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Al twee jaar hoort u allerlei nieuws 
over Bovenkerk Parel aan de Poel. 
Een van die projecten is de renovatie 
van het Noorddamcentrum. 
Dat gebouw is eigendom van de ge-
meente en door de stichting Boven-
kerk van de gemeente wordt gehuurd 
ten behoeve van Bovenkerk. In de 
gesprekken met de gemeente over 
die renovatie vroeg de gemeente zich 
af of we het gebouw, dat inmiddels 
35 jaar oud is en een beetje is uitge-
woond, niet moeten vervangen door 
nieuwbouw - een prima idee!

In het centrum van ons dorp staat ook de 
Urbanuskerk die prachtig gerestaureerd 
is. Alleen zou de kerk ook graag een 
kerkelijk centrum willen hebben. Als je 
nu die twee plannen combineert en je je 
realiseert dat er een groot perceel grond 
naast de kerk ligt, dan ligt de conclusie 
voor de hand om daar een ontmoetings-
centrum te bouwen voor alle bewoners 
van Bovenkerk, inclusief de parochianen 
van de Urbanuskerk.
Het overleg met de gemeente kreeg er 
dus een partij bij in de persoon van het 
parochiebestuur. Dat heeft geleid tot 
de hiernaast staande Intentieverklaring 
tussen deze drie partijen, te weten de 
gemeente Amstelveen, het parochie-
bestuur, de stichting Bovenkerk en het 
bewonersplatform Bovenkerk namens 
alle Bovenkerkers.

Op vrijdag 23 februari is de 
Intentieverklaring namens 

de gemeente getekend 
door de wethouders Peter 

Bot en Jeroen Brandes, 
Ad Verkleij namens de 

parochie en Rob van den 
Helder namens de stichting 

Bovenkerk en het bewo-
nersplatform.

Intentieverklaring getekend

Intentieverklaring 
De Stichting Bovenkerk en het bewo-
nersplatform Bovenkerk, hebben het 
initiatief genomen om, samen met de 
R.K. Parochie Amstelland en de ge-
meente Amstelveen te komen tot een 
integraal plan voor de uitbreiding van 
de Urbanuskerk met een parochie-
centrum, de renovatie en herbestem-
ming van de huidige pastorie van de 
Urbanuskerk en de renovatie/nieuw-
bouw van het Noorddamcentrum. De 
betrokken partijen, de Rooms-katho-
lieke Parochie Amstelland, Stichting 
Bovenkerk en de gemeente Amstel-

Historischedag Bovenkerk
De voorbereidingen verlopen zo voor-
spoedig dat we tijdens het Bewoners-
platform op 14 februari de PR hebben 
gestart. Een spandoek is onthuld in het 
Noorddamcentrum, maar binnenkort 
komt u ons ook op andere plekken tegen 
in het dorp. Tevens is de splinternieuwe 
website van Bovenkerk, www.bovenkerk.
info, in de lucht. In eerste instantie vindt 
u hier alle informatie over de historische 
dag. Er komen steeds nieuwe dingen bij 
voor deze dag. Op deze website pas-
sen we het programma steeds aan, dus 

veen spreken de gezamenlijke intentie uit 
om de komende maanden verkennende 
gesprekken te voeren over de mogelijke 
haalbaarheid van een integraal plan. 
Daar kan zowel een Go als een No-go-
besluit uit voortkomen. 
Een eventueel Go-besluit zal zo veel 
mogelijk afspraken behelzen over de 
ruimtelijke, financiële en juridische rand-
voorwaarden waarbinnen het totale plan 
verder kan worden uitgewerkt. 
Op basis van die geformuleerde rand-
voorwaarden zullen partijen dan het plan 
verder uitwerken met het doel te komen 
tot definitieve besluiten.’

u blijft vanaf nu op de 
hoogte. Wij weten nu al 
dat het een prachtige dag 
wordt voor jong en oud. 
Veel, heel veel mensen 
en verenigingen melden 
zich aan om mee te 
doen. Dit wordt echt een 
dag in ons dorp waar je 
de geplande vakantie 
voor uitstelt anders kun 
je niet meepraten. De 
eerste dorpsgenoten die 

nu elders wonen hebben al gemeld dat 
ze ook zullen komen. Voor vragen en 
aanmeldingen over deze dag mail naar: 
chmvandenhelder@gmail.com of spreek 
ons aan. Maar we hebben ook een taak 
voor alle dorpsgenoten. Maak uw familie, 
vrienden en kennissen attent op onze 
historische dag op zaterdag 9 juni. Met 
elkaar wordt het onze HISTORISCHE-
DAG VAN BOVENKERK.
Het organisatieteam, Dick Hermanns, 
René Boerlage, Hugo van der Kooij, Rien 
Hogerwerf en Chris van den Helder.
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Historischedag van Bovenkerk, Parel aan de Poel

Programma Historischedag Bovenkerk

Zaterdag 9 juni 2018
Na de geweldige scholenreünie Boven-
kerk in 2015 kregen we veel aanvragen 
voor een vervolg van deze dag. Een ver-
volg hebben we nu gevonden. De enige 
gelijkenis die opgaat is dat het over ons 
hele dorp Bovenkerk gaat. En hoe! De 
belangrijkste regel voor dit evenement 
is dat er voor eenieder iets te doen is, 
voor oud en jong. Nou en dat is gelukt. 
We hebben een uniek evenement dat 
nog nooit vertoond is door een kleine 

gemeenschap als Bovenkerk. We gaan 
terug in de tijd: De eerste historische- 
dag van Bovenkerk, Parel aan de Poel! 
En na een eerste aanzet zijn we vanaf 
januari volop bezig om deze dag gestalte 
te geven. Wat is er leuker om weer eens 
oude verhalen op te halen, van weet je 
nog dat we van alles hadden in ons dorp, 
bootjes verhuur, trein, vier scholen, een 
vuilnisbelt, heel veel winkels en onder-
nemers, en je moest, wel lang geleden, 
zelfs tol betalen om ons dorp in te gaan. 

Opening:11.00 uur. Waar en hoe is nog 
een geheim. Alle informatie vindt u te 
zijner tijd op onze nieuwe website, 
www.bovenkerk.info
Vanaf 17.00 afterparty achter het 
Noorddamcentrum.

Wandeling in ons dorp
U kunt vanaf vandaag een wandeling 
door ons dorp maken en onderweg in 
ons wandelboekje informatie vinden hoe 
ons dorp er vroeger uitzag. Ook hebben 
we langs de route bordjes opgehangen 
met een QR-code waar ook informatie op 
te vinden is over Bovenkerk via uw smart 
phone. Tevens kunt u wandelen langs of 
om de Poel. In ons wandelboekje vindt u 
wetenswaardigheden over de natuur. 

Station Bovenkerk
Vanaf 11.00 uur staan hier een paar 
trams en vrijwilligers van de historische 
trams die uitleg geven en misschien wilt 
u wel een ritje maken op de groenste 
spoorbaan van Nederland.

De winkel van Hoogeveen
Een plaats waar met medewerking van 
de vrijwilligers van de koffieochtenden en 
de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) 
een plaats is gecreëerd waar de oudere 
mensen samenkomen voor een gezellig 
praatje over vroeger met een kopje kof-
fie/thee/koekje en foto`s en dergelijke van 
vroeger.

De Urbanuskerk
Vandaag kunt u hier onder andere de 
toren beklimmen en de kerk bezichtigen. 
Tevens zijn er in de loop van de dag 
diverse optredens verzorgd door diverse 
verenigingen uit ons dorp. Tegen over de 
kerk op het terras van café-restaurant Sil-
versant kunnen volwassenen en kinde-
ren een tekening of schilderij van de kerk 
maken. 
Wij zorgen voor de spullen om te teke-
nen of te schilderen. Deze kunstwerken 
worden te zijner tijd tentoongesteld in 
Bovenkerk. Maar je mag ze natuurlijk ook 
eerst mee naar huis nemen.

Parkeerterrein Silversant
Hier komen oude voertuigen te staan 
brommers, fietsen, auto`s, bussen, land-
bouwvoertuigen en eigenlijk alles wat 
wielen heeft. 

Parkeerterrein Noorddamcentrum
Dit wordt de plek waar je van alles kunt 
doen. Het hele plein staat vol met oud-
hollandse spellen waar je je kunt uitle-
ven. Van bussen gooien, touwtje trekken, 
rad van avontuur, vrolijke keuken en te 
veel om op te noemen. Tevens wordt 
het hier vanaf 17.00 uur supergezellig 
met een after party waar we het reünie 
gevoel willen laten terugkeren met het 
draaien van plaatjes van toen.

Noorddamcentrum
Het hele gebouw staat bol van de 
nostalgie met oude spullen, films, foto’s 
en meer. Vele verenigingen en dorps-
genoten stellen hier hun spullen tentoon 
en vertellen u over de oorsprong van de 
foto’s en artikelen.
 
Wat komt u nog meer tegen in ons 
dorp op deze dag
Het Noorddamcentrum en Silversant 
zorgen deze dag en avond voor de in-

wendige mens op verschillende plekken 
in het dorp rond het centrum. 
Over de gehele dag zijn er veel optre-
dens met muziek, zang en andere eve-
nementen. De optredens gaan we t.z.t. 
bekend maken via onze nieuwe website 
www.bovenkerk.info. Ook staan en rijden 
er oude bussen van Maarse en Kroon op 
deze dag. De dorpsomroeper is ook weer 
terug van weggeweest. En natuurlijk is 
onze enige echte dorpsijsboer erbij.
Dit is het voorlopige programma want 
er melden zich nog steeds mensen die 
graag mee willen doen, maar op onze 
nieuwe website passen we dagelijks het 
programma aan waar nodig is.
Namens het organisatieteam en de vele 
vrijwilligers: Chris van den Helder

Historischedag van Bovenkerk
    De toegang: gratis
    Zaterdag 9 juni. Wil je mee helpen op 
deze dag als vrijwilliger: vrijdag bij de 
opbouw en zaterdag bij bijvoorbeeld de 
oudhollandse spellen. Je kunt je aanmel-
den bij: chmvandenhelder@gmail.com 
    Bezoek onze nieuwe website, www.
bovenkerk.info, met alle informatie over 
onder andere de historische dag. Hier 
vindt u ook alle informatie over ons dorp 
van nu en vroeger. Maak veel mensen 
attent op onze nieuwe website. Mocht 
u informatie hebben voor onze nieuwe 
website laat het ons weten.
    Wij zijn op zoek naar sponsors. Onder-
nemers, u kunt ons helpen met 50.00 
euro, meer mag natuurlijk ook, steunt u 
onze Historische dag en voor dit bedrag 
staat u ook een jaar lang gratis op onze 
nieuwe website www.bovenkerk.info 
U kunt uw bijdrage overmaken naar: 
NL83 RABO 0306 4150 62 t.n.v. Stichting 
Bovenkerk o.v.v. sponsor 9 juni.
    Kom a.u.b. op deze dag ouderwets op 
de fiets. Wij zorgen voor extra fietsenstal-
lingen. Komt u met de auto parkeren kan 
bij: RODA 23 en Albert Heijn Bovenkerk.

Laatste nieuws historischedag
Een gezelschap van ongeveer twintig 
mensen komt de gehele dag op histori-
sche fietsen en kleding die daarbij hoort. 
Ik kan u vertellen het ziet er prachtig uit!

Hier moeten we een mooie dag van zien 
te maken. En voor de toekomst een maal 
per jaar de avond/dag van Bovenkerk 
toen en nu. We gaan zien of u net zoals 
wij het oude wilt koesteren en er nog 
van wilt genieten. Ik weet zeker dat 9 
juni de dag van BOVENKERK wordt en 
misschien wel met vele gasten. Ik wens 
u een prachtige dag. Wij hebben er met 
vele vrijwilligers alles aan gedaan, het is 
nu aan u. Namens het organisatieteam, 
Chris van den Helder
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Waternet is in december 2017 gestart 
met werkzaamheden aan de watertrans-
portleiding onder de Kleine Poel naar 
het Amsterdamse Bos. De leiding is in 
1964 gelegd en omvat twee parallelle 
betonnen buizen van buisdelen met een 
diameter van 1,20 meter en 6 meter lang. 
Deze zijn met name onder de Kleine Poel 
in slechte staat en moeten dus worden 
vervangen. 
De leiding transporteert water uit de Lek 
naar de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen waar het gezuiverd wordt tot drink-
water voor Amsterdam en omgeving.
Waternet is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de leiding. Een aannemer 
zal de werkzaamheden in opdracht van 
Waternet uitvoeren. Ze zijn in december 
en januari jongstleden met de voorbe-
reidende werkzaamheden begonnen. 
Daarna worden proefboringen gedaan en 
wordt een tijdelijke weg aangelegd voor 
het bouwverkeer. In februari en maart 
vindt er transport plaats van groot mate-
rieel. Onderhoudswerkzaamheden leiden 
helaas tot overlast. Ze proberen de over-

last tot een minimum te beperken, maar 
kunnen dit niet helemaal voorkomen. Be-
woners rond de Kleine Poel kunnen dan 
ook geluidsoverlast ervaren door o.a. 
boren en heiwerkzaamheden. Ze kunnen 
op dit moment nog niet precies aangeven 
wanneer de meeste overlast ontstaat, 
maar zullen dit vooraf laten weten.
Fietsers en wandelaars worden omge-
leid, aangegeven met borden. Ruiters 
zullen ook een andere route moeten 
volgen. Het transport gaat over de Kleine 
Noorddijk en de werkzaamheden vinden 
plaats in het weiland naast de dijk, tegen 
de Kleine Poel aan.
De buisdelen worden in het tweede 
kwartaal vervangen en in de zomer wordt 
alles weer opgeruimd.

Als u vragen heeft over de werkzaamhe-
den, dan kunt u tijdens werkdagen con-
tact opnemen met de Klantenservice van 
Waternet via 0900 9394 en vragen naar 
de projectleider Patrick van de Werf.
Kijk ook op www.amsterdamsebos.nl/
werk-uitvoering voor meer informatie.

Bovenkerk Online

Nieuwe watertransportleiding onder Kleine Poel

Zo ziet de nieuwe website www.bo-
venkerk.info eruit! Peter Kok heeft hard 
gewerkt om dit op te kunnen zetten. 
Waarom eigenlijk? Om informatie over 
Bovenkerk bij elkaar te brengen. Daar-
bij gaat het om actuele informatie (wat 
gebeurt er in de wijk), om ‘wie-wat-waar’ 
(zoals waar kan ik een huisarts vinden, 
hoe kan ik de wijkagent bereiken?) en om 
achtergrondinformatie, bij voorbeeld over 
de historie van Bovenkerk, de renovatie 
van de Urbanuskerk, initiatieven van 
VOKA en de ‘Parel aan de Poel’.

Op een website kun je 
meer zaken bespreken 
dan op bij voorbeeld 
een Facebookpagina. 
Nu kunnen we aandacht 
besteden aan wat er 
door bewoners en het 
bewonersplatform wordt 
georganiseerd en wat 
de nieuwe plannen en 

de ontwikkelingen in de buurt zijn. Ook 
geven we op de website aan hoe u zelf 
zaken aan de orde kunt stellen, bij voor-
beeld hoe u in contact kunt komen met 
het bestuur van Bewonersplatform om 
vragen te stellen of nieuwe ideeën aan 
te dragen. Bovenkerk is van oudsher een 
gezellig dorpje, die onderlinge contacten 
in de wijk willen we graag verstevigen. 
Daarbij rekenen we wel op bijdragen van 
de bewoners om actuele zaken door te 
geven, want, zegt Peter Kok, ‘De mensen 
maken de website, niet ik!’

Ter herinnering aan 
Wil Zuiver 

Op dinsdag 20 februari is Wil Zuiver na 
een kort ziekbed overleden, een aima-
bele man is niet meer bij ons. Hij was 86 
jaar en dus al vele jaren met pensioen, 
zoals we zeggen, na zijn hele werkzame 
leven dameskapper te zijn geweest met 
een kapsalon aan de Noorddammerlaan. 
Lange tijd haalde Wil oudere dames met 
zijn auto van huis of bijvoorbeeld van 
’t Huis aan de Poel om ze later goed 
gekapt weer terug te brengen.
De Bovenkerkers kennen Wil ook als een 
sociaalvoelend mens die veel bestuurs-
functies vervulde in ons dorp. Al in 1977 
kwam hij in het bestuur van de Stichting 
Verenigingsgebouw Bovenkerk, het 
voormalige patronaatsgebouw van de 
Urbanuskerk, later Noorddamcentrum 
genoemd. Na de brand van het oude 
Noorddamcentrum in 1982 kreeg de 
stichting de naam Noorddamcentrum 
en nog weer later, in 2015, werd het de 
stichting Bovenkerk. Wil bleef al die jaren 
lid van het bestuur.
Wat ook op zijn lijf was geschreven was 
de KBO, de Katholieke Bond van Oude-
ren, waarvoor hij ook vele jaren in het 
bestuur van de afdeling Bovenkerk/Aals-
meer zat. Jarenlang was hij een van de 
drijvende krachten achter de activiteiten 
van de bond in het Noorddamcentrum en 
bij de uitjes. Wil was ook altijd beschik-
baar voor mensen die zijn hulp vroegen 
en daarmee kregen, altijd vriendelijk, 
creatief en met humor.
Bij het 60-jarig jubileum van de afde-
ling Bovenkerk/Aalsmeer ontving Wil de 
erepenning van het hoofdbestuur van 
de KBO. Het is jammer dat hij nog maar 
net een halfjaar samen met Joke heeft 
kunnen genieten van hun nieuwe appar-
tement aan de Joke Smitlaan in West-
wijk, na vele tientallen jaren te hebben 
gewoond aan de Pieter Langendijklaan 
in ons dorp. Wij houden met elkaar de 
beste herinneringen aan hem en wensen 
zijn vrouw Joke, kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte toe.
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Vanaf 1 januari 2018 gaan Vita Amstel-
land en AanZ verder onder de nieuwe 
naam ‘Participe Amstelland’. Deze 
naamswijziging volgt twee jaar na de 
samenwerking die Vita met de lan-
delijk opererende Participe Groep is 
aangegaan. De nieuwe naam Participe 
Amstelland benadrukt waar wij voor 
staan: dat iedereen participeert, mee-
doet in de buurt.

Vita verzorgt in opdracht van de gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel 
en Uithoorn sociaal-maatschappelijke 
diensten. Maatschappelijk werkers en 
ouderenadviseurs zijn voor buurtgenoten 
toegankelijk, 15 wijksteunpunten staan 
open voor iedereen en inwoners kunnen 
er terecht voor trainingen, persoonsalar-
mering en dagactiviteiten voor inwoners 
met lichte dementie. AanZ verzorgt sinds 
2014 het welzijnswerk in de wijken en 
wijkcentra van Amstelveen.

Voor alle inwoners
De naam ‘Vita’ is van oudsher verbonden 
aan de ondersteuning van oudere en 
kwetsbare inwoners. Met de naamsver-
andering willen we duidelijk maken dat 
we ons inzetten voor alle inwoners. 
Dat we ons sterk maken voor een 
samenleving waarin meedoen voorop 
staat en waarbij talenten en mogelijk-
heden van mensen worden gezien en 
gestimuleerd. ‘Sociale kracht versterken 
wij door netwerken te vormen in de wijk 
en initiatieven van inwoners te stimule-
ren. Actieve bewonersgroepen, wijkcoa-

ches, vrijwilligers en levendige wijkcentra 
maken dit mogelijk’ zegt Sjaak van der 
Linde, directeur Participe Amstelland.

Samen zorgen dat iedereen mee kan 
doen
Bovendien maakt de naamswijziging 
zichtbaar dat we nu onderdeel zijn van 
de landelijk opererende Participe Groep 
en hierdoor kennis over zorg en welzijn 
kunnen uitwisselen. 
Net als Vita wordt AanZ ook Participe. 
Hiermee wordt voor alle inwoners duide-
lijk dat wij eenzelfde organisatie vormen. 
En dat professionals, buurtgenoten en lo-
caties zich samen inzetten voor hetzelfde 
doel: zorgen dat iedereen kan meedoen 
en zich ontwikkelen. 
Bij Participe Amstelland werken 80 
medewerkers en 800 vrijwilligers.
Voor meer informatie brengt u een bezoek 
aan de net vernieuwde website: 
www.participe-amstelland.nu

Gebiedsteam Participe-Amstelland
Participe verzorgt in opdracht van de ge-
meenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-
Amstel en Uithoorn sociaal-maatschap-
pelijke diensten met maatschappelijk 
werkers, ouderenadviseurs, activiteiten 
coaches voor ouderen en coördina-
toren ontmoetingsgroepen. U kunt bij 
hen terecht met vragen op het terrein 
van welzijn (activiteiten, dagbesteding), 
welbevinden (eenzaamheid, geheugen-
problematiek), wonen (aanpassingen, 
verhuizen naar andere woonvorm), zorg 
(thuiszorg, huishoudelijke hulp) en voor-

zieningen (maaltijden, 
alarmering).
Participe exploiteert 
15 wijksteunpunten 
die open staan voor 
iedereen en inwoners 
kunnen er terecht voor 
trainingen, persoons-
alarmering en dagacti-
viteiten voor inwoners 
met lichte dementie.
Verder verzorgt Parti-
cipe het welzijnswerk 
in de wijken van Am-
stelveen. Daarvoor zijn 
wijkcoaches het eerste 
aanspreekpunt. 

Het gebiedsteam voor 
Bovenkerk en West-
wijk bestaat uit de hier-
naast vermelde mede-
werkers van Participe. 
Patricia wordt op 1 
april opgevolgd door 
Jan-Piet Ladage die al 
bijna 7 jaar als oude-
renadviseur in andere 
wijken van Amstelveen 

Hugo van der Kooij 
Wijkcoach en voorzitter van het 

WWZ-team Bovenkerk-Westwijk, 

het Wonen-Welzijn-Zorg team

Mail: h.van.der.kooij@participe.nu

Vaste wekelijkse nieuwsbrief: 

www.mijnbuurtwelzijn.nl

Tel: 06 51 26 33 02

Brenda van Oeveren
Activiteitencoach Ouderen

Mail: b.van.oeveren@participe.nu

Tel: 06 13 47 61 65

Marloes Kompeer
Coördinator Ontmoetingsgroepen 

voor vergeetachtigen en 

mantelzorgers

Mail: ontmoetingsgroepamstel-

veen@participe.nu

Tel: 020 453 48 87 (ma, woe, vrij)

Barbara van Norde
Maatschappelijk werker

Mail: b.van.norde@participe.nu

Tel: 06 58 80 06 33

Patricia Moolhuijsen
Ouderenadviseur

Email: p.moolhuijsen@

participe.nu 

Tel: 06 12 70 57 27

Jan-Piet Ladage
Ouderadviseur

Mail: jp.ladage@participe.nu

Tel: 06 12 72 57 59

heeft gewerkt en nu dus naar Bovenkerk 
komt. Graag stelt hij zich even voor:
Mijn werk als ouderenadviseur geeft 
mij veel plezier en voldoening. Ik heb te 
maken met heel verschillende mensen 
in uiteenlopende situaties. Ik vind het 
boeiend om me steeds weer te verdiepen 
in een unieke situatie en samen met de 
oudere na te gaan wat zijn/haar wensen 
zijn en waarmee hij/zij geholpen is.

Wat mijn werk zeer veelzijdig maakt is 
dat ik ook te maken heb met de omge-
ving van de oudere: eventuele kinderen, 
andere familieleden, buren, vrienden. 
Daarnaast werk ik veel samen met 
huisartsen en praktijkondersteuners (o.a. 
van Gezondheidscentrum Duizendblad), 
thuiszorgmedewerkers, medewerkers 
van het Amstelveenloket (Wmo) en wijk-
agenten.

Vita Amstelland heet nu Participe Amstelland
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Aftrap project ‘Depressie de wijk uit’
Op woensdagochtend 7 februari vond 
de aftrap van het project ‘Depres-
sie de wijk uit’ plaats in wijkcentrum 
‘Westend’. Doel van dit project is om 
bewoners van Middenhoven, West-
wijk en Bovenkerk en hun naasten te 
helpen om depressieve klachten te 
herkennen en bespreekbaar te maken. 

De initiatiefnemers van het project, 
het Medische Sociaal Netwerk (MSN) 
Amstelveen-Zuid, hopen dat zij hiermee 
kunnen bereiken dat bewoners met de-
pressieve klachten eerder hulp zoeken bij 
hun huisarts, het maatschappelijk werk 
of de wijkcoach.

Staand: Hugo van der Kooij (wijkcoach 
van Participe), Brigitte van Oosten (huis-
arts), zittend: Marion Velten (POH-GGZ, 
praktijkondersteunster geestelijke gezond-
heidszorg) en Adriënne Bosch (maat-
schappelijk werkster van Participe). 

Depressieve klachten
‘Ruim 800.000 Nederlanders kampen 
met depressieve klachten’, schrijven 
de initiatiefnemers in een persbericht. 
‘Twintig procent van de bevolking maakt 
in het leven een depressie mee; 1 op de 
5 dus! De belangrijkste symptomen van 
depressie zijn een sombere stemming 
gedurende het grootste gedeelte van 
de dag en/of verlies van interesse in de 
meeste activiteiten die men eerder wel 
leuk vond om te doen. Dat uit zich vaak 
in langer slapen, minder bewegen en 
minder actief zijn.’
Moeite met concentreren en moeilijk 
beslissingen kunnen nemen zijn volgens 
het MSN tevens klachten die bij een de-
pressie worden gezien, als ook schuldge-

voelens en het gevoel waardeloos te zijn. 
‘Soms kunnen de depressieve gevoelens 
zo ernstig zijn dat mensen regelmatig 
denken aan de dood of zelfdoding.’

Hulpverlener
Mensen met depressieve klachten heb-
ben vaak moeite om deze klachten te 
uiten en de stap naar een hulpverlener 
te zetten. Ze twijfelen nogal eens of hun 
somberheidsklachten wel erg genoeg 
zijn. Schaamte naar de omgeving toe kan 
ook een belemmerende factor zijn om de 
klachten te bespreken als ook het niet 
weten wat hen te wachten staat wanneer 
ze hulp vragen.

Neerwaartse spiraal
De huisartsen en 
hun praktijkonder-
steuners-GGZ van 
het Centrum voor 
Gezondheidszorg 
Duizendblad en de 
maatschappelijk wer-
kers en wijkcoaches 
van Participe wil-
len de bewoners en 
patiënten stimuleren 
eerder aan de bel te 
trekken. Depressieve 
klachten verlopen 
vaak in een neer-
waartse spiraal, hoe 
eerder iemand hulp 
zoekt hoe beter.

Door middel van 
het verspreiden van 
posters en flyers in 
de wijk hopen ze te 
bereiken dat depres-
sieve klachten eerder 

worden gesignaleerd en mensen eerder 
bij hen komen met de vraag om hulp. 
Ook gaan ze bijeenkomsten organiseren 
voor sleutelfiguren in de wijk waar ge-
oefend kan worden in het bespreekbaar 
maken van depressie.

Effectieve behandelingen
‘Het is zonde dat mensen zo lang wach-
ten met hulp inschakelen terwijl we er 
voor ze zijn en er effectieve behandelin-
gen bestaan’, benadrukken Brigitte van 
Oosten (huisarts) en Hugo van der Kooij 
(wijkcoach). ‘Daarom is het zo belangrijk 
dat we dit laten horen en mensen die 
vaak met wijkbewoners in aanraking 
komen leren om de signalen van depres-
sie te herkennen en ze bespreekbaar te 
maken. We hopen écht dat we zo een 
bijdrage kunnen leveren aan het aanpak-
ken van depressie.’

Meer informatie op de website van het 
Centrum voor Gezondheidszorg 
Duizendblad: www.duizendblad.nl

Binnenkort, op don-
derdag 29 maart van 
10.00-12.00 uur, is er 
een kennismakings-
bijeenkomst voor de 
cursus Omgaan met 

Geld bij Participe Amstelland. Inwo-
ners van Amstelveen, Ouder-Amstel, 
Uithoorn en Aalsmeer die moeite heb-
ben met rondkomen en wat meer zicht 
op hun uitgaven willen hebben, kun-
nen daarvoor binnenkort de cursus 
‘omgaan met geld’ volgen.

Rondkomen met inkomen is een hele op-
gave. Vooral voor mensen met een laag 
salaris of een uitkering, of mensen die 
gescheiden zijn, of als er sprake is van 
verlies van werk, of wanneer er plotseling 
een inkomensdaling plaatsvindt.
Tijdens de cursus is er ruimte om met 
andere deelnemers ervaringen uit te 
wisselen en staat het delen van tips 
centraal.

De cursus gaat onder andere in op het 
ordenen van de financiële administratie, 
er worden bijvoorbeeld een maandbe-
groting en een jaarbegroting gemaakt. 
Hierdoor leert de cursist de inkomsten en 
uitgaven op een rijtje te krijgen, waardoor 
meer weloverwogen beslissingen worden 
genomen met als doel financiële proble-
men te voorkomen.
Ook komt in de cursus aan bod wat 
schulden en betalingsachterstanden zijn 
en hoe hier mee kan worden omgegaan. 
Ook andere onderwerpen zoals sparen, 
verzekeringen en subsidies, komen in 
de cursus aan bod. In de cursus wordt 
gerichte informatie gegeven over deze 
onderwerpen. 

De cursus bestaat uit 7 wekelijkse bijeen-
komsten van 2 uur.
De eerstvolgende cursus start op don-
derdag 5 april 2018 van 10.00-12.00 uur.
Trainingsdata; 5, 12, 19, 26 april, 3, 17 en 
24 mei.
De cursus wordt gehouden in het kantoor 
van Participe Amstelland, Dr.W. Drees-
weg 2 in Amstelveen.

U kunt zich telefonisch aanmelden voor 
de kennismakingsbijeenkomst bij 
Adriënne Bosch: 06-23053825 of 
Barbara van Norde: 06-58800633, 
maatschappelijk werkers van Participe 
Amstelland die de cursus gaan begelei-
den. Of u kunt bellen naar: 020-5430440.
Website: www.participe-amstelland.nu
U kunt ook een e-mail sturen: 
a.bosch@participe.nu 
of b.van.norde@participe.nu
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Voor Onze Kinderen weer Alles

Op 14 februari, tijdens het Bewonersplat-
form, hebben we afscheid genomen van 
het vorige bestuur van VOKA.
Op de foto zien we van links naar rechts 
Sonja Hijstee, An Broekhuizen-Turken-
burg, Anna van den 
Burg-Cligge, Ger 
Tates en voorzitter 
van het Dagelijks 
Bestuur van Boven-
kerk Rob van den 
Helder. 
Na ruim 35 jaar is 
er nu een nieuw 
bestuur aangesteld.
Hiermee is beslo-
ten om VOKA voor 
de kinderen weer 
nieuwe leven in te 
blazen. 
Op zich verandert 
er niet veel, de hui-
dige clubjes zullen 
op dezelfde dag en tijdstip blijven (mits 
er vanuit die leiding iets aan de leden 
doorgegeven is).
Er wordt druk nagedacht over de feestjes 
van vroeger, bv Sinterklaasfeest of Car-
naval, om deze weer te houden. Op korte 
termijn zal er met Ons Bovenkerk en het 

Column 
Rob van den Helder

Terwijl ik dit stukje zit te schrijven voor 
de column van deze nieuwe Nota Bene 
Bovenkerk zit ik in de trein van Parijs 
naar Schiphol. In de krant lees ik dat wij 
de schaatsen weer uit het vet moeten 
halen want dat het hard gaat vriezen. 
Ik zit te sms’en met mijn vrouw Conny, 
dat we het volgende weekend Parijs 
maar moeten cancelen want de mooiste 
tijd komt er blijkbaar weer aan in Boven-
kerk. Als we weer met zijn allen kunnen 
schaatsen op de Poel dan is dat pas echt 
‘Bovenkerk Parel aan de Poel’.
Nu we het daar toch over hebben leest 
u in deze NBB dat wij voortgang maken 
met het ‘Parel’ project.
Wij zijn zeer verheugd dat de gemeente, 
de kerk, de stichting Bovenkerk en het 
bewonersplatform Bovenkerk een inten-
tieverklaring hebben getekend om een 
onderzoek te starten naar de nieuwbouw 
van het Noorddamcentrum in de tuin van 
de kerk. Dat gaat een redelijk lang traject 
worden en in de volgende NBB zullen wij 
u daar uitgebreid over informeren.

Ik kijk weer uit naar de diverse activi-
teiten die georganiseerd gaan worden 
door de vele vrijwilligers dit jaar. In deze 
column wil ik graag uw aandacht vragen 
om 9 juni te blokkeren in uw agenda. Op 
deze zaterdag gaan we een ‘historische 
dag’ organiseren waar wij teruggaan in 
de tijd van ons dorp. Waar verenigingen 
u gaan verrassen met geweldige en 
mooie optredens én waar u als Boven-
kerkers elkaar kunt ontmoeten onder het 
genot van een drankje. Ik beloof u een 
mooi zonnetje die dag. Dus, contact uw 
buren, spreek af met uw straat, om deze 
dag gezamenlijk te gaan beleven want 
Samen zijn wij Bovenkerk, Bovenkerk zijn 
wij samen…

Jaap Kok en jeugdlid Vince Rust slaan 1e paal
Vrijdagmiddag 2 februari werd de vol-
gende stap in de historie van de Bo-
venkerkse voetbalclub RODA '23 gezet. 
Op de plek waar eerst de fietsenstalling 
van de voetbalvereniging was, zal de 
komende maanden aan een gebouw 
worden gewerkt waarin 6 kleedkamers, 
een washok, een materiaalruimte en een 
winkel komen.
Na vele maanden van brainstormen, 
tekenen en vergunningen en offertes 
aanvragen, kon de bouw dan eindelijk 
beginnen. Onder het toeziend oog van 
leden en buurtbewoners waren het 
bouwmeester Jaap Kok en het jongste 
RODA-lid Vince Rust die symbolisch de 
1e paal mochten slaan.
Na afloop was er in de kantine volop 
gelegenheid om onder het genot van een 
drankje nog even na te praten.

Noorddamcentrum gekeken worden wat 
er georganiseerd kan worden. 
Ook is er een Facebookpagina in de 
maak: VOKA Bovenkerk
Voor de verhuur aan Bovenkerkers is er 

wel een aantal regels. Feestjes voor kin-
deren tot en met 12 jaar, dus voor de ba-
sisschoolkinderen, kunnen er gehouden 
worden. Feesten voor volwassen Boven-
kerkers zijn in overleg met een bestuurs-
lid. Voor verhuur kunt u informatie krijgen 
bij Gerard Miltenburg 020-3455876

Yoga Bovenkerk gratis 
proefles en € 5,- korting 
op abonnement
Kom tot 11 april een gratis proefles mee-
doen en krijg € 5,- korting op het abon-
nement voor het tweede kwartaal (1 april 
t/m 30 juni). Start je na 1 april dan geldt 
er een aangepast kwartaalbedrag.
Of je nou op zoek bent naar een dyna-
mische vorm van yoga of het liever iets 
rustiger aan doet, er is voor ieder wat 
wils 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 **
21.00-22.00 Restorative HypnoYoga *

Verklaring sterren
* 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, Bovenkerk (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 infor-
matie en kijk op www.thepowerofyou.nl of 
mail naar info@thepowerofyou.nl
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Column Cor de Horde Hangplekken

Ik zal u vast vertellen wat mijn top 3 is van Historisch Boven-
kerk. Zie het maar als een soort preview van de dag vol melan-
cholie, die op 9 juni wordt gehouden. 
‘Thuis heb ik nog een ansichtenkaart’ zong Wim Sonneveld. 
Ik denk dat ik er tweehonderd heb. Nostalgische afbeeldingen 
van Bovenkerk. De meest dierbare komt niet uit de camera, 
maar is een gravure van de originele ‘hangplek’ of galgenveld 
in Bovenkerk. Op de voorgrond zien we een vissersman, die 
zijn netten binnenhaalt en door een stadse meneer met hoge 
hoed wordt gadegeslagen. Op de achtergrond staat de drei-
gende galg. Het galgenveld bevond zich op de plek, waar nu 
het appartementencomplex La Foresta te vinden is. Ik schep 
er nog steeds een genoegen in om er naar te verwijzen als ik 
La Foresta passeer. ‘Kijk, hier hingen ze vroeger. Zouden de 
huidige bewoners dat wel weten?’ Amstelveen had overigens 
niet een maar wel drie ‘hangplekken’. De twee andere stonden 
in het oude dorp van Amstelveen en aan het begin van de 
Heiligeweg. De doodvonnissen werden door de Amsterdamse 
burgemeester uitgesproken, maar op het grondgebied Amstel-
veen ten uitvoer gelegd. En dat gebeurde snel en vakkundig.
Het tweede plaatje graag. Dat is een bekende foto van Bello in 
Bovenkerk. We zien de halteplaats, dat toen nog in vol bedrijf 
was. En we zien de NS 7000 op volle stoom, klaar om door de 
Haarlemmermeer te tuffen. En dat zou hij blijven doen tot 1950 

als treintje voor personenvervoer. De nostalgie druipt er van af. 
Ik zie mezelf dan zitten op die houten bankjes, samen met mijn 
moeder. Onze bestemming: het Haarlemmermeer station. En 
daarna met lijn 16 naar de Kalverstraat om bij Brenninkmeyer 
een nieuwe jongensbroek te kopen. Als je geluk had mocht je 
op het achterbalkon van de tram staan!

Het derde plaatje graag! Een foto van Jacob Olie van omstreeks 
1900 met de hand ingekleurd. Bovenkerk bij gaslicht noem 
ik het. Je ziet de vroegere Noorddammerbrug (let op: bij de 
hangplek), met op de voorgrond rechts drie volwassenen en vijf 
kinderen met de bekende schorten en klompen aan. Daaraan 
herken je het dorp of liever gezegd gehucht. Meteen achter de 
groep kinderen zien we een mannetje met pet, die een ladder 
tegen de lantaarnpaal heeft gezet, zogenaamd om de gaslamp 
aan te steken. Let wel: alles aan deze foto is geënsceneerd. Te 
beginnen met die lantaarnopsteker. De foto is namelijk geno-
men midden op de dag. Wat mij persoonlijk bindt met deze foto 
is niet de majestueuze Urbanuskerk op de achtergrond maar 
het feit, dat de moeder van mijn schoonmoeder lantaarnop-
steekster was. Jawel ook vrouwen voerden dit bijbaantje des-
tijds uit. Waar ze woonde? In de bocht van de Noorddijk, waar 
alle huizen en boerderijen gesloopt moesten worden ten faveure 
van het Amsterdamse Bos. Maar dat is geschiedenis.

Kinderyoga 
De Zonnewijzer

Waar? 
VOKA-gebouw, Vierlingsbeeklaan 24
in Bovenkerk
Te gek als je er ook bij bent!
Wanneer? 
Ma & do van 16.00 tot 17.15 uur
Leeftijd 5 - 10 jaar
Proefles €5
Reguliere les €8
• ontspanning • plezier • creativiteit •
Aanmelden bij Marleen Schmidt op 
06-52591501
Wil je meer info, neem gerust contact op.

Twee jaar geleden schreef ik mijn eerste 
stukje voor deze krant. Ik stelde mijzelf 
toen voor en schreef een kort stukje over 
onder andere de WhatsAppbuurt-
preventiegroepen. Deze waren toentertijd 
nog niet actief in Bovenkerk en nu 2 jaar 
later zijn er twee geregistreerde groepen 
actief met in totaal tussen de 300 en 
350 leden. En daar wil ik u als betrokken 
inwoner van Bovenkerk voor bedanken, 
want U bent de ogen en oren in de wijk. 
Middels de communicatie onderling, 
maar ook de communicatie met de wijk-
agent op deze manier ben ik van mening 
dat de sociale cohesie en het veiligheids-
gevoel verbeterd is.

Bent u nog geen lid van een WhatsApp-
buurtpreventiegroep en u wilt alsnog 
aansluiten of hier iets meer over weten, 
kijkt u dan even op de internetsite www.
wabp.nl voor meer informatie of neem 
even contact op met de wijkagent.
Veel berichten die worden gedeeld via 
de app hebben te maken met ‘verdachte’ 
personen die door de straat lopen of rij-
den. Deze personen zijn geen bekenden 
uit de wijk en lopen of rijden een aantal 
keren door de straten. Deze personen 
worden dan onder andere aangezien 
voor mogelijke woninginbrekers. 
Woninginbraken vinden helaas nog 
plaats in Amstelveen, de afgelopen twee 
maanden was er een behoorlijke stijging 
te zien in vergelijking met de dezelfde 
periode het jaar daarvoor. 

Ook Bovenkerk is in 2017 niet ge-
spaard gebleven van woninginbraken; 
de piek vond plaats in de zogenoemde 
‘donkere maanden’. Vanaf oktober tot 
eind december vonden er in totaal 13 
inbraken plaats, waarvan 4 pogingen. 
Een poging wil zeggen dat er wel een 
begin is gemaakt om in te breken maar 
door omstandigheden is de inbraak niet 
voltooid. Gekeken naar de pogingen in 
Bovenkerk waren het of de omwonenden 
die iets hoorden of zagen en dit meld-
den of de sloten waren van zulke goede 
kwaliteit en degelijkheid dat de inbrekers 
afhaakten.
Inbrekers willen namelijk niet te veel tijd 
besteden en te veel geluid maken bij een 
inbraak, de kans op ontdekking wordt 
dan namelijk groter. Ook houden inbre-
kers er niet van om in de schijnwerpers 
te staan en zoeken vaak woningen op 
waar geen verlichting aan de buitenzijde 
is. Het is al eens eerder genoemd maar 
toch nog even als reminder een paar 
adviezen:
    Zorg voor goed hang- en sluitwerk op 
ramen en deuren;
    Goede verlichting aan zowel voor- als 
achterzijde;
    Zorg voor voldoende zicht vanaf de 
openbare weg op uw woning, dus onder 
andere niet te hoge begroeiing waardoor 
inbrekers onopvallend hun werk kunnen 
gaan.
Zo zijn er nog veel meer tips of adviezen 
waarmee u aan de gang kunt. 
Kijkt u hiervoor op de internetsites 
www.politie.nl of www.politiekeurmerk.nl
Of informeer bij de gemeente Amstel-

veen, zij hebben medewerkers die zich 
bezighouden met preventie woningin-
braak. 
Spoed of verdachte situatie: 112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844 

Groet van uw 
wijkagent, Richard 
Lukassen
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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 13 juni 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

16 maart, Aalsmeers Christelijke Ora-
torium Vereniging zingt de Johannes 
Passion van Bach in de Urbanuskerk, 
aanvang 20.00 uur
21 maart, Verkiezingen, Noorddamcen-
trum
22 t/m 25 maart, Plezier voor vier. 
Toneelvoorstellingen door TOBO, 
Noorddamcentrum, aanvang 20.15 uur
23 maart, In de buitenlucht, 
The Passion, een Zandvliet productie 
met AdHoc koor en rockband
2e Paasdag, 2 april Iin de avond, een 
concert door het Byzantijns Mannenkoor
14 april Een optreden van Jan Lenselink, 
André van Vliet en ensemble Cantara
22 april, Een feestelijk middagpro-
gramma ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de Urbanusvrienden in de 
Urbanuskerk
9 juni Open Toren Dag en Historische 
Dag Bovenkerk 
23 juni, No Border Show Chorus in de 
Urbanuskerk
Weekend van 8 en 9 september, Open 
Monumentendagen, Urbanuskerk en 
toren open
12 september, Ouderen dag in de 
Urbanuskerk

Oorspronkelijke titel: Two and two 
make sex van Richard Harris en Leslie 
Darbon. Een absurde komedie over 
kwartetten met oudere en jonge stel-
len die van elkaar en van zichzelf niet 
weten wie ze zijn.

George begint aan zijn vijftiger jaren, zijn 
seksuele viriliteit knaagt aan hem en hij 
begint een affaire met de jonge knappe 
Janet. Clara, zijn vrouw, begint natuurlijk 
iets te vermoeden, maar door een reeks 
misverstanden denkt ze dat George 
bij een psychiater loopt en dat voor 
haar verborgen houdt. Diezelfde reeks 
misverstanden leidt er toe dat Niek, het 
vriendje van Janet, zich bij Clara weet 
aan te dienen als de betreffende psychia-
ter. Zij raakt al snel erg van hem gechar-
meerd......
Een uitermate geestig blijspel waarin het 
spel, in één decor, snel heen en weer 
flitst tussen de twee locaties waar het 
'gevecht' zich afspeelt.

Regie: Dick Nijman
Met: Petra Dobbeling, Tom van Doorn, 
Margriet Berger, Simon Strijbos, Karin 
Koch en Peter Lichtenveld
Coördinatie: Lia Donici; 
Rekwisieten: Lidia van den Brink; 
Techniek: Hans van Dijk; 
Decor: Gerrit van Kempen 
22 t/m 25 maart om 20.15 uur in het 
Noorddamcentrum
Kaarten € 12,50 aan de zaal of via 
kaartverkoop@toneelgroeptobo.nl
NB TOBO heeft weer ruimte voor nieuwe 
spelers. Contact: info@toneelgroeptobo.nl 
of 020-6403036.

De Stichting Vrienden van de Boven-
kerkse Urbanus heeft in de laatste 
maanden van 2017, met name december, 
vier prachtige concerten georganiseerd 
in de Urbanus, die vier keer vol was. 
Musicalvereniging OVA gaf een concert 
van prachtige musicalnummers, het 
Amstelveens Symfonie Orkest en het 
Amstelveens vrouwenkoor Kwintessens 
gaven een hartverwarmend kerstconcert, 
het accordeonorkest De Concertina’s 
en popkoor AdHoc brachten vele kerst-
liederen ten gehore en tenslotte liet het 
Amstel Gospel Choir de aanwezigen 
genieten van echte gospel kerstliederen.

Programma 2018

Vrijdag 16 maart 2018, aanvang 20.00 
uur, zingt de Aalsmeers Christelijke Ora-
torium Vereniging de Johannes Passion 
van J.S.Bach.
Toegangskaarten kosten € 28,50, dit is 
inclusief een drankje in de pauze.
U kunt uw kaarten bestellen via de site 
www.acov.nl
Vrijdag 23 maart 2018. The Passion, 
een Zandvliet productie met AdHoc koor 
en rockband. Ook in Bovenkerk wordt 
The Passion in de buitenlucht opgevoerd! 
Een moderne versie van het lijdensver-
haal.

Op 2e Paasdag 2 april in de avond een 
mooi concert door het Byzantijns Man-
nenkoor. Zaterdagavond 14 april een 
optreden van Jan Lenselink, André van 
Vliet en ensemble Cantara.

Dit jaar bestaat de Stichting 25 jaar. 
Zondag 22 april 2018 een feestelijk en 
verrassend middagprogramma. Ons 
nieuwe boek over de Urbanuskerk zal 
dan worden uitgereikt aan de heer Cuy-
pers (achterkleinzoon Pierre Cuypers) 
en er zullen muzikale intermezzo’s zijn. 
Uitnodigingen met het exacte programma 
zullen nog worden verstuurd.

Andere data om te noteren:
Zaterdag 9 juni Open Toren Dag en 
Historische Dag Bovenkerk 
Zaterdag 23 juni 
koor No Border Show Chorus
Weekend van 8 en 9 september  
Open Monumentendagen
Woensdag 12 september  
Ouderen dag in de Urbanuskerk

Agenda

Vrienden van Urbanus

Plezier voor Vier
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