie 
foto op naar de redactie van Nota Bene 
Bovenkerk (zie Colofon voor adres). 
Dan gaan wij er in dit najaar een spraak-
makende foto expositie van maken, 
waar we met zijn allen behoorlijk blij 
mee kunnen zijn. Het enige, dat wij van 
u vragen is uw dierbaarste Bovenkerkse 
foto af te drukken of te laten afdrukken op 
A4 formaat. Dan kan de jury er gemak-
kelijker en sneller mee omgaan. Doet u 
mee? Zien we u morgen op straat met 
uw mobieltje of een heuse fotocamera 
rondlopen? Succes en veel plezier!
Foto's: Stijn Broeder

Nieuws van de Vrienden 
van de Urbanus

2 september 2017
Op zaterdag 2 september is een optre-
den gepland van het ‘Trio Concento’, 
(André Knevel (orgel), Arie Horst 
(vleugel) en Liselotte Rokyta (panfluit) 
met licht-klassiek repertoire. 
In de komende maanden zal (o.a. op 
onze website en facebook-pagina) meer 
informatie bekend worden gemaakt, bijv. 
hoe u aan kaarten kunt komen.

9 en 10 september 2017
Dan zijn weer de Open Monumenten 
Dagen. Onze Urbanuskerk is dan te 
bezichtigen op zaterdag 9 september van 
11.00 tot 17.00 uur en zondag 10 septem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur.

Einde van een tijdperk

Onlangs is het gebouw gesloopt waar het 
voormalige autoherstelbedrijf van 
Pijnaker was gevestigd aan de Legmeer-
dijk, nu aan het Schinkeldijkje.

ASCC Start nieuw 
seizoen in het najaar

In het najaar 2017 start de ASCC het 
nieuwe cursusseizoen met cursussen en 
workshops voor Windows 10, Android 
tablets en smartphones, iPad/iPhone, 
Facebook, Fotoalbums maken, Foto- en 
Videobewerking 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 wijk-
centrum 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. 
Ook kunt u informatie vragen via 
cursussen@ascc.nl
De ASCC is op zoek naar mensen die 
het bestuur kunnen ondersteunen als 
bestuurslid, ondersteuner of docent. 
De ASCC zoekt mensen die zich hier-
voor willen inzetten. 
Enthousiaste bestuursleden en onder-
steuners vormen een goed samen-
werkend team. U kunt nadere informatie 
hierover vragen via info@ascc.nl of op 
werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
bellen met 0647880464.
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Klussende oplichters!!!!
De laatste tijd zijn er weer ‘klusjesman-
nen’ actief. Deze personen bieden aan 
de deur hun diensten aan: o.a. het 
schoonmaken van de dakgoot, renoveren 
van de gevel of het dak, of tuinwerk-
zaamheden. Bewoners wordt verteld dat 
bijvoorbeeld hun dak onderhoud nodig 
heeft en vervolgens worden de slachtof-
fers hoge rekeningen gepresenteerd die 
contant betaald moeten worden. Ook 
wordt het werk dikwijls niet afgemaakt. 
Advies van de politie
Wordt u met dergelijke opdringerige per-
sonen geconfronteerd of bent u slachtof-
fer geworden van deze klussers, bel dan 
direct de politie via 0900-8844. Noteer 
altijd signalementen en/of kentekens of 
maak foto’s indien mogelijk. 
Wordt u bedreigd of is er sprake van 
spoed belt u dan 112. Houdt u ook een 
extra oogje in het zeil namens de (al-
leenstaande) ouderen in uw straat of 
buurt. Deze malafide klusjesmannen 
gaan geraffineerd te werk en kiezen hun 
slachtoffers zorgvuldig, ouderen zijn hun 
favoriete doelgroep.
Tips ter voorkoming van oplichting. 
Ga niet in zee met deze (veelal Engels-
sprekende) klusjesmannen, maar zoek 
zelf een bedrijf en maak hier goede 
schriftelijke afspraken mee. Vraag bij-
voorbeeld na of een bedrijf is ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel. Zoek 
op internet naar het bedrijf en check 
referenties. Op die manier verkleint u de 
kans aanzienlijk op teleurstelling of zelfs 
oplichting.
Geluidsoverlast!!!!
Geluidsoverlast kan een flinke bron van 
stress of ergernis zijn. Geluidsoverlast 

kan zich in vele vormen aandienen weet 
wijkagent Lukassen: ‘een feest bij de 
buren, een klussende flatbewoner die 
tot laat in de nacht aan het boren is, 
een blaffende hond of te harde muziek. 
Wanneer anderen echt last hebben van 
(te) hard geluid, kan er al sprake zijn van 
geluidsoverlast.’
Wat kunt u zelf doen?
Bij deze vormen van geluidsoverlast, 
waarbij u de veroorzaker kent, kunt u 
het in veel gevallen prima zelf oplossen 
door uw buren erop aan te spreken en 
eventueel afspraken te maken. Meestal 
leidt dit tot een oplossing. Lukt dit niet, 
dan kunt u de politie bellen. Anders ligt 
het wanneer de overlast veroorzaakt 
wordt door groepen jongeren op knette-
rende brommers bij u in de buurt. Om te 
voorkomen dat u als klager tot zondebok 
wordt verklaard, kunt u in zo’n geval het 
beste onmiddellijk contact opnemen met 
de politie via 0900-8844.
Boete of inbeslagname geluidsappa-
ratuur
Bij een eerste melding wordt de veroor-
zaker van de geluidsoverlast meestal 
gewaarschuwd, tenzij er sprake is van 
extreme vormen van geluidsoverlast. 
Dan kan er proces-verbaal worden 
opgemaakt, waarbij een boete opgelegd 
wordt. Bij herhaling kan zelfs de geluids-
apparatuur in beslag worden genomen 
en bepaalt justitie de hoogte van de 
boete. Wijkagent Richard Lukassen: 
‘Maar liever laten we het niet zo ver 
komen en doen we een beroep op u. 
Houd een beetje rekening met elkaar: 
kijk uit met geluid.’
Uw wijkagenten Sandy, Sandra en Richard 
wensen U een mooie, veilige zomer!!!!

Column Cor de Horde Stralende zon

We zitten na onze wandeling door Bovenkerk even uit te puf-
fen op de bankjes bij het VOKA-gebouw. We hebben wel wat 
meegemaakt: jonge meerkoetjes, die op de rug van hun moe-
der mee mochten varen door de sloot. Velden vol bloeiende 
daslook langs de Vierlingsbeeklaan. En ik ben de bewoners 
van het Zonnehof aan het vertellen waarom deze plantjes ook 
wel berenlook worden genoemd. ‘Dit is de tijd, dat de beren uit 
hun winterslaap kwamen en het eerste wat ze dan deden was 
het zich tegoed aan de look, een plantje, dat heel goed is voor 
je gezondheid. Het ruikt naar ui en het is ook familie van de 
ui. Daarom noemden ze dit ook wel berenlook. Maar er zijn nu 
geen beren meer in Bovenkerk’.
Terwijl ik als een echte gids aan het oreren ben komt een 
jonge moeder met een klein kind naast me staan om naar me 
te luisteren. Er klinkt een liedje van de merel. ‘Hoor toch’ zeg 
ik, ‘kon ik maar zo mooi zingen als deze vogel. Dan werd ik 
zeker net zo beroemd als Caruso’. Ze knikt. Het is waar, wat 
ik zeg. ‘Wat een mooi kindje heeft u ’zeg ik uit vriendelijkheid. 
‘Hoe heet ze?’ Ze neemt haar dochtertje op de arm. ‘Diba’. Nu 

gaat me een lichtje op: ‘Dat is een prachtige naam, een oude 
Perzische naam. Het betekent ‘zon’. De vroegere keizerin van 
Iran heet Farah Diba en dat betekent ‘stralende zon’. De Iraanse 
mevrouw knikt verrast. ‘Alles wat u zegt is waar’ zegt ze tegen 
mij en indirect tegen de bewoners van het Zonnehof, voor wie 
Farah Diba ook geen onbekende is. Aangemoedigd door dit 
succesje ga ik verder: ‘Ik ben nog nooit in Iran geweest, maar 
van wat ik erover gelezen heb moet het een prachtig land zijn 
met een rijke historie en een heel oude cultuur, ouder nog dan 
de Griekse of de Egyptische beschaving. Zelfs de Griekse ver-
overaar Alexander de Grote stond versteld van de rijkdom van 
het land en de grote wijsheid van de mensen daar’. De Iraanse 
knikt en zegt: ‘Maar ik woon nu liever hier. Dat komt door de 
imams in mijn land. Mijn man en ik, we hebben in de Westwijk 
gewoond, ook in Bovenkerk en we gaan nu wonen in Aalsmeer, 
omdat het daar goedkoper is. Bovenkerk is het mooist, maar is 
nu bijna onbetaalbaar’. ‘Toch mag u uw eigen afkomst nooit ver-
geten’ zeg ik een tikje belerend. ‘Al was het alleen maar voor uw 
dochtertje’. Met een lachje eindigt ze: ‘Alles wat u zegt is waar’. 

Zet plastic niet neer 
buiten de ophaaldagen

De gemeente attendeert inwoners erop 
dat het te vroeg aanbieden van plastic 
afval (ofwel PMD, plastic, metaal & 
drankkartons) leidt tot zwerfafval.
Het is veel Amstelveners een doorn 
in het oog dat een aantal mensen hun 
zogenoemde PMD-zakken niet op de 
inzameldag aanbiedt, maar dit al veel 
eerder doen. ‘Daardoor hebben onder 

andere vogels ruim de gelegenheid om 
de zakken kapot te maken. Zo ontstaat 
zwerfafval’, aldus de gemeente. Op de 
afvalkalender die de gemeente eind 2016 
heeft verstrekt staan de inzameldagen, 
maar ook op mijnafvalwijzer.nl (waar 
bewoners hun postcode kunnen invullen) 
kan worden ingezien wat de inzamel-
dagen zijn per wijk.
Afvalwijzer App
Ook is er een afvalwijzer app die kan 
worden gedownload in de Appstore of 
de Google Playstore. Via de app wordt 
een melding verstuurd als minicontainers 
of zakken met plastic, metaal (blik) en 
drankkartons (PMD) buiten gezet mogen 
worden. Op de app staan ook de onder-
grondse glas-, papier- en kledingcontai-
ners.
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Colofon

Bewonersplatform
Bovenkerk
Het bewonersplatform is opgericht op 
29 november 1993 met het doel de 
leefbaarheid in Bovenkerk positief te 
beïnvloeden.
Het platform komt drie keer per jaar 
bijeen. Het heeft geen vaste samen-
stelling; de aanwezigen vormen het 
platform.
 
De volgende platformbijeenkomst 
is op woensdag 14 juni 2017
bij het VOKA gebouw (zie pag.?). 
U bent om 19.30 uur van harte 
welkom. 

De laatste bijeenkomst in 2017 is op 
woensdag 18 oktober.
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

In Bovenkerk, een vitaal dorp, bestaan 
veel verbindingen tussen mensen: 
mensen die activiteiten met elkaar 
ondernemen, elkaar een handje helpen, 
naar elkaar omkijken. Al die verbindingen 
vormen samen een stevig netwerk: de 
dorpsgemeenschap. Dit netwerk zorgt 
ervoor dat mensen een betekenisvol 
leven kunnen leiden. Bovendien biedt het 
veerkracht aan buurtgenoten die kwets-
baar zijn. Wat zou het mooi zijn als ieder-
een mee kan doen aan de samenleving. 
Wat kunt u concreet doen?

10 tips voor een sociale wijk
1. Groet iedereen die u tegenkomt!
Moet u eens opletten hoeveel goede 
reacties u krijgt.
2. Geef een hand bij het ontmoeten.
Iedereen voelt zich gewaardeerd en 
meteen betrokken.
3. Ken uw buurt of straat.
Vraag u af wie waar woont in de straat. 

Kent u al uw straatgenoten?
4. Nodig een straatgenoot uit voor een 
kopje koffie.
Samen iets doen leidt tot elkaar helpen.
5. Organiseer een straatfeest of buurt-
barbecue.
6. Bezoek eens een van de vele activitei-
ten in Bovenkerk.
7. Help mee met de organisatie van een 
activiteit in het dorp.
8. Organiseer zelf een activiteit. 
9. Houd u op de hoogte van wat er in ons 
dorp gebeurt door:

 Bezoek de bewonersavond (3 x per 
jaar)

 Lees en schrijf in Nota Bene Boven-
kerk (4 x per jaar op de mat)

 Log in op de wekelijke nieuwskrant per 
mail www.mijnbuurtwelzijn.nl  (is gratis en 
u blijft op de hoogte van wat er gebeurt in 
Bovenkerk.

 Volg www.facebook.com/OnsBoven-
kerk

 Start een WhatsApp groep voor veilig-
heid in de buurt.
10. Glimlach als u iemand tegenkomt.
Wilt u met mij in gesprek over een soci-
aal veilige buurt of heeft u ideeën, neemt 
u dan gerust contact met mij op. 
Telefoon: 06 51 26 33 02. Of via Email: 
h.van.der.kooij@aanz-amstelveen.nl 

Twee gratis proeflessen 
bij Yoga Bovenkerk

Deze zomer in
Bovenkerk

Altijd al een keer yoga willen uitprobe-
ren? Kom dan nu geheel vrijblijvend 2 
gratis proeflessen volgen. (1 Vinayasa-
les en 1 HypnoYoga-les)

Maandagavond:
19.15-20.15 Yin/Yang HypnoYoga 
20.30-21.45 Vinyasa 
Woensdagavond:
19.30-20.45 Vinyasa 
21.00-22.00 Restorative HypnoYoga
De yin/yang Hypnoyoga lessen en de 
Restorative HypnoYoga worden gegeven 
door Monique. Voor meer informatie kijk 
op www.hypnoyoga-amstelveen.nl of mail 
naar info@collacoaching.nl.
De Vinyasa lessen worden gegeven door 
Farnaz. Voor meer informatie kijk op 
www.thepowerofyou.nl of mail naar 
info@thepowerofyou.nl 
Locatie: Vierlingsbeeklaan 24, 
Amstelveen (VOKA-gebouw)

Zondag 11 juni 
Peter en de Wolf / pag.1
Woensdag 14 juni 
Bewonersavond bij het 
VOKA-gebouw / pag.2
Zondag 9 juli 
Jeu de boules toernooi / pag.3
Zaterdag 15 juli 
Zomerfeest in het Urbanuspark / pag.1
Zaterdag 15 juli 
Concert in de Urbanuskerk / pag.4
Vrijdag 21 juli 
Hoera, het is vakantie in het 
Urbanuspark / pag. 8
Zaterdag 9 september 
Historische dag / pag.2
Zaterdag 23 september 
Burendag / pag.2
De hele zomer 
Straatfeesten en BBQ / pag.4

Hoera, het is vakantie!
Op vrijdag 21 juli na schooltijd is weer 
het evenement " Hoera, het is vakantie".
Zoals in voorgaande jaren worden ook 
nu weer veel leuke activiteiten voor de 
jeugd georganiseerd in het Urbanuspark.
We hopen natuurlijk op goed weer en de 
komst van de ijscoman van Bovenkerk.
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