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Bovenkerkers uiten zorgen over verkeersveiligheid
Bewoners van de Legmeerdijk en de 
Noorddammerlaan hebben in een brief 
aan het college van burgermeester en 
wethouders van de gemeente hun zorgen 
geuit over de verkeersveiligheid in deze 
twee doorgaande wegen van Bovenkerk. 
Verkeerswethouder Rob Ellermeijer heeft 
aangegeven dat hij serieus op zoek gaat 
naar een oplossing. 
De directe aanleiding is een ongeluk op 
de Legmeerdijk, waarbij begin juni een 
vierjarig meisje werd geschept door een 
auto. 
Vanwege het sluipverkeer wordt het 
steeds drukker in Bovenkerk. ‘Veel 
forenzen gebruiken de weg om stoplichten 
op de Beneluxbaan/Bovenkerkerweg te 
omzeilen om twee minuten eerder thuis of 
op hun werk te zijn’, staat in de brief. De 
Noorddammerlaan wordt door veel (fiet-
sende) schoolkinderen gebruikt om naar 
school te gaan, Westwijzer/Karel Eykman/
Triangel/HWC/KKC en het Amstelveen 
College. Er is geen apart fietspad in onze straat. Onze kin-
deren die fietsen worden tegenwoordig gebruikt om automo-
bilisten hun snelheid te laten matigen. De automobilisten zijn 
echter zeer ongeduldig – ze willen immers sneller zijn dan de 
Beneluxbaan – en ze rijden daarom vaak te hard, geven geen 
voorrang bij de wegsluizen en halen roekeloze inhaalmanoeu-
vres uit.’ Sinds 1 januari 2014 hebben meer dan 45 ongeluk-
ken plaatsgevonden. ‘Daarmee behoort onze weg in de top-3 
van meest gevaarlijke wegen in Amstelveen. Het stukje vanaf 
het stoplicht van de Handweg tot het Kazernepad (fietspad) 
telt zelfs de hoogste concentratie van verkeersongevallen van 
heel Amstelveen. 
Het onderwerp heeft inmiddels de volle aandacht. Op een 
prachtige zomerse avond in juli kwam op het terras van Silver-
sant een groep van zo’n 30 verontruste Legmeerdijkbewoners 
bijeen om te overleggen. Ook de bewoners van de Noorddam-

merlaan zijn in juli bijeengekomen om de verkeersveiligheid te 
bespreken. Ze hebben inmiddels intensief contact met elkaar 
via Whatsapp. Veel van de bewoners hebben hun eigen erva-
ringen op papier gezet en naar de gemeente gestuurd. 
Wethouder Ellermeijer heeft op woensdag 8 augustus gespro-
ken met een delegatie van bewoners en ondernemers. 
Hij laat de verkeerssituatie bestuderen en gaat op zoek naar 
concrete maatregelen om het doorgaande verkeer door de wijk 
te ontmoedigen. Eén van de mogelijke oplossingen is een knip 
in de weg ter hoogte van Silversant. Het is nog niet duidelijk 
hoe dit idee precies wordt uitgewerkt omdat er meerdere mo-
gelijkheden zijn.
Bewoners die graag op de hoogte blijven van de ontwikke-
lingen met betrekking tot de veiligheid van de Legmeerdijk/
Noorddammerlaan, kunnen een e-mail met hun contactgege-
vens sturen naar veiliglegmeerdijk@gmail.com

Verslag van de gemeente Amstelveen van het 
gesprek van wethouder Ellermeijer met bewoners en 
ondernemers over verkeersveiligheid Bovenkerk

Lees verder op pagina 2

Woensdag 8 augustus meldde een 
afvaardiging van bewoners, wijkplatform 
Bovenkerk en ondernemers zich op het 
raadhuis. In een gesprek met wethouder 
Verkeer Rob Ellermeijer en verkeers-
kundigen uitten zij hun zorgen over de 
verkeersveiligheid op de Noorddammer-
laan en de Legmeerdijk. De afgelopen 
jaren heeft de gemeente maatregelen 
genomen om de verkeersveiligheid te 
bevorderen in Bovenkerk. Zo is de weg 
opnieuw ingericht, zijn er fietsstroken 
gekomen en wegversmallingen. De 

bewoners geven aan dat deze recon-
structie niet tot structurele verbeteringen 
heeft geleid en dat in het verleden vaak 
geen gehoor is gegeven aan suggesties 
vanuit de bewoners. Kim Stecher: ‘Het 
wordt steeds drukker in Bovenkerk. Met 
name op de Legmeerdijk en Noorddam-
merlaan is veel sluipverkeer vanuit Nieuw 
Oosteinde. Er doen zich regelmatig 
gevaarlijke situaties voor. Soms leidt dit 
tot ongevallen. Er moet hier echt iets 
gebeuren. 
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Graag overhandigen we de wethouder 
26 brieven van bewoners die zich zorgen 
maken’.

Suggesties vanuit bewoners
In de brieven staan tal van suggesties. 
De bewoners lichten ze tijdens het ge-
sprek uitgebreid toe.
    Route Legmeerdijk/Noorddammerlaan 
uit navigatiesystemen laten halen.
    Snelheid verlagen.
    Meer veilige oversteekplaatsen 
creëren.
    Beneluxbaan verbreden waardoor au-
tomobilisten vanuit o.a. Nieuw Oosteinde 
een beter alternatief krijgen aangeboden 
(liefst voor start werkzaamheden A9). 
Sluipverkeer moet uit de woonkern.
    Verkeersluw maken.
    Bussluis op de Salamander weghalen. 
Er komt dan weliswaar meer verkeer 
in de wijken maar de verkeersstromen 
worden beter verdeeld.
    Betere bebording.
    Plaats flitsers (is taak van OM, niet van 
gemeente).
    Eenrichtingsverkeer maken van de 
route Legmeerdijk-Noorddammerlaan.

Totaal pakket aan maatregelen
De gemeente wil graag onderscheid 
maken tussen korte termijn oplossingen 
en de lange termijn. Op de lange 
termijn zou er bijvoorbeeld gedacht 
kunnen worden aan een knip. Er is 
dan geen doorgaande route meer. Dit 
kan structureel door bijvoorbeeld een 
bussluis te plaatsen of het plein bij 
Silversant helemaal door te trekken 
tot aan de kerk, een zogenaamde 
‘harde’ knip. Een andere mogelijkheid 
is bijvoorbeeld het instellen van 
éénrichtingsverkeer of het inrichten van 
de weg (deels) als 30 km/uur-zone. 
Er is een totaal pakket aan maatregelen 
nodig om de situatie te verbeteren. 
De aanwezige ondernemers geven aan 
veiligheid hoog in het vaandel te hebben 
maar twijfels te hebben bij de knip. 
Zij vrezen dat hun ondernemingen 
minder goed bereikbaar worden en 
een aantal klanten hierdoor wegblijft. 
Afgesproken is dat bij de scenario’s 
goed gekeken wordt naar de 
verschillende belangen. Samen met 

bewonerscommissie, ondernemers en 
overige bewoners wil de gemeente tot 
een gedragen aanpak komen die recht 
doet aan ieders belang. Duidelijk is dat 
veiligheid voorop staat. Wethouder Rob 
Ellermeijer: ’We nemen de klachten 
en suggesties van bewoners en 
ondernemers heel serieus. Na de zomer 
starten we met een verkeersmeting 
zodat we kunnen zien hoeveel verkeer 
er daadwerkelijk rijdt en waar het 
verkeer vandaan komt. Ook vragen 
we een verkeerskundig bureau een 
onderzoek te starten en verschillende 
scenario’s uit te werken. Op 17 
oktober is er een bijeenkomst van het 
bewonersplatform en daar zal één van 
onze verkeerskundigen een toelichting 
op de aanpak komen geven. Er zijn 
dan waarschijnlijk nog geen resultaten 
bekend maar we kunnen natuurlijk wel 
één en ander vertellen over de aanpak 
en voortgang. In november hopen we 

vervolgens een informatiebijeenkomst 
te kunnen organiseren waarin we de 
verschillende oplossingen (scenario’s) 
kunnen voorleggen. Vervolgens moet 
uit een enquête onder bewoners en 
ondernemers blijken welk pakket aan 
maatregelen de voorkeur heeft’.

Besluitvorming voorjaar 2019
In het meest gunstige geval kan dit lei-
den tot bestuurlijke besluitvorming in het 
voorjaar van 2019. Wanneer alles vlot 
verloopt en er geen bezwaar of beroep 
wordt ingediend zou de uitvoering begin 
2020 kunnen starten. ’Deze planning 
geldt voor de grootschalige aanpas-
singen zoals eventueel een knip of het 
verbreden van de Beneluxbaan. Waar 
mogelijk nemen we daarnaast tijdelijke 
maatregelen die we op korte termijn 
kunnen doorvoeren om  de verkeers-
veiligheid te bevorderen’, aldus Rob 
Ellermeijer.

VOKA The Next Generation
Het begint bij Bovenkerkers door te 
dringen dat het Vokagebouw weer volop 
in gebruik is. Helaas heeft vorig jaar het 
Kunstenaartje op moeten zeggen, tot 
teleurstelling van de fanatieke groep kin-
deren die er kwam knutselen. Ook heeft 
Marleen Smidt de kinderyoga even uitge-
steld vanwege te weinig aanmeldingen. 
Maar we krijgen er een Salsaclubje bij en 
gaat het huren ook gestaag door. Maar 
dat houdt ons niet tegen om alvast voor 
de kinderen verder te kijken. 

Ik heb een aantal leuke plannen in mijn 
hoofd en zal daar eerdaags aan begin-
nen, zoals een slaapfeest, apart voor 
jongens en meiden. Daar zal ik dan ook 
vanwege een groot leeftijdsverschil weer 
een verdeling van maken. De ideetjes 
zijn er, maar je mag zelf ook aangeven 
wat je leuk vindt. 
Ik ga vragen of Marleen Smidt een keer 
een proefles kinderyoga wil geven. 
Ook workshops zoals djembé en soul 
line dance of een filmavond zitten in 
mijn hoofd. Laatst kwamen ouders met 
andere ideeën, die erg welkom zijn. 
We worden allemaal enthousiast!

Vroeger hadden we in de zomervakantie 
de gymzaal in de Koetsveldstraat een 
periode open. Er wordt contact opge-
nomen met de gemeente en het Sport-
bedrijf om te kijken of er zoiets in Voka 
gedaan kan worden. 
Wil je iets met Halloween voor de kinde-
ren van Bovenkerk organiseren? 
Kom maar op, als het uit komt kan Voka 
daarin iets betekenen. Een fietstocht? 
Wij kunnen begin en eindpunt zijn. 
Er zijn veel dingen mogelijk, dus waarom 
zouden we dat aan ons voorbij laten 
gaan? Natuurlijk is verhuur aan dorpsge-
noten voor bv kinderpartijtjes en volwas-
sen feestjes mogelijk. Of om zelf een 
workshop of (bij)les te geven. 
Voor informatie over verhuur kun je 
Gerard Miltenburg bellen: 3455876. 
Wil je meedenken, meehelpen of gewoon 
overleggen over de algemene kinder-
feestjes (dus niet privé) dan ben ik te 
bereiken via bvb-bovenkerk@outlook.com 
en 06-18138717. Ik hoop jullie snel te 
zien! Groetjes Ritza
NB: De evenementen voor Bovenkerkse 
kinderen staan op de website van Boven-
kerk, bovenkerk.info
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Opmaakredacteur Bijeenkomst bewonersplatform Bovenkerk
De redactie van Nota Bene Bovenkerk 
heeft een vacature voor een opmaak-
redacteur. Bent u een grafisch ontwerper 
en heeft u een keer per kwartaal tijd en 
interesse om de krant op te maken met 
aangeleverde kopij en plaatjes, stuur ons 
dan een mailtje: notabenebovenkerk@
gmail.com

Bijeenkomst bewonersplatform 
Bovenkerk woensdag 17 oktober 2018 
om 20 uur in het Noorddamcentrum

Het dagelijks bestuur van het Bewoners-
platform Bovenkerk nodigt de bewoners 
van Bovenkerk uit voor een bijeenkomst 
op woensdagavond 17 oktober 2018 om 
20.00 uur. De entree is gratis en dat geldt 
ook voor de thee of koffie. We houden 
het kort, we streven naar een einde om 
half tien.
Voor wie dat wil is er na afloop gelegen-
heid om met buurtbewoners nog wat 
te drinken, voor eigen rekening, en na 
te praten aan de gezellige bar van het 
Noorddamcentrum. 
Tijdens de bijeenkomst van het bewo-
nersplatform komen allerlei onderwerpen 
aan de orde over het wonen en leven in 
Bovenkerk. Organisatoren geven infor-
matie over diverse activiteiten die er in 
Bovenkerk worden georganiseerd en er 
zijn mededelingen vanuit het bestuur van 

het Bewonersplatform en de Stichting 
Bovenkerk. Er is tijdens de bijeenkomst 
ook genoeg ruimte voor inwoners van 
Bovenkerk om onderwerpen aan de orde 
te stellen. 
Een greep uit de onderwerpen die op 17 
oktober aan bod komen:
    Verkeersveiligheid op Legmeerdijk en 
Noorddammerlaan
    Lopende en nieuwe activiteiten in 
Bovenkerk: wat vindt u er van?
    De Poel: parel van Bovenkerk maar 
wel met veel achterstallig onderhoud!
    Rode Kruis aan huis
    Etc. Etc.

Het dagelijks bestuur van het Bewoners-
platform hoopt u op 17 oktober te mogen 
verwelkomen!
Voor vragen over deze uitnodiging kunt u 
contact opnemen met Gerard Miltenburg, 
secretaris van het Bewonersplatform, 
tel. 020-3455876, e-mail bpbovenkerk@
gmail.com

Er valt een traan op de 
tompoes

TOBO speelt deze bitterzoete komedie 
van Annie M.G. Schmidt uit 1980. Zij ver-
stond de kunst om stukken te schrijven 
die hun tijd ver vooruit waren. Een goed 
voorbeeld hiervan is deze komedie. Het 
thema euthanasie komt hierin op integere 
wijze aan de orde. Een thema dat nog 
steeds actueel is en veel vragen oproept.
Annie noemde ‘Er valt een traan op de 
tompoes’ een ‘komedie met serieuze 
ondertoon.’ Maar ondanks de zware the-
matiek, is het niet uitsluitend een tranen-
dal. Door de absurde situaties ontstaat er 
ruimte genoeg voor ontspanning en lach. 
Dat maakt dit stuk zo geschikt en interes-
sant om te spelen. En het publiek krijgt 
een inhoudelijk goed toneelstuk te zien 
waarbij ook nog gelachen kan worden 
om de onmacht en de verontwaardiging 
van de diverse personages.
De regie heeft Annet Nijder.
De voorstellingen zijn van donderdag 27 
t/m zondag 30 september, dagelijks om 
20:15 uur in het Noorddamcentrum.
Toegang € 12,50

Music All In 
Music All In presenteert: "Het Trio van 
Toen" op zondagmiddag 21 oktober 
vanaf 14 uur in het Noorddamcentrum.
Al weer voor de 7e keer organiseert Co 
Dop in samenwerking met Amstelveen-
voorelkaar, een voorstelling voor oude-
ren. Het Trio van Toen bestaat uit twee 
heren en een dame. Samen brengen zij 
driestemmig liedjes ten gehore uit de 
jaren 30, 40, 50 en 60 van vele arties-
ten uit die jaren. Voor de dansliefheb-
bers zal een speciaal repertoire worden 
gespeeld. En de meezingers worden niet 
vergeten. Voor ouderen, die niet meer 
(zo) goed ter been zijn, kan voor vervoer 
worden gezorgd door vrijwilligers van de 
RANA Rotary. De toegangsprijs bedraagt 
€ 5,00 p.p. Meer informatie bij Inge 
Veraar van Amstelveenvoorelkaar:
E-mail: iveraar@vrijwilligerscentrale-
amstelland.nl of tel: 020-6413333.
Sponsors van dit muziekfestijn zijn de 
stichtingen EGMANA en STINAK en de 
OCA. 

Leer Jeu de Boules spelen - een verrijking 
voor uw leven

Het behendigheidsspel jeu de 
boules is zeker onder vijftigplus-
sers nog steeds een van de 
meest gespeelde spellen. Je 
hebt een aantal attributen nodig 
om jeu de boules te kunnen 
spelen. Zo heb je één butt en 
elk team heeft meerdere boules 
(werpballen) nodig. Het team 
dat zijn boules het dichtst bij de 
butt kan gooien wint het spel. En 
natuurlijk heb je een baan nodig 
waarop je het spel kunt spelen.
Gelukkig hebben we in Boven-
kerk een prachtige jeu de bou-
lesbaan. Voor wie het niet weet: 
deze baan ligt aan de Ringslang, tegen-
over huisnummer 13, vlakbij de school 
De Westwijzer. 
De KBO Bovenkerk-Aalsmeer organi-
seert vanaf 13 september op vier ach-
tereenvolgende donderdagochtenden 
van 10.30 tot 12 uur een cursus jeu de 
boules. Iedereen kan aan deze cursus 
deelnemen.

De cursus wordt gegeven door Ger 
Tates, een ervaren jeu de boules coach. 
Tijdens de bijeenkomsten leert hij u de 
spelregels, geeft hij tips hoe te spelen 
en krijgt u ook een demonstratie te zien 
van enkele professionals. Maar natuurlijk 
gaat u vooral oefenen. Op een speelse 
manier leert u het spel en weet u na vier 
bijeenkomsten of u voortaan verslaafd 
bent aan dit spel. Om het helemaal aan-
trekkelijk te maken kunt u deze cursus 

gratis volgen. Bovendien hoeft u niets 
aan te schaffen. Ger zorgt voor alle 
attributen, ook de ballen.

Nog even op een rijtje: 
Naam cursus: Leer Jeu de Boules spelen
Geschikt voor: alle vrouwen en mannen 
tussen 50 en 100 jaar.
Cursusdagen: donderdagen 13, 20,27 
september en 4 oktober
Tijdsduur: 10.30 tot 12.00 uur
Waar: Ringslang, bij nr. 13 in Bovenkerk
Aanmelden: bij Ger Tates, tel. 020-
6411427 of 06-48838177 of
e-mail: riagertates@casema.nl
Kosten: Gratis!
Meenemen: Niets. 
Alle benodigde attributen voor u zijn 
aanwezig.
Profiteer van dit buitenkansje en meld u 
aan!
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Verrassende line-up tijdens 8e editie 
Rock Urbanus op 6 oktober
Zaterdagavond 6 oktober wordt in Boven-
kerk de 8e editie van de bandjesavond 
Rock Urbanus georganiseerd. De zaal 
van het Noorddamcentrum is om 20.00 
uur open, de toegang is uiteraard weer 
gratis (net als de bitterballen).
Dit jaar kun je genieten van twee nieuwe 
bands: Pitch & the Swiffers (band van de 
striptekenaar Hein de Kort). Deze band 

stond eerder op Jazz in het Dorp. De 
andere nieuwe band is Cooper Town.
Natuurlijk zijn er ook weer diverse ‘oude’ 
bekende artiesten te bewonderen, 
zoals John Spijker, Almost Famous, Too 
Simple en Wanda & the Bovenkerk boys. 
Net als vorig jaar treedt ook de gelegen-
heidsband Up the Attic op, ook bekend 
van hun optreden tijdens Gluren bij de 

Buren in Bovenkerk.
Tijdens Rock Urbanus 
is ook de nieuwe Rock 
Urbanus-CD voor 
€ 10,- te koop. Een 
unieke CD waaraan alle 
bands uit Bovenkerk 
hebben meegewerkt.
De organisatie is 
verheugd dat we dit 
jaar hulp krijgen van 
geluidstechnici Conny 
en Rico van Addicted to 
Sound.
Dus, heb je zin in een 
muzikale feestavond in 
je eigen buurt, kom dan 
naar Rock Urbanus.

Gratis proefles bij 
Yoga Bovenkerk

Op maandag 3 september gaat alweer 
het 4e jaar van Yoga Bovenkerk in. 
Inmiddels hebben we 4 leuke groepen en 
er is nog plek voor nieuwe leden. Of je 
nou op zoek bent naar een dynamische 
vorm van yoga of het liever iets rustiger 
aan doet, er is voor ieder wat wils.
Wij bieden de volgende lessen:
maandagavond:
19.15-20.15 Yin /Yang Restorative 
HypnoYoga *
20.30-21.45 Vinyasa ** all levels
woensdagavond:
19.30-20.45 Vinyasa ** all levels
21.00-22.00 Restorative HypnoYoga *
* ontspannen les, geschikt voor alle 
niveaus, ook bij blessures, burn-out 
klachten etc.
** poweryoga, enige sportieve ervaring 
gewenst
Locatie: VOKA gebouw, Vierlings-
beeklaan 24, Amstelveen.

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

Gratis proefles drums 
van een half uur

Drumstudio Rob van den Oever is een 
kleine drumschool met z’n basis in 
Bovenkerk. Voor iedereen van 6 tot 86 
die geïnteresseerd is in drummen is er 
in de maanden september en oktober 
(geheel vrijblijvend) de mogelijkheid tot 
een gratis proefles van 30 minuten.
Twee maal per jaar organiseren we een 
leerlingen voorspeelmoment waarbij 
je mogelijk zelf iets speelt en de gele-
genheid hebt om te luisteren naar je 
medestudenten. Na enige tijd de lessen 
gevolgd te hebben bestaat de mogelijk-
heid om in mijn studio jezelf op te nemen 
met begeleiding van een meespeel-CD. 
Voor leerlingen is dit gratis!
Bij voldoende interesse kunnen er samba 
workshops worden georganiseerd. 

Dit is zeker tevens geschikt voor mensen 
zonder slagwerk ervaring.
Rob van den Oever Drums & Studio 
bevindt zich in Aalsmeer op 5 minuten 
fietsen vanaf Bovenkerk.
Voor meer informatie kijk op 
www.robdrumstudio.nl of mail naar: 
robdrumstudio@kpnmail.com

Buurtpreventie Bovenkerk Zuid

Ook Bovenkerk is actief op het gebied 
van Buurtpreventie. Er zijn twee actieve 
WhatsApp Buurtpreventie groepen die 
als doel hebben de veiligheid in de wijk 
te vergroten.
De WhatsApp groep Bovenkerk Zuid is 
al bijna 1 jaar actief. Deze groep heeft 
een signalerende functie specifiek voor 
de straten Salamander, Ringslang, 
Rietzanger, Specht, Fuut, Kuifeend en 
Waterhoen. Al ruim 120 buren zijn lid van 
de groep. Help nu mee uw buurt veiliger 
te maken! 
WhatsApp buurtpreventiegroepen zijn 
extra ogen en oren voor de politie. Zodra 
u iets verdachts ziet of hoort, zoals 
(vermoedens van) inbraak, oplichting, 
vernieling, straatroof, bedreiging of mis-
handeling dan kunt u eenvoudig via uw 
WhatsApp groep een melding maken.
Maar ook Dader-kenmerken en signale-
ment kunnen zo goed worden verzameld, 
denk hierbij aan geslacht, huidskleur, 
lengte, kleding en opvallende kenmer-
ken, maar ook voertuigen; kleur, kente-
ken, merk, type. 
Deze groep is dan ook niet voor gezellige 

buurpraatjes, maar echt alleen voor als 
er iets in onze straten gebeurt wat u niet 
vertrouwt.
En belangrijk: bij verdachte situaties altijd 
direct 112 bellen!
De beheerders van de twee WhatsApp 
groepen van Bovenkerk hebben met 
elkaar contact via een aparte beheer-
ders groep waar ook wijkagent Richard 
Lukassen aan deelneemt. Op die manier 
zijn zowel beheerders als de wijkagent 
op de hoogte van verdachte activiteiten 
in de wijk en kunnen zij dit delen met 
hun ‘buurt’. Er kan ook informatie van de 
wijkagent doorgespeeld worden. 

Aanmelden?
Hoe meer buren lid zijn, hoe groter de 
sociale controle en veiligheid.
Om u aan te kunnen melden moet u 
WhatsApp op uw smartphone geïnstal-
leerd hebben, meer is niet nodig. U kunt 
een email met uw gegevens sturen naar 
bovenkerk.zuid.wa@gmail.com. 
Als u zich heeft aangemeld, komt u auto-
matisch op de mailinglijst. De beheerders 
sturen zo nu en dan een mailing met 
handige informatie op het gebied van 
inbraakpreventie of informatie die vanuit 
de gemeente wordt doorgespeeld naar 
de beheerders van WhatsApp groepen.  
Altijd handig!
Jennifer Boterman, beheerder Bovenkerk 
Zuid WhatsApp Buurtpreventie Groep
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Burendag Brunch
Op zaterdag 22 september van 10:30 uur 
tot 12:00 uur is alweer de vierde Boven-
kerkse Burendag Brunch.

Ontmoet je buren tijdens de Nationale 
Burendag op die zaterdag en klets lekker 
bij. Waar? Urbanuspark.
Bij slecht weer gaan we gezellig het 
Noorddamcentrum in.
Even ’n kopje koffie/thee en genieten van 
’n gebakken/gekookt eitje of lekker 3 in 
de pan. En natuurlijk is er een 
kindersmultafel. Nu al trek! 
Stuur een email met je naam, adres, 
telefoonnummer en het aantal personen 
naar lex.koot@ziggo.nl
Een (kleine) bijdrage is altijd welkom en 
kan ter plekke gedoneerd worden.
Tot ziens, Hugo en Lex

Programma nieuw 
cursusseizoen van 
Participe Amstelland

Het programma van Participe Amstelland 
voor het nieuwe cursusseizoen, dat in 
september start, is bekend.

In het nieuwe aanbod zijn veel vertrouw-
de cursussen te vinden als Meer Bewe-
gen voor Ouderen en Yoga, maar er is 
ook nieuw aanbod als Anders afvallen, 
Bridge, Gezond leven gezond eten, Hard-
lopen voor dummies, Werken op een 
iPad en Macramé. Of u nu creatief, spor-
tief of digitaal aan de slag wilt, er is voor 
ieder wat wils. De nieuwe Cursuskrant 
ligt in de wijkcentra, bibliotheek en het 
Raadhuis. Maar u vindt hem ook online 
op de website van Participe Amstelland. 
U kunt daar ook terecht voor inschrijving 
en meer informatie.

Historische dag van Bovenkerk, Parel aan 
de Poel, overtreft alle verwachtingen

Mensen, wat een feest in ons dorp op 
9 juni! Het begon met een prachtige 
opening in het hart van ons dorp aan de 
Noorddammerlaan, die versierd was met 
honderden ballonnen en veel vlaggen.
De kinderburgemeester, Varvana De-
nisova, arriveerde precies op tijd in een 
glimmende Old Timer.
De Sambagroep Bovenkerk versterkte 

met veel tromgeroffel de aankomst, 
waarna Matthijs, de dorpsomroeper het 
officiële gedeelte inluidde.
Wethouder Herbert Raat liet de kinder-
burgemeester een lint doorknippen. 
Zij werd bijgestaan door een jonge en 
een oudere aanwezige.
Koos Hagen, de stadsdichter van Amstel-
veen van 2010-2013, speelde vervolgens 
de heilige Urbanus vanaf een platform 
voor de kerk met het hieronder staande 
gedicht. Een spektakel was de doortocht 
van een twintigtal fietsers in ouderwetse 
kledij. De fietsen zelf waren ook beziens-
waardig. Na al deze nostalgie verscheen 
er geheel onverwacht een colonne 
motoren.Aan de overzijde bevond zich 

de winkel van herinneringen in het pand 
van de familie Hoogeveen. Hier konden 
veel inwoners en belangstellenden elkaar 
ontmoeten. Dat gebeurde dan ook volop.
Meer dan 200 vrijwilligers maakten de 
dag tot een groot succes. Er waren optre-
dens van zang-, dans-, muziek- en 
toneelgroepen. Zij trokken veel bezoe-
kers. Jonge kunstenaars in de dop ver-

maakten zich met schilder 
attributen die ruimschoots 
voorhanden waren.
René Boerlage had de 
afgelopen weken hon-
derden foto’ s verzameld, 
geordend en van de juiste 
onderschriften voorzien. 
Zij waren te zien in het 
Noorddamcentrum.
Rien Hogerwerf hield zich 
bezig met de planning, het 
werven van vrijwilligers, 
het bijeenbrengen van de 
prijzen en spellen.
We hopen dat we erin ge-

slaagd zijn oudere en nieuwe bewoners 
met elkaar in contact te brengen. Op alle 
locaties troffen we een goede sfeer aan. 
De reacties van de bezoekers aan alle 
evenementen waren vooral positief.

De samenwerking met politie, gemeen-
telijke instanties, bewoners en andere 
belanghebbenden was plezierig.
Sponsors, mede dankzij u is deze dag 
een succes geworden.
Foto’s, verhalen van deze dag zijn van 
harte welkom. U kunt ze sturen naar 
onze website bovenkerk.info. Daar zijn al 
veel foto’s te zien.
Namens de gehele organisatie heel veel 
dank aan u allen, Chris van den Helder.

BURGERS EN BURGERESSEN VAN BOVENKERK

HIER SPREEKT DE GEEST VAN HET VERLEDEN
TOT U DIE HIER BENT SAAMGEKOMEN
EN VROLIJK VOORTLEEFT IN HET HEDEN
VERVULD VAN SCHONE TOEKOMSTDROMEN

IK WOON HOOG IN DE TORENSPITS
WAAR IK BIJ HELDERE NACHT DE MAAN KUS
NIET BANG VOOR STORM OF BLIKSEMFLITS
ZO WAAR IK HEET JANUS URBANUS

WAT MAAKT EEN DORP ALS DIT ZO STERK?
DE ONVERBREKELIJKE BAND
BESTAANDE TUSSEN KROEG EN KERK
URBANUS HOORT BIJ SILVERSANT

IK SCHENK GEEN DRANK, IK SCHENK MIJN ZEGEN
JA BOVENKERKERS, FEEST EN MASSE
ER VALT VANDAAG GEEN DRUPPEL REGEN
WEES VROLIJK, SPEEL EN HEF HET GLAS!
PROOST!
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Historisch Jules Anneessens orgel in ere herstelt
Tijdens de herinrichting van de Urba-
nuskerk twee jaar geleden was het doel 
de kerk geschikt te maken voor zowel 
kerkelijk gebruik als voor evenementen. 
Daarbij vormde de verplaatsing van het 
Jules Anneessens orgel één van de 

moeilijkst te nemen beslissingen. 
Vanuit de liturgie zochten we een andere 
plek voor de ‘dagkerk’, een plek die we 
onafhankelijk van de grote kerk konden 
verlichten, verwarmen en voorzien van 
een eigen geluidsinstallatie. Omdat we 
zowel kerkelijke bijeenkomsten als eve-
nementen organiseren, was het wenselijk 
het profane van het sacrale te scheiden. 
Andere eisen waren meer comfort van 
de verwarming, gehele of gedeeltelijk 
vervanging van de vloeren, vervan-
ging van banken door stoelen en extra 

voorzieningen vanuit veiligheid. Geluk-
kig hebben we goede gesprekspartners 
gevonden die ons stapje voor stapje door 
het beslissingsproces hebben geholpen. 
Zo kwam Ronald van Baekel van Adema 
Kerkorgelbouw op het idee om het 

imposante orgel in de torenruimte 
te plaatsen. Dat idee hebben we 
aan alle kanten getoetst. Mark 
Stappers van de RCE heeft de 
elementen aangedragen voor een 
passende verwarming. Ton van 
Eck van de KKOR en Wim Die-
penhorst van de RCE adviseerden 
over de historische staat en de 
uitbereidingen van het orgel, 
Willemijn Paijmans van de ge-
meente Amstelveen zag toe op 
een goede monumentale staat, 
het Bisdom keek naar de schei-
ding van het profane en het 
sacrale, constructeurs hebben de 

fundamenten van toren en koorzolder 
bezien, Jan Bril van HetGeluidburo heeft 
de akoestische situatie vooraf ingeschat, 
etc. etc.
Het was een grote wens om het orgel van 
beneden uit via een elektrische speel-
tafel te bespelen. Technisch hebben we 
dit opgelost door een dubbele bediening, 
zowel elektrisch als pneumatisch. Daar-
door werd het mogelijk om één van de 
speeltafels te digitaliseren en voorin de 
kerk bij het koor te plaatsen.
In januari 2016 is het orgel uit de St. 

Urbanuskerk gehaald en tijdelijk bij 
de orgelbouwer opgeslagen. Toen de 
financiering voor de verplaatsing door 
de Stichting Instandhouding grotendeels 
de kosten dekte, konden we de opdracht 
geven om het orgel in de torenruimte 
terug te plaatsen. Ook deze keer hebben 
vrijwilligers weer een grote rol gespeeld 
bij de werkzaamheden, waarvoor veel 
dank verschuldigd is. Het orgel is eind 
juni gereed gekomen en op 19 juli 2018 
heeft burgemeester Bas Eenhoorn het 
orgel formeel in gebruik genomen.
Als je vanuit de kerk omhoog naar het 
orgel kijkt dan zie je op de koorzolder 
nog de twee aanwezige fronten van het 
voormalige orgel van Joseph Adema uit 
1929. Die fronten gaan we nog een keer 
opknappen en we gaan het geheel de 
komende maanden mooi uitlichten. 
We kunnen weer genieten van een 
prachtig historisch orgel in de Bovenkerk-
se Urbanus. De akoestiek is supermooi 
en het eerste openingsconcert is op 16 
september 2018. De Stichting Vrien-
den zal dan uitpakken met super jonge 
organisten die alles uit zo’n pneumatisch 
orgel weten te halen. Hopelijk gaan we 
elkaar vaak ontmoeten in onze St. Urba-
nuskerk. Orgelconcerten zullen zeker tot 
het programma gaan behoren. Ter afslui-
ting, dank al die vrijwilligers, specialisten 
en gepassioneerde orgelbouwers die 
met elkaar dit mogelijk hebben gemaakt. 
Chapeau! Edwin Barentsen

Programma Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus

    Open Monumentendagen zaterdag 8 
en zondag 9 September.
Thema van de Monumentendagen is dit 
jaar ‘In Europa’. Onze Urbanuskerk is 
open op zaterdag 9 september van 11.00 
tot 16.00 uur en zondag 10 september 
van 12.00 tot 16.00 uur. De toren kan 
beklommen worden en er worden rond-
leidingen verzorgd in de kerk.
    Zondagmiddag 16 september 14.30 
uur feestelijke ingebruikname Orgel.
Ons orgel is na lange tijd in renovatie te 
zijn geweest weer bespeelbaar en we 
willen dit graag vieren met alle schen-
kers, donateurs en andere betrokkenen. 
Antoine Anneessens, de achterkleinzoon 
van de bouwer van het orgel en met zijn 
17 jaar al een virtuoos organist, zal het 
orgel inwijden met feestelijk repertoire. 
Daarnaast zal ook een ander jeugdig 
natuurtalent, Alexander de Bie (eveneens 
17 jaar) optreden.
    Domenica Strijktrio zondagmiddag 
30 september 15.00 uur.
Kamermuziek door het Domenica trio, 
Tony Rous, viool, Suzan Rous-Woel-
derink, altviool en Mariette Landheer, 
violoncello. Uitgevoerd worden het 

strijktrio van Schubert, het c-moll trio van 
Beethoven, een stuk van Boccherinni en 
Sekvenza van Roman Haas.
    Piano Promenade zondag 14 oktober
Voor de achtste keer de Amstelveense 
‘Piano Promenade’. Deze promenade is 
een initiatief van een aantal liefhebbers 
van het spelen op piano’s en vleugels. 
Dit evenement start in onze Urbanuskerk. 
Nadere informatie t.z.t. op de website 
van de piano promenade en op onze 
website.
    Excursie zaterdag 27 oktober.
Voor onze donateurs en sympathisan-
ten organiseren wij dit jaar een excursie 
naar kerken van Pierre Cuypers, de St. 
Willibrordus Kerk in Sappemeer en de St. 
Jozefkathedraal in de stad Groningen.
    Soglasije kamerkoor zondagmiddag 
11 november 14.30 uur.
A capella concert van het Soglasije 
koor met klassiek en religieus repertoire 
alsmede Russische (volks)liederen. 
Liederen van Rachmaninov, Tsjaikovsky, 
alsmede een gedeelte van de Matthäus 
Passion van de Russische componist 
Hilarion Alfayev onder begeleiding van 
piano en cello.

    Harmonie orkest Amstelveen zater-
dagavond 17 november 20.00 uur.
Harmonieorkest Amstelveen speelt een 
klassiek concert. Vier jonge musici zullen 
hun talent presenteren met begeleiding 
van dit orkest met als thema ‘Romantiek’.
    Pauluskoor Jubileum concert Vrijdag-
avond 23 november.
Het Pauluskoor bestaat 80 jaar. Het con-
cert omvat de uitvoering van de Grosse 
Messe van Mozart en het Magnificat van 
Bach. T.z.t. zijn er kaarten te bestellen 
via het Pauluskoor.
    Zondagmiddag 2 december 14.30 uur.
Dit concert omvat Russische muziek, ge-
zongen door de (Wolga-) bariton Ronald 
Willemsen en een Byzantijns koor.

U bent van harte welkom op deze evene-
menten. Zie ook onze website www.vrien-
denbovenkerkseurbanus.nl of facebook 
www.facebook.com/Stichting-Vrienden-
Bovenkerkse-Urbanus  Kaarten kunt u 
ook via ons secretariaat reserveren: 
vriendbov.urbanus@gmail.com. 
Namens de Stichting Vrienden van de 
Bovenkerkse Urbanus:
Lenie Zandvliet: leniez@ziggo.nl
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Column Cor de Horde Bucketlist Bovenkerk

Weet u: ik zou wel eens een cursus willen volgen. Het maakt 
niet uit wat, accordeonspelen of tuinieren voor beginners. Die 
gedachte overvalt me elk jaar als de dagen weer wat korter 
worden en de lamlendigheid van de hete zomer doet verdwij-
nen als sneeuw voor de zon (mooie beeldspraak, vin-u-niet?). 
Het is tijd om weer de bucketlist onder handen te nemen, lieve 
vrienden en lezeresjes van de NBB.
Hier komt de mijne:
    Ik zou nu toch eindelijk eens jeu de boules willen leren 
spelen. Of zoals de Fransen zeggen: Petanque. Dat klinkt veel 
deftiger. Weet u: ik deed altijd maar wat met die ballen, maar 
er moet nu echt lijn komen in mijn spel. De baan ligt er al: in 
Bovenkerk. Wie gaat er mee?
    Ik zou nu eindelijk wel eens een cursus lokale geschiede-
nis willen volgen. Op de historische dag heb ik daar behoorlijk 
trek in gekregen. Hoe zat het hier met de waterhuishouding 
in vroeger eeuwen? Waar kon je een goeie pint bier drinken? 
Waar werden de criminelen vroeger opgehangen? 
Dat werk bedoel ik. Lekker interessant.
    Wat dacht u van een cursus gedichten schrijven? Een mens 
is nooit te oud om dat te leren, zei moeder Marie altijd. 

Zou Koos Hagen nog les willen geven? Die man, die kan het.
    Ik heb altijd al orgel willen spelen. Dat klinkt zo machtig 
mooi. Het orgel in de Urbanus is na een lange restauratie weer 
in bedrijf. Toch maar eens vragen aan Edwin Barentsen of hij 
iemand weet, die les geeft. Ik kan helaas geen fis van een bes 
onderscheiden. Maak ik nog kans?
    Ik durf best in het openbaar te spreken. Dus toneel spelen 
moet ook wel lukken, denk ik. TOBO speelt al eeuwen de ster-
ren van de planken. Of zoiets. En als ik eenmaal toneel kan 
spelen is de stap naar de politiek ook niet zo groot. Nee toch? 
Dan wordt het tijd voor het platform of wellicht de raad.
    Whatsappen doe ik al. En facebook kent geen geheimen voor 
mij. Maar hoe maak je Bovenkerk samen mooier op een niet-
digitale manier? Dat is ‘different koek’. Onze wijkgoeroe Hugo 
kent het antwoord. Misschien geeft hij wel een cursus in het 
komend seizoen.
    Ik hou me aanbevolen voor uw bucketlist. Keuze genoeg 
in deze Notabene Bovenkerk. Niet teveel nadenken over de 
herkomst van het gezegde: ‘to kick the bucket’ oftewel ‘de pijp 
uitgaan’. Dat ‘wouden’ we toch niet?
Veel plezier met uw bucket!

Heerlijk Zomerfeest
Wat was het een mooie editie van het 
Zomerfeest 2018 in het Urbanuspark. 
Natuurlijk werkten de weergoden mee, 
maar al die vrolijkheid en gezelligheid 
doet een mens toch goed.
De braderie was super met wel 40 
kramen, het podium met al die Franse 

klanken. Het rad van fortuin draaide 
vrolijk rond, en de bar van het Noord-
damcentrum voorzag iedereen van het 
broodnodige vocht.
De jeugd kon zich uitleven op het spring-
kussen of in het pierenbadje, de oudere 
speelde Jeu de boules, en wat te denken 
van ‘Heel Bovenkerk Bakt’. Dit jaar liefst 
28 taarten. De winnaars waren bij de 
jeugd Jaime Reuters, bij de vrouwen 
Yolanda van Dijk en bij de mannen Akbar 
Fassousi. De wisselbeker ging dit jaar 
naar Aranka van Velzen.
Een fotoverslag staat op de facebookpa-
gina van Zomerfeest Bovenkerk,
De organisatie kijkt terug op een zeer 
geslaagd Zomerfeest 2018 en wie weet 
zien we u volgend jaar terug.

Berichten van Chris
Rectificatie historisch wandelboekje
In ons historisch wandelboekje is helaas 
een grove fout gemaakt. De foto’s in het 
boekje zijn niet van het Historisch foto-
archief van de gemeente Amstelveen, 
maar onze dorpsgenoot René Boerlage 
heeft deze foto’s bijeengezocht.
En nu de historische dag voorbij is gaat 
René nog meer foto’s opzoeken en plaat-
sen op onze website, bovenkerk.info.
Als u de QR-code in het historisch wan-
delboekje scant ziet u nog meer foto’s 
van ons dorp. Dus bewaar het wandel-
boekje en u komt nog meer van ons dorp 
te weten.

Oproep
Zoals u waarschijnlijk ervaren hebt, is 
onze eerste historische dag officieel ge-
opend door wethouder Herbert Raat en 
de kinderburgemeester, Varvara Deniso-
va. Zij hebben een lint doorgeknipt.
CREATIEVE mensen van Bovenkerk, dit 
is een oproep aan jullie: wie wil van het 
lint, de schaar en de foto van de kinder-
burgemeester een blijvende herinnering 
maken aan deze dag? Groot of klein, alle 
ideeën zijn welkom. Aanmelden kan via 
e-mail. De inschrijving sluit 30 septem-
ber. Chris van den Helder,  
chmvandenhelder@gmail.com

Bovenkerkse vlag
Dorpsgenoten, ooit is er door iemand 
een ontwerp gemaakt voor een Boven-
kerkse vlag. Wij zijn opzoek naar dit 
ontwerp. Informatie over dit ontwerp 
kunt u sturen naar het Bewonersplatform 
Bovenkerk, bpbovenkerk@gmail.com of 
Chris van den Helder. 

Nieuwe kleedkamer-
ruimte voor Roda’23

Voetbalvereniging Roda’23 heeft dit 
jaar een splinternieuwe kleedkamerac-
commodatie gebouwd. In het nieuwe 
gebouwtje van ongeveer 220 vierkante 
meter komt ook de opslag van materialen 
en een ruimte waar shirtjes en broek-
jes worden gewassen. Ook is er in het 
nieuwe gebouw een aparte ruimte (van 
ongeveer 30 vierkante meter) voor het ei-
gen kledingwinkeltje van de voetbalclub.
‘Drie jaar geleden hebben we de stoute 
schoenen aangetrokken en besloten om 
een stenen gebouw neer te zetten’, zegt 
Jaap Kok, die bij de vereniging belast 
is met facilitaire zaken. ‘Aanvankelijk 
was het de bedoeling dat het nieuwe 
gebouw twee lagen zou krijgen, waarbij 
de onderste laag zou worden ingenomen 
door de voor- en buitenschoolse opvang 
en een fysiopraktijk. Maar helaas zijn ze 
allebei afgehaakt. ‘Het is een gebouw 
van één laag geworden, maar wel met 
een dusdanige fundering dat we er later 
eventueel nog een verdieping op kunnen 
zetten.’ Het gebouw voldoet volledig aan 
de strenge eisen van de KNVB. 
Naast een nieuwe accommodatie komt 
er bij het gebouw ook een nieuwe fiet-
sen- en bromfietsenstalling, met moder-
ne beugels om het rijwiel aan vast te zet-
ten. De club kan nu weer jaren vooruit, 
denkt Kok. ‘Wat wel als een spookbeeld 
boven ons hoofd hangt is dat Roda’23 op 
termijn misschien hier weg moet omdat 
de gemeente ons terrein nodig heeft voor 
woningbouw. Maar met zo’n mooi stenen 
gebouw hebben we in elk geval wel wat 
wisselgeld.’
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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 17 oktober 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
Website: bovenkerk.info

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

Nota Bene Bovenkerk is 
digitaal te lezen op 
Facebook en onze 
website: bovenkerk.info

Column Voorzitter Bewonersplatform

Beste Bovenkerkers, ik hoop dat u 
allemaal van deze zomer aan het genie-
ten bent. Met dit mooie weer is het ple-
zierig wonen in Bovenkerk en omgeving. 
Het badje is veelvuldig in gebruik en ik 
wil hierbij alle vrijwilligers bedanken die 
daaraan meewerken. Het badje is een 
record aantal dagen open en wij zijn ook 
blij dat de gemeente ons gaat helpen met 
een extra vergoeding zodat wij het badje 
de komende periode ook open kunnen 
houden.
Wat hebben we ook de afgelopen peri-
ode weer mooie evenementen gehad in 
ons dorp, wat was de opkomst voor deze 
evenementen geweldig en wat hebben 
hier ook weer de vrijwilligers iets moois 
neergezet. Het bewijst dat onze slogan 
werkt: ‘Samen zijn wij Bovenkerk, Boven-
kerk zijn wij samen’.
Wij zijn op zoek naar mensen die in hun 
straat het Bewonersplatform willen ko-
men helpen om nog meer ‘samen 
Bovenkerk’ te worden. Het gaat niet om 
heel veel tijd maar om een communi-
catierol te vervullen in uw straat zodat 
iedereen op de hoogte is van de ontwik-
kelingen in ons dorp, in uw straat. 
U kunt zich aanmelden via ons email-
adres bpbovenkerk@gmail.com of op 
onze website bovenkerk.info onder 
Contact. De laatste weken hebben we 
ook veel aandacht gegeven aan de ver-

keersproblematiek in het dorp. Door twee 
ongelukken op de Legmeerdijk zijn er be-
woners samen gekomen om hun zorgen 
uit te drukken. Met hulp van burgerraads-
lid Dick Aanen staat dit onderwerp op de 
agenda bij de gemeente en zullen er in 
augustus gesprekken gaan plaatsvinden 
met wethouder Rob Ellermeijer. Op de 
volgende bijeenkomst van het bewoners-
platform op 17 oktober zullen we een 
update geven van deze ontwikkeling. 
U komt toch ook?
Veel verkeer op de doorgaande wegen 
komt van buiten het dorp maar ook veel 
verkeer door het dorp komt van u en 
van ons Bovenkerkers. Hierbij wil ik een 
oproep doen: laten we proberen om als 
Bovenkerkers het goede voorbeeld te 
geven… hou u aan de verkeersregels en 
beperk uw snelheid in de straten en op 
de doorgaande wegen, want dan alleen 
kunnen we ongelukken voorkomen en 
blijft er in Bovenkerk een mooi leefkli-
maat. Als we een verandering willen dan 
is het beste om bij onszelf te beginnen.
Ik hoop u allemaal te zien of te spreken 
tijdens de feestweek van Roda’23, of 
op de volgende platform bijeenkomst 
op 17 oktober, of op een van de vol-
gende mooie evenementen, zoals de 
burenbrunch op 22 september en Rock 
Urbanus op 6 oktober.
Met vriendelijke groet, Rob van den Helder

Amstelland Senioren 
Computer Club, ASCC

ASCC organiseert gelegenheid voor 
informatie en inschrijving op:
    Donderdag 6 september, 19:00 - 21:00 
uur;
    Vrijdag 7 september, 09:00 - 12:00 uur;
    Zaterdag 8 september, 13:00 - 16:00 
uur in wijkcentrum Westend, Westwijk-
plein 3. U bent van harte welkom voor 
advies, informatie of inschrijven als lid of 
voor een cursus.
U kunt ook inschrijven via onze website 
www.ascc.nl of persoonlijk langskomen 
op een vrijdagochtend-inloop tussen 
09:00 en 10:30 uur.

8 en 9 september, Open Monumenten-
dag Urbanuskerk
16 september, Orgelconcert Urbanus-
kerk, 14.30 uur
22 september, Burendag Brunch, 
Urbanuspark
27 t/m 30 september, TOBO, 
Noorddamcentrum, 20.15 uur
30 september, Domenica Strijktrio, 
Urbanuskerk, 15.00 uur
6 oktober, Rock Urbanus, 
Noorddamcentrum
14 oktober, Piano promenade
17 oktober, Bewonersplatform, 
Noorddamcentrum, 20.00 uur
21 oktober, Music All-in, Noorddam-
centrum, 14.00 uur
11 november, Soglasije kamerkoor, 
Urbanuskerk, 14.30 uur
17 november, Harmonie orkest 
Amstelveen, Urbanuskerk, 20.00 uur
23 november, Jubileumconcert 
Pauluskoor, Urbanuskerk
2 december, Byzantijns koor en bariton 
Ronald Willemsen, Russische muziek, 
Urbanuskerk, 14.30 uur

Agenda

Hoera, het is vakantie 
op 20 juli
Het eind van het schooljaar van de basis-
school werd met veel kinderen gevierd 
op vrijdagmiddag 20 juli in het Urbanus-
park met een DJ Blijwin en met lekker 
eten en drinken. 
Een aantal moeders had dit alles 
georganiseerd.
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