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Beste bewoners van Bovenkerk, 
Hierbij al weer de laatste Nota Bene Bovenkerk van het jaar 
2017, een jaar dat is voorbijgevlogen. Ik wil de vele 
vrijwilligers bedanken die dit jaar weer de activiteiten hebben 
georganiseerd voor ons Bovenkerk. We hopen u weer te 
mogen begroeten bij onze activiteiten in 2018.
Het Noorddamcentrum is sinds kort vaker open, doordat Hans 
Pappot een tweede beheerder heeft aangenomen, 
Roy Tesselaar. We heten Roy hierbij van harte welkom. 
Daardoor kunnen we meer activiteiten organiseren. 
Dus als u een leuk idee heeft of als u mee wilt werken aan een 
van de activiteiten laat het ons weten. In de achtergrond zijn 
we uiteraard nog druk bezig met het Project Bovenkerk de 
Parel aan de Poel. Wij zijn verheugd dat de gemeente 
€ 700.000 in de kadernota van 2018 heeft opgenomen voor 
ons project. Op de bijeenkomst van het bewonersplatform op 
18 oktober hebben we ook aangekondigd dat we niet alleen 
met een verbouwing van het Noorddamcentrum bezig zijn, 
maar dat we ook kijken of het haalbaar is om een geheel 
nieuw NDC met het plein te ontwikkelen naast de Sint Urba-
nuskerk. Wij zijn erg blij met de support van het kerkbestuur en 
de Vrienden van de Urbanus voor dit plan, waarover uiteraard 
nog niets definitiefs is besloten. Op dit moment wordt door 
de gemeente een zogenaamde ‘quick scan’ uitgevoerd. De 
gemeente zal ons in de komende weken laten weten of deze 
mogelijkheid kans van slagen heeft. We zitten in een erg vroeg 
stadium van dit nieuwe plan, maar hopen u in het begin van 
het nieuwe jaar verder te kunnen informeren. We zijn be-
nieuwd naar uw meningen en ideeën.
Namens het bestuur van het bewonersplatform Bovenkerk 
wens ik alle Bovenkerkers fijne feestdagen met gezin, familie, 
vrienden en …. uw buren. Tot volgend jaar, tot 2018. 
Rob van den Helder, voorzitter bewonersplatform
Samen zijn wij Bovenkerk, Bovenkerk zijn wij Samen

Bovenkerk zijn wij samen!

De Stichting Vrienden van de 
Bovenkerkse Urbanus heeft weer een 
aantal prachtige concerten op het 
programma staan, vooral in de Kerst-
periode.

Zondag 10 December
Op 10 december om 15.00 uur wordt een 
Kerstconcert gegeven door het Amstel-
veens Symfonie Orkest met het Amstel-
veens vrouwenkoor Kwintessens in onze 
Urbanuskerk in feestelijke Kerstsfeer. 
In dit speciale programma worden 
bekende werken uitgevoerd van Lehár, 
Albinoni, Tsjaikovsky, Fauré en Elgar. 
Het publiek wordt uitgenodigd mee te 
zingen met traditionele Kerstliedjes zoals 
Stille Nacht alsmede met moderne kerst-
liedjes zoals I’m dreaming of a White 

Christmas. Toegang € 10,00, inclusief 
consumptie, in voorverkoop via www.
ticketkantoor.nl/shop/AMSOKwintessens, 
kinderen tot 18 jaar € 5,00.  
De kerk is open om 14.30 uur.

Zaterdag 16 december
In de avond van 16 december om 19.30 
uur geven de Concertina’s accordeon-
orkesten en een AdHoc Koor onder 
leiding van Elly Meekel een kerstconcert 
in onze Urbanuskerk. De Concertina’s 
zijn welbekend, het AdHoc Koor dankt 
zijn naam aan de oorsprong ervan. Als 
gelegenheidskoor werken zij per keer 
naar een optreden toe. Dat smaakte al 
gauw naar meer en bovendien groeiden 
ze gestaag. Inmiddels mogen ze zich met 
meer dan 30 leden best een volwaardig 

Prachtige (Kerst) Concerten
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koor noemen, dat het hele seizoen zingt 
en op maandag trouw repeteert in Wijk-
centrum Westend in Westwijk.
Het voornamelijk Engelse repertoire 
wordt meerstemmig ingestudeerd.  
De stukken zijn divers en variëren van 
The Beatles via volksliedjes en gospel 
naar Gershwin.
Soms wagen ze zich ook aan iets grotere 
projecten zoals een compilatie van ‘the 
Sound of Music’ en ‘West Side Story’.
Het koor staat onder leiding van Elly 
Meekel met aan de piano Rina van 
Houten.De kerk is open vanaf 19.00 uur.
Toegang € 15,00, met Amstelveenpas 
€ 12,50, kinderen t/m 12 jaar € 10,00.
Reserveren p.meijerink@concertinas.nl

Dinsdag 19 december
Dinsdag 19 december krijgt onze  
Urbanuskerk een winters decor. The 
Amstel Gospel Choir geeft om 20.00 uur 
een spetterend kerstconcert. Dit Kerst-
concert biedt u de gelegenheid om de 
kerstvakantie op een unieke manier in te 
luiden. Jong en oud zijn dus van harte 
welkom om te komen genieten van een 
concert waarbij het niet nodig is om stil 
te blijven zitten.

The Amstel Gospel Choir Kerstconcert 
belooft een muzikaal hoogtepunt en een 
memorabele winteravond te worden. 
Uiteraard ontbreken grote favorieten 
zoals ‘Silent Night’, ‘Joy to the world’ en 
de betoverend mooie ‘Oh Holy night’ niet. 
De liefhebbers van The Amstel Gospel 
Choir mogen zich ook verheugen op een 
selectie nieuwe kerstsongs. Een streling 
voor de oren. Een mooier begin van de 
kerstperiode kun je je niet wensen.  
Vrolijk Kerstfeest!
Toegang € 10,00, inclusief een  
consumptie in de pauze. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/
AGCkerst2017 en www.amstelgospel.nl
De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Zaterdag 27 januari
Het Jubilerende Pauluskoor Amstelveen 
zingt ’s middags om 16.00 uur de Petite 
Messe Solennelle van Rossini in de 
Urbanuskerk. ‘Een koor van twaalf 
engelen kan volstaan’ schreef    Rossini 
toen het werk klaar was en voegde 
daaraan toe ‘Welnu (Lieve God), wees 
geprezen en verleen mij toegang tot het 

paradijs.’
Rossini creëerde een elegant stuk met 
wereldse en religieuze aspecten. Het 
ingetogen karakter kwam ook tot uiting 
in de oorspronkelijke bezetting van het 
werk. Twaalf zangers, 2 piano’s en 1 
harmonium voerden het stuk uit bij de 
première, een bezetting aangepast aan 
de ruimte van de privékapel.
De uitvoering van de Petite Messe Solen-
nelle door het Pauluskoor wordt anders, 
met de Urbanus kerk als concertzaal en 
een groter aantal zangers, maar toch 
blijft het elegante karakter van de Petite 

Foto: Ad Hoc Koor

Messe Solennelle behouden. 
De solisten zijn de sopraan Aliya  
Akhmadeeva, de tenor Jeroen de Vaal, 
de bas Pieter Hendriks en de alt Martine 
Straesser; de begeleiding is van  
Alexander Koeznetsov, piano en Cor 
Brandenburg, harmonium. De muzikale 
leiding ligt in de handen van de dirigent 
van het Pauluskoor Marcel Joosen.
Toegang € 25,00, inclusief programma-
boekje en een drankje & hapje na afloop. 
De kaarten zijn te bestellen via 
www.pauluskoor.nl en via de koorleden. 
Na afloop heeft u de gelegenheid om in 
onze mooie gerestaureerde Urbanuskerk 
wat na te praten onder het genot van  
koffie of thee.

Zondag 7 januari 2018
Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van 
de Stichting Vrienden en de parochie-
gemeenschap H. Geest/Urbanus.
Namens Stichting Vrienden van de 
Bovenkerkse Urbanus,
Lenie Zandvliet: leniez@ziggo.nl

Verslag Bijeenkomst Bewonersplatform 
op woensdag 18 oktober

Een vijftigtal bewoners was naar het 
Noorddamcentrum gekomen om met el-
kaar te praten over zaken die in ons dorp 
spelen. Voorzitter Rob van den Helder 
gaf eerst gelegenheid voor de rondvraag. 
Uiteraard kwam de nieuwe afvalregeling 
aan de orde die de gemeente met een 
brief op de mat aankondigde. 
Allereerst was er een punt van kritiek. 
In de voorbije jaren heeft de gemeente 
sterk de nadruk gelegd op een beleid van 
participatie, wederzijds, dus bewoners en 
ambtenaren. Wat schetst onze verbazing 
dat bovengenoemde brief zo maar op de 
mat viel zonder enig voorafgaand overleg 
met ons bewonersplatform.
Dan de gevolgen van de aangekondigde 
regeling. Veel mensen hebben grote 
vragen bij deze regeling. Er is geen tot 
weinig geloof in de opbrengst van afval-
scheiding zoals dat in de publiciteit wordt 
gemeld, afgezien van de scheiding van 
glas en papier, maar ‘plastic, metaal en 
drinkpakken’, PMD, scheiden brengt 
nauwelijks iets op terwijl de kosten hoog 
zijn. In een landelijk onderzoek wordt 
zelfs de verhouding kosten/opbrengst 
150/20 miljoen euro genoemd. Dat kan 
dus niet de bedoeling zijn. 
Ook zijn er gemeenten in ons land die 
deze afvalscheidingsregeling aan het 
heroverwegen zijn op basis van nieuwe 
rapporten. Wij zouden de gemeente 
willen vragen om meer duidelijkheid te 
geven over de feiten van techniek en 
kosten en baten van deze keuze van 
afvalscheiding om het draagvlak voor het 

verminderen van restafval te verhogen.
Een ander aspect betreft de dislocatie 
van de containers voor het restafval. 
In de informatie van de gemeente wordt 
nergens een maximum loopafstand van 
300 meter(!) genoemd. Hoewel dat in de 
praktijk niet zoveel zal voorkomen is de 
gedachte eraan alleen al absurd. Zeker 
voor de ouderen, slecht ter been, rollator, 
gladheid, is die afstand onoverkomelijk. 
Het dagelijks bestuur van het bewoners-
platform zal een en ander in een brief 
aan het college van burgemeester en 
wethouders laten weten.
Andere onderwerpen in de rondvraag 
waren het Urbanuspark (verzakking en 
slechte paden), het voetpad langs de 
Vierlingsbeeklaan bij de Legmeerdijk, 
wateroverlast aan de Van Koetsveld-
straat en de Noorddammerweg en het 
plan van Ton van Oostwaard (gemeente) 
om groen langs de Beneluxbaan te 
planten. Dat laatste heeft een impuls 
gekregen door het gratis afhalen van 
planten bij Duoplant.
Hierna komt de benoeming van Peter 
Kok tot lid van het dagelijks bestuur van 
het bewonersplatform aan de orde. 
Hij wordt unaniem benoemd.
Rob vertelt vervolgens over de voortgang 
van Parel aan de Poel, met name over 
het Noorddamcentrum. In de financiële 
planning van de gemeente is 7 ton 
gereserveerd voor verbetering van het 
NDC, plan A. Maar intussen is er ook een 
plan B ontstaan, nieuwbouw aan de over-
kant van de Noorddammerlaan, naast 
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de kerk. Met de kerk is inmiddels positief 
overlegd, evenals met de gemeente. Die 
gaat een zogenaamde ‘quick scan’ uit-
voeren om de levensvatbaarheid van het 
plan vast te stellen. Veel overleg is nog 
nodig met andere instanties, ook om het 
financiële plaatje rond te krijgen. 
De bewoners van Bovenkerk reageerden 
enthousiast op Rob z’n verhaal.
Als de plannen verder vorm hebben 
gekregen zal er een extra bijeenkomst 
komen waar iedereen z’n mening kan 
geven over de vraag of het een goed 
plan is voor Bovenkerk.
Aan het eind van de bijeenkomst wordt 
nog even stilgestaan bij de succesvolle 
burenbrunch eind september met de 
verkiezing van de beste buurvrouw van 
Nederland die in Bovenkerk woont.
Ook wordt melding gedaan van de 
toekenning van ruim 1000 euro voor het 
badje in het Urbanuspark in het kader 
van het project ‘mensen maken Amstel-
veen’.
Tenslotte twee mededelingen over 
plannen voor 2018 in Bovenkerk; op 9 
juni een historische dag en op 14 juli, 
het zomerfeest met een Frans tintje, 
‘quatorze juillet’.

Woensdagmarkt

Al vele jaren is er op woensdagmorgen 
markt op het Urbanuspark. Vier kramen 
staan er, bakkerij ’t Stoepje, groente en 
fruit van Jasper Pellikaan, kaas van Ron 
van der Brug en vis van Frank Ruizen-
daal. Deze maand hebben de kramen 
ook weer aanbiedingen.

Van ’t Stoepje: Speculaas Pakket, 14 
speculaas molens + zak kruidnootjes + 
plak gevulde speculaas samen slechts 
€ 5,00. Tegen inlevering van dit stukje 
krijgt elke klant een brood naar keuze 
cadeau!!!
Jasper Pellikaan heeft zijn broer opge-
volgd die tot 1 november de groenteboer 
was op de markt. Hij heeft in de aanbie-
ding super sappige clementine manda-
rijnen, 20 voor € 6,00.
Frank Ruizendaal heeft de volgende 
aanbiedingen: huisgemaakte roerbak-
schotel, 500 gram voor € 7,00 in plaats 
van € 9,00; 750 gram kibbeling met gra-
tis bakje saus naar keuze voor € 10,00; 
gerookte makreel voor € 3,50, twee voor 
€ 6,00 en 500 gram scholfilet voor € 9,00.

Of het er echt zo mooi winters uit zal 
zien op tweede kerstdag, dat durven de 
organisatoren van de Kok Kerstloop niet 
te beloven. Maar ze doen er wel alles 
aan om de 23e editie van de kerstloop 
weer heel sfeervol en succesvol te laten 
verlopen. 
Uit het hele land komen de mensen naar 
Bovenkerk om aan de kerstloop mee te 
doen. Ooit was het een onderonsje voor 
de twee sportverenigingen Startbaan en 
Roda. Maar tegenwoordig is de kerstloop 
uitgegroeid tot een evenement, dat meer 
dan 700 mensen op de been brengt. 
Misschien is het de organisatie, de prima 
accommodatie van Roda of misschien 
willen sportieve mensen wel graag 
tijdens de kerst ook even naar buiten om 
de wintersfeer te proeven in het Amster-
damse Bos. Maar het succes is duidelijk.
De organisatie van de kerstloop zorgt elk 
jaar voor een zo gezellig mogelijk evene-
ment met een uitstekende begeleiding en 
professionele verzorging. Er is ook plaats 
voor een serieuze sportprestatie. 
Het parcours is exact gemeten. 
De registratie van finishtijden gebeurt 
met loopchips. Iedere deelnemer zal 
diezelfde dag nog op het internet-adres 

www.uitslagen. nl zijn finishtijden en klas-
sering kunnen aflezen. 
Voorinschrijven voor de kerstloop kan via 
www.inschrijven.nl. De na-inschrijving is 
van 9.30 tot 10.30 uur. De inschrijfgelden 
zijn bij voorinschrijving: 7 euro voor de 
10 km afstand; 5 euro voor de 5 km en 3 
euro voor de kortste afstand.
Voor het laatste nieuws over de kerstloop 
is er de site www.kerstloopamstelveen.
nl. Op deze site vinden de deelnemers 
alle benodigde informatie en bovendien 
heel veel foto´s en video´s van eerdere 
kerstlopen. Andere sites zoals www.
av-startbaan.nl en www.rodaconditie.nl 
geven ondersteunende informatie.
In ieder geval rekent de organisatie 
weer op een grote deelname. Dankzij de 
Bovenkerkse hoofdsponsor Kok Assu-
rantiën en de vele andere sponsors kan 
de klus met vertrouwen tegemoet worden 
gezien. Op tweede kerstdag om 11.00 
uur zal Marco Kok het eerste startschot 
laten klinken, traditioneel in de Vierlings-
beeklaan, waarna de vele honderden 
lopers en loopsters weer op weg zullen 
gaan. Er is een goeie verzorging van 
lijf en leden. En er is vooral veel echte 
Bovenkerkse gezelligheid.

Bovenkerk: Parel aan de Poel

Zaterdag 9 juni 2018, een historische 
wandeling en historische dag in Boven-
kerk. Het volgende is de eerste aanzet 
van wat u op deze dag kunt verwachten. 
De splinternieuwe Bovenkerkse website 
met de Historie van Bovenkerk en al het 
nieuws van Bovenkerk is dan in de lucht. 
Historische wandeling in Bovenkerk 
met QR-code, met veel nieuws over 
Bovenkerk. Station Bovenkerk: onder 
andere historische trams.
Noorddamcentrum: historische tentoon-
stelling.
Winkel van Hoogeveen: praten over 
vroeger met de ouderen uit Bovenkerk.
Urbanuskerk: toren beklimmen en de 
kerk is open voor bezichtiging.
Silversant: op het terras schilderen/
krijten/tekenen de Urbanuskerk. 
Op het parkeerterrein oude auto’s/

motoren/bromfietsen.
In het dorp op verschillende locaties 
oudhollandse spelen.
Maar we hebben uw hulp nodig. Wij zijn 
op zoek naar tekeningen/schilderijen en 
andere artikelen over Bovenkerk om te 
gebruiken voor een speciale tentoon-
stelling in het Noorddamcentrum of de 
Urbanuskerk. Natuurlijk in bruikleen.
Ook zijn we op zoek naar mensen met 
oude auto’s/motoren/bromfietsen/fietsen/
karren om die tentoon te stellen op deze 
dag. Wie gaat ons helpen? U kunt ons 
mailen of aanspreken als u nog vragen 
heeft of ons wilt helpen.
Organisatie Eerste Historische dag van 
Bovenkerk: Rien Hogerwerf, Dick 
Hermanns, René Boerlage, Hugo van der 
Kooij, Chris van den Helder.
Email: chmvandenhelder@gmail.com
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KBO Bovenkerk/Aalsmeer viert 60-jarig jubileum

Op initiatief van de Katholieke Vrouwen 
Organisatie (KVO) kwamen in 1957 
diverse personen uit Bovenkerk bijeen 
om te praten over de oprichting van een 
ouderenbond. Naast de KVO waren dit 
leden van o.a. de KVP, KAB, LTB, maar 
ook kapelaan Kramer en de plaatselijke 
middenstand. De meeste inwoners van 
Bovenkerk waren in die tijd katholiek. 
De wederopbouw na de Tweede Wereld-
oorlog was goeddeels voltooid. 
Maar ouderen verkeerden vaak nog in 
erbarmelijke leefomstandigheden. 
De financiële nood was bij veel oudere 
Bovenkerkers hoog. Bij deze bevolkings-
groep groeide het besef dat het hoog 
tijd werd hier iets aan te doen. Na een 
aantal voorbereidende gesprekken werd 
op dinsdagmiddag 10 december 1957 
de afdeling Bovenkerk van de Katho-
lieke Bond van Ouderen (KBO) officieel 
opgericht. In 2000 is de afdelingsnaam 
gewijzigd in Bovenkerk/Aalsmeer.
Op woensdag 13 december 2017, 60 
jaar na de oprichting, staat de afdeling 
Bovenkerk/Aalsmeer met een groot 
feest stil bij het twaalfde lustrum. Alle 
leden zijn uitgenodigd voor het feestpro-
gramma inclusief een uitgebreide lunch 
in het Noorddamcentrum. Na de lunch is 
er een optreden van ‘De Brulboeien’, het 
Shanty- en Zeemanskoor uit Aalsmeer. 
Dankzij diverse giften is het gelukt om 
de leden van de KBO een gratis toegang 
tot deze feestdag aan te bieden. 
De KBO is niet meer weg te denken 
uit Bovenkerk en Aalsmeer. Er is veel 
bereikt in de afgelopen 60 jaar, maar er 
zijn nog voldoende idealen waarvoor de 
KBO zich blijft inzetten. De afdeling kent 

twee belangrijke pijlers: enerzijds ligt het 
accent op behartiging van de belangen 
van ouderen, anderzijds is de KBO een 
gezelligheidsvereniging die voor de leden 
een scala aan recreatieve en informa-
tieve activiteiten organiseert. 
Op dit moment telt de afdeling Boven-
kerk/Aalsmeer zo’n 350 leden.
Een greep uit de activiteiten laat zien hoe 
veelzijdig de KBO Bovenkerk/Aalsmeer 
is: elke woensdagochtend soos in het 
Noorddamcentrum, regelmatig uitstapjes 
en museumbezoek, maandelijks bingo, 
gezamenlijke maaltijden, ieder jaar een 
kerstviering, elke eerste dinsdag van de 
maand bowlen en ook een aantal 
themamiddagen met interessante 
sprekers. Maar de KBO staat voor meer: 
tegen een geringe vergoeding kunnen 
leden hun belastingformulier laten invul-
len, een vertegenwoordiger van de KBO 
behartigt de belangen van ouderen in 
de Participatieraad Sociaal Domein van 
de gemeente, ouderenadviseurs van de 
KBO geven waar nodig ondersteuning en 
er is een lief- en leedclub die oog heeft 
voor de leden die wat extra aandacht 
kunnen gebruiken.
De KBO is een maatschappelijk betrok-
ken belangenorganisatie van en voor 
senioren, ongeacht religie of herkomst. 
Sommige mensen denken dat je katho-
liek moet zijn om lid te worden. Dat is niet 
het geval. Iedere oudere in Bovenkerk 
kan lid worden. Bent u de 50 gepasseerd 
en nog geen lid van de KBO? Wacht niet 
langer en meldt u aan bij de secretaris, 
de heer Jo Jannink, tel.: 020-6457147 of 
e-mail: j.a.jannink@kpnplanet.nl. U bent 
van harte welkom.

Het lijkt toch te lukken!

Al eerder hebben we u geïnformeerd 
over het braakliggende terrein tussen 
Bovenkerkerweg, Noorddammerlaan en 
Maalderij, daar waar eens de Nissan-
garage en de ijzerwinkel van Hein Kroom 
(‘Malle Pietje’) waren. De panden werden 
in 2009 gesloopt maar de vele plannen 
voor het gebied liepen op niets uit. Maar 
nu wel? Daar lijkt het wel op!

Gebiedsontwikkelaar en bouwbedrijf 
Trebbe heeft met zowel de gemeente als 
de bewoners overlegd over de bouw op 
het terrein van circa 45 stadsvilla’s en 
herenhuizen, ruime woningen met drie of 
vier verdiepingen (prijsklasse € 450.000 - 
€ 800.000). Op een voorlopige schets 
die de bewoners mochten inzien rea-
geerden zij enthousiast, maar de schets 

mag nog niet worden vrijgegeven.
De nieuwe woningen krijgen in het plan 
een eigen (openbare) ontsluitingsweg 
vanaf Maalderij om goed bereikbaar te 
zijn. Wel moeten daarvoor de panden 
van ‘Carel’s Cafetaria’ en ‘de Boemerang’ 
(Maalderij) gesloopt worden; zij krijgen 
hiervoor een nieuwbouw-paviljoen terug 
aan de Ziederij, achter het benzinesta-
tion. Tussen de huizen is ruimte gereser-
veerd voor een waterpartij en een groen-
zone met ruimte voor een speelplaats; 
ook een parkeerplaats wordt aangelegd. 

Zoals gezegd zijn de omwonende bewo-
ners enthousiast dat er nu eindelijk toch 
wordt aangepakt, maar alleen als er heel 
voorzichtig gebouwd gaat worden om de 
bestaande panden te ontzien.

Planning
Het daadwerkelijke bouwen van de 
woningen zal nog even duren, er moet 
nog veel gebeuren zoals:
    3e kwartaal 2018: een startnotitie en 
wijziging van het bestemmingsplan door 
de gemeente;
    2e kwartaal 2019: bouwen van de 45 
nieuwe woningen;
    2e kwartaal 2020: oplevering van de 
woningen.
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Rock Urbanus: Het gezelligste muziekfeest van Bovenkerk e.o.
Op zaterdagavond 7 oktober vond voor 
de 7e keer het jaarlijkse muziekfeest 
‘Rock Urbanus’ plaats. Vanaf 20.00 uur 
stroomde de grote zaal van het Noord-
damcentrum vol met enthousiaste feest-
gangers en muziekvrienden.
Dit jaar pakte Rock Urbanus flink uit met 

een verrassende line-up van pop-, blues 
en rockmuziek. In totaal 8 verschillende 
optredens en net als voorgaande jaren 
traden alle artiesten belangeloos op. 
En natuurlijk waren er weer de beroemde 
gratis bitterballen van Hans Pappot.

Bomvol programma
Nadat de Bovenkerkse singer songwriter 
John Spijker de avond met een spette-
rend optreden had geopend, wisselden 
7 coverbands elkaar op 2 podia in rap 
tempo af. Het publiek kon genieten van 
bekende Bovenkerkse bands (Wanda 
and the Bovenkerk Boys), maar ook van 
bands uit Aalsmeer (Broken Mules), 
Uithoorn (Lemon Curry) en Amstelveen 
(Reddeloos Verloren). 
Bijzonder was ook het optreden van de 
gelegenheidsband Up the Attic met een 
heel unieke sound. De band van Dirk van 
der Klooster (Songbangers) bracht vooral 
eigen nummers. Too Simple was dit jaar 
de afsluiter van de avond. De band was 
in topvorm en kreeg de dansvloer vol 
door hun fijne (feest)muziek en heerlijke 
meezingers.

Video’s en foto’s op Facebook
Wil je nog eens nagenieten van de 
optredens? Op de Rock Urbanus 
Facebook-pagina staan o.a. de video van 
Cor de Horde en mooie foto’s van Johan 
Moens en Hans Dehé. 

CD in de maak
Binnenkort komt er een CD uit met 
studio-opnames van de Bovenkerkse 
Rock Urbanus-bands. Deze CD kun je 
kopen voor 10 euro. Heb je interesse? 
Laat het weten door een mail te sturen 
naar rockbijdeurbanusklok@gmail.com. 
Je krijgt dan bericht zodra de CD 
beschikbaar is.

Twitter en Facebook
Op de hoogte blijven van Rock Urbanus 
en de CD? Volg de berichtgeving via 
Twitter: @RockUrbanus en Facebook: 
Rock Urbanus

Amstel River Singers

Op 31 oktober j.l. begon een groep enthousiaste dames aan een zangproject bij het 
koor de Amstel River Singers. Gedurende zeven weken oefenden ze kerstsongs en 
werden ze gecoacht op zangtechniek. Nu is het zo ver, op 16 december om 20.00 
uur zullen deze dames samen met de leden van de Amstel River Singers een sfeer-
volle kerstshow geven. Naast het projectkoor en de Amstel River Singers zullen 
ook Dansschool Mittelmeijer en Kinderkoor De Boventoontjes deelnemen aan deze 
show in het Noorddamcentrum. Toegang € 7,50, kinderen tot 14 jaar € 2,50.
Zaal open om 19.30 uur.
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Vorstelijk wonen langs de Poel

Na vijftien jaar studie, overleg en nog 
eens overleg verrijzen er vanaf eind vol-
gend jaar in totaal 35 luxewoningen in de 
strook tussen de Handweg en de Poel. 
Het project ‘Wonen aan de Poel’ bestaat 
uit dertien villa’s aan de Poeloever, acht 
twee-onder-één-kapherenhuizen aan de 
Handweg en het gebouw de Poelstede 
met veertien appartementen achter de 
monumentale gevel van de voormalige 
Handwegkerk. 
‘Stuk voor stuk heel bijzondere plekken 
om te wonen’, jubelen de Amstelveense 
makelaars Edwin Brockhoff en Daniel 
Millenaar in de verkoopbrochure. Niet zo 
gek: de woningen liggen op steenworp 
afstand van de Poel, het Amsterdamse 
Bos, het oude dorp van Amstelveen. 
Binnen handbereik van alle voor-
zieningen van het Stadshart, het Keizer 
Karelpark en Bovenkerk. 
De strook aan het water zal een zeer 
bijzonder karakter krijgen met villa’s op 
kavels die aan het water grenzen. Op 
deze plek zijn nu nog twee tuincentra en 
een buitensportwinkel gevestigd. 
De villa’s krijgen de luxe uitstraling van 
de fraaie vooroorlogse Lake Houses uit 
New England (VS), waarbij gebruik wordt 
gemaakt van natuurlijke materialen, 
terrassen soms aan of boven het water. 
En dat in combinatie met de kwaliteit en 
detaillering van de jaren dertig-woningen. 

Monumentale voorgevel
Het is best wel bijzonder dat de monu-
mentale voorgevel van de oude vertrouw-
de Handwegkerk gewoon gehandhaafd 
blijft, evenals een stukje zijgevel van vier 
meter. Achter de gevel wordt een volledig 
nieuw gebouw gezet, dat aan alle eisen 
van deze tijd voldoet. 
Het kerkgebouw werd in 2013 onttrokken 
aan de eredienst, maar is nog altijd in 

eigendom van de Protestantse Kerk in 
Amstelveen. Sinds 2014 wordt het ge-
bouw gehuurd door Ethiopische christe-
nen. “De oudste christelijke 
gemeenschap”, meldt kerkrentmeester 
Cor Waringa. Het gebied achter de kerk 
is op dit ogenblik een drassig gebied met 
bomen van een matige kwaliteit die nau-
welijks levensvatbaar blijven. Het gebied 
zal worden heringericht als parkachtig 
gebied. Bij de vormgeving en inrichting 
van dit gebied dient op een zo goed 
mogelijke manier met de parkachtige 
waarde te worden omgegaan en waar 
mogelijk te worden behouden.
De pastorie wordt gehandhaafd, maar 
wel gemoderniseerd. Ook de twee 
beuken aan de voorkant van het pand 
blijven intact.

Natte schiereilanden
Bij de woningbouw is volop aandacht 
voor behoud van de flora en de fauna. 
Om de leefbaarheid voor de ringslang 
te vergroten wordt in de nieuwe situatie 
aan de oostzijde van de spoordijk een 
buffer aangebracht tussen de Poel en de 
nieuwe woningen door middel van natte 
schiereilanden met riet. ‘Door deze ei-
landen te scheiden van het woongebied 
en betreding van deze rieteilanden via 
de spoordijk vrijwel onmogelijk te maken, 
wordt verstoring van de ringslang voorko-
men’, aldus het Beeldkwaliteitsplan Oos-
telijke Poeloever, dat deze zomer door de 
gemeenteraad is vastgesteld.
In de huidige situatie zijn de oevers op 
sommige plaatsen hard, zeer hoog en 
over een grotere lengte bebouwd. Dat is 
nadelige voor de landschappelijke kwali-
teit en de leefbaarheid voor de ringslang. 
In de nieuwe situatie worden tussen de 
erven en het water van de Poel vriende-
lijker oevers met een lage beschoeiing 

gerealiseerd.  De villa’s, twee-onder-één-
kappers en luxeappartementen worden 
gebouwd door Blokland Bouwpartners 
BV in Hardinxveld-Giessendam. ‘Het is 
voor ons bedrijf een voorrecht om een 
project als ‘Wonen aan de Poel’ op zo'n 
mooie plek te mogen ontwikkelen en 
dan zoveel positieve reacties te krijgen’, 
zegt directeur Piet Blokland. ‘We hebben 
meer dan 400 enthousiaste inschrijvers 
gekregen, voornamelijk uit Amstelveen. 
Jammer dat we maar 35 mensen geluk-
kig kunnen maken en 380 mensen teleur 
hebben moeten stellen. We hopen dat 
we over twee jaar Amstelveen verrijkt 
hebben met een mooie plek waar de 
bewoners zich thuis voelen en kunnen 
genieten.’Voordat in het derde kwartaal 
van 2018 kan worden gestart met de 
bouw, moest eerst de bestemmings-
planprocedure nog worden afgerond, 
de gronden worden overgedragen en 
bouwrijp gemaakt. 

Yoga Bovenkerk 
proefabonnement: 
8 lessen voor € 35,-

Goede voornemens om gezonder te 
gaan leven, meer te ontspannen en 
bewegen? 
Kom dan nu van 8 januari t/m 23 februari 
yoga uitproberen bij Yoga Bovenkerk. 
Het proefabonnement is geldig voor alle 
lessen. Of je nou op zoek bent naar een 
dynamische vorm van yoga of het liever 
iets rustiger aan doet, er is voor ieder wat 
wil bij Yoga Bovenkerk. Wij bieden de 
volgende lessen:
Maandagavond
19.15-20.15 Yin /Yang * Restorative 
HypnoYoga
20.30-21.45 Vinyasa ***
Woensdagavond
19.30-20.45 Easy Flow, nieuw! **
21.00-22.00 Restorative HypnoYoga*
* ontspannen les, geschikt voor alle 
niveaus, ook bij blessures, burn-out 
klachten etc.
** zachte flow les, geschikt voor alle 
niveaus.
*** poweryoga, enige sportieve ervaring 
gewenst.
Locatie: Vierlingsbeeklaan 24, Amstel-
veen (VOKA-gebouw)
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 en Easy Flow lessen worden 
gegeven door Farnaz. 
Voor meer informatie en kijk op 
www.thepowerofyou.nl of mail naar 
info@thepowerofyou.nl 
Voor aanmelden en vragen over het 
proefabonnement: mail naar 
info@thepowerofyou.nl
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Column Cor de Horde Het Sintsyndroom

Vannacht droomde ik van Sinterklaas. Hij stond naast mijn 
bed. En hij leek verdacht veel op ome Toon Epskamp, die 
in Bovenkerk oneindig vaak voor Sinterklaas gespeeld had. 
Totdat hij onder de echte heiligen werd opgenomen. ‘Dag ome 
Toon’ zei ik met goede zin. ‘Ik ben je ome Toon niet’ sprak de 
Sint een beetje korzelig. ‘Dan moet je Kees Koot zijn’ ant-
woordde ik. ‘Die kan ook prachtig en levensecht de rol van Sint 
vervullen’. Maar ik had het opnieuw mis. ‘Ik ben de echte Sint’. 
Van verbazing riep ik bijna: Jezusmina! Maar ik kon me nog 
net inhouden, wetende dat zo’n uitdrukking in heilige kringen 
een tikje godslasterlijk kan klinken. 
Toch vertrouwde ik het niet, zo’n onbekende man met mijter en 
tabberd aan mijn bed. ‘Hoe moet ik geloven dat u de echte Sint 
bent? Kunt u dat bewijzen?’ speelde ik de ongelovige Thomas. 
De Sint begon zwijgend diep in de zakken van zijn rode tab-
berd te graven en toverde tenslotte drie goudkleurige ballen 
tevoorschijn. ‘Zie je deze gouden ballen?’ sprak hij op een toon 
alsof hij er een goochelaarstruc mee uit wilde halen. Ik zag ze 
wel maar ik had geen idee hoe of wat de truc zou moeten zijn. 

‘Er is een verhaal dat ik met deze drie ballen drie oppassende 
en vrome maagden heb behoed van een leven in de prostitutie. 
Daar ben ik heilig mee geworden. Als je het verhaal precies wilt 
weten, zoek dan maar eens op google.’ Nu wist ik toevallig dat 
de sint de beschermer is van zeelieden en prostituees en dat 
een Sint Nicolaaskerk dientengevolge altijd gelegen is in een 
haven, maar dat van die maagden was mij nog niet bekend. 
Dat had ik niet achter de heilige baas gezocht. Echt niet, maar 
toen de gemijterde heilige begon te klagen over zijn knechten, 
die pieterbazen - Zwart en wit, bont en met strepen als een 
zebra -  toen snapte ik het wel. Hij zou zich liever laten vergezel-
len door een stoet ‘jonge meiden’ en het maakte hem dan echt 
niet uit of ze zwart, wit of gestreept als een zebra zouden zijn. 
‘Ik heb helemaal niks met die Pieten’ zeurde hij. ‘Dat hebben de 
ouders gewoon verzonnen uit pedagogische overwegingen. 
Ik zit er elk jaar maar mee opgescheept. 
En het wordt elk jaar vervelender. 
Als ik mag kiezen, zou ik zeggen: ‘Dansmariekes’.
Ik heb de Sint in mijn droom maar niet verteld over #meetoo.

Bewoners van Bovenkerk, tijdens de 
donkere maanden, tussen oktober en 
maart, vinden relatief gezien de meeste 
inbraken plaats. U kunt daar gemakkelijk 
iets aan doen met goed licht én zicht in 
en om uw huis. Maar alleen verlichting is 
niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe 
zonder dat toevallige voorbijgangers hen 
kunnen zien. Kijk daarom eens kritisch 
naar uw eigen huis. Zijn er plekken waar 
het zicht slecht is, zoals een raam met 
een grote struik ervoor.
Daarnaast maakt goed, gecertificeerd 
hang- en sluitwerk het inbrekers moeilijk. 
De combinatie van zicht, verlichting en 
inbraak werend hang- en sluitwerk maakt 
de kans op een inbraak kleiner en de 
kans op ontdekking groter.

U kunt een veiligheidsscan van uw 
woning laten maken. Op internet kunt u 
PKVW - gecertificeerde bedrijven vinden 
die een veiligheidsscan kunnen uitvoe-
ren. PKVW staat voor Politie Keurmerk 
Veilig Wonen. U kent uw wijk het beste. 
Als u denkt dat er iets niet in orde is, 
dan is dat meestal ook zo. Heeft u in de 
gaten dat er iets niet klopt, een verdachte 
situatie of heterdaad situatie, aarzel niet 
bel direct 112!!! Liever tien keer voor niets 
gebeld, dan één keer te weinig! 
Bent u deelnemer van een van de 
WhatsAppgroepen in Bovenkerk, meld 
dan ook direct aan elkaar wat u heeft ge-
zien en meld dan ook direct of de politie 
al is gebeld. 
Nog geen deelnemer, via de internetsite 
www.wabp.nl kunt u zien welke groepen 
er reeds actief zijn en u daarbij aanslui-
ten dan wel een nieuwe groep opstarten. 
Waar moet u op letten als u iets ver-

dachts ziet:
Persoon: geslacht, uiterlijk, leeftijd, 
lengte, postuur, haarkleur en haardracht, 
kleding en bijzondere uiterlijke kenmer-
ken, bijvoorbeeld tatoeages.
Zijn er voertuigen gezien, noteer dan het 
kenteken, merk, type en kleur. 
Geef ook door in welke richting de ver-
dachte personen zijn vertrokken.
Hieronder een aantal websites waar u 
aanvullende waardevolle informatie kunt 
vinden.
    www.politie.nl
    www.politiekeurmerk.nl
    www.hetccv.nl
    www.wabp.nl

Spoed of verdachte situatie: 112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 
namens uw wijkagenten Sandy Alberts, 
Sandra Lonnee en Richard Lukassen.

Whatsapp buurtpreventie 
maakt Bovenkerk veiliger

Politie en deelnemers aan de Whatsapp-
groepen zijn positief over de eerste 
maanden waarin deze vorm van buurt-
preventie bestaat. ‘Het is een vergroting 
van de sociale controle, fijn om te weten 
wat er gebeurt in de wijk’, aldus één 
van deelnemers. En wijkagent Richard 
Lukassen zegt ‘we hebben ogen en 
oren in de buurt’, zelfs de politie-inzet 
wordt mede gebaseerd op informatie uit 

de groepen. Deelnemers, de wijkagent, 
gemeente, Vrije Universiteit en beheer-
ders gingen onlangs in gesprek om terug 
te blikken op Whatsapp buurtpreventie 
in Bovenkerk, die sinds februari dit jaar 
bestaat. Inmiddels zijn er verschillende 
groepen actief, waaronder één groep 
voor geheel Bovenkerk en een groep 
specifiek voor Bovenkerk Zuid. Alleen 
deze twee groepen werken momenteel 
samen met de wijkagent via een aparte 
beheerdersapp, maar hier kunnen meer 
groepen aan toegevoegd worden. 
Uit de reacties van alle betrokkenen 
blijkt dat de opzet geslaagd is. Er zijn 
regelmatig meldingen van bewoners die 
worden doorgegeven aan de politie en 
andersom. Tegelijkertijd is er nog ruimte 
voor verbetering, op korte termijn is dit 
vooral het vergroten van het aantal leden 
en het voorkomen van ‘ruis’. De groepen 
zijn alleen bedoeld voor urgente infor-
matie, zoals bijvoorbeeld verdenking van 
een inbraak. Omdat bij ieder bericht alle 
250 deelnemers een notificatie krijgen 
op hun telefoon, zijn zelfs bedankjes 
niet gewenst. Deelnemers noemen als 
grootste ergernis de onnodige berichten, 
ondanks de duidelijke huisregels en dat 
zorgt dus voor ruis. Een ander punt van 
aandacht is dat bij een verdachte situatie 
altijd 112 gebeld kan worden, dat gebeurt 
niet altijd. Door direct 112 te bellen, is de 
kans op succesvolle politie inzet groter. 
Tot slot is het met de huidige Whatsapp 
groepen moeilijker om ouderen te be-
reiken, omdat een deel van deze groep 
geen Whatsapp gebruikt. Tot slot:
• Nog niet lid? Meld je aan via buurtpre-
ventiebovenkerk@gmail.com, vermeld je 
naam, mobiele nummer en adres.
• Verdachte situatie? Bel altijd 112!
• Onthoud het signalement van een ver-
dachte persoon of kenteken van de auto.
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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 14 februari 2018 in 
het Noorddamcentrum. U bent om 
20.00 uur van harte welkom.

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

10 december, 15.00 uur, kerstconcert 
Amstelveens Symfonie Orkest met het 
Amstelveens vrouwenkoor Kwintessens, 
Urbanuskerk
16 december, 19.30 uur, kerstconcert 
de Concertina’s en een AdHoc Koor, 
Urbanuskerk
16 december, 20.00 uur, kerstconcert 
‘Amstel River Singers’ en kinderkoor 
De Boventoontjes, Noorddamcentrum
19 december, 20.00 uur, kerstconcert 
The Amstel Gospel Choir, Urbanuskerk
28 december, 14.00 uur, oliebollen-
toernooi ‘Bridgesoos Noorddamcentrum’

19 januari, 20.00 uur, Klaverjasavond 
georganiseerd door ijsclub DKP, 
Noorddamcentrum
27 januari, 16.00 uur, Pauluskoor 
Amstelveen zingt Petite Messe 
Solennelle van Rossini, Urbanuskerk
14 februari, 20.00 uur bijeenkomst 
bewonersplatform, Noorddamcentrum
22 t/m 25 maart, 20.15 uur, 
TOBO speelt, Noorddamcentrum
23 maart, 20.00 uur Klaverjasavond 
georganiseerd door ijsclub DKP, 
Noorddamcentrum

Senioren op de computer

De ASCC Computerclub staat voor een 
tijd van aanpassing. Immers de digitale 
ontwikkeling kan niet zonder veran-
dering. Die verandering brengt weer 
ontwikkeling met zich mee. 
Wat is de plaats hierin van 
uw computerclub? Welke 
taak of rol speelt de ASCC 
hierin? Welke taak of rol 
neemt de ASCC op zich? 
De rol van het helpen van 
senioren en zij die het gaan 
worden bij het omgaan met 
de moderne elektronica? 
Of ziet de club een maat-
schappelijke taak voor zich 
weggelegd bij het begelei-
den in datgene wat tegen-
woordig verplicht is of wordt? 
Zoals DigiD, accounts bij energiebedrij-
ven, zorgverzekeringen, Mijnoverheid.nl 
en de berichtenbox daarin. Het gaat nu 
zo vaak bij veel mensen fout, waardoor 

rekeningen, zelfs schulden oplopen. 
En bovenal wat zou uw rol daarin 
kunnen zijn als lid van de club? 
Meedenken over deze materie of nog 
beter meedoen met de club. Mensen 
misschien die nog geen lid zijn, maar het 
voor die luttele € 20,- per jaar wel willen 
worden en zo wegwijs kunnen worden 
gemaakt door andere leden. Onder het 
motto ‘leden leren leden’. Zou u het eens 
in overweging willen nemen?

Het cursusboekje 'Voorjaar 2018' met 
informatie over interessante cursussen, 
bijvoorbeeld voor tablets en smartphones 
is medio december gratis beschikbaar in 
de wijkcentra en op het gemeentehuis en 

onze website www.ascc.nl.

Inloop op vrijdag-
ochtend
Gedurende de maanden 
september tot en met mei 
staan vrijdagochtend van 
09:00 tot 10:30 uur onge-
veer tien vrijwilligers klaar 
om leden gratis te helpen 
bij hun computerproble-
men. Storingen en virus-
sen worden verholpen. 
bedieningsvragen van 

laptop, tablet of smartphone nog eens 
toegelicht, uitgelegd en gedemonstreerd. 
Leden zijn van harte welkom. 
Zij die lid willen worden natuurlijk ook. 
Het lidmaatschap kost 20 Euro per jaar.
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