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Zaterdagavond 16 maart Young Urbanus
Zaterdagavond 16 maart in Noorddamcentrum: 
Young Urbanus, festival voor jonge bands.
De Bovenkerkse bandjesavond Rock Urbanus is 
inmiddels een begrip in Amstelveen en omstreken. 
In onze regio zijn zoveel ‘amateurbands’ actief dat 
de organisatie er elk jaar weer in slaagt een afwis-
selend, avondvullend programma samen te stellen. 
Dat de liefde voor muziek van generatie op genera-
tie overgaat, blijkt uit de vele jonge bands (leeftijd 
bandleden tussen de 12 en 22) die staan te popelen 
om het Rock Urbanus-podium te betreden. Vandaar 
dat de Rock Urbanus-crew dit jaar in samenwerking 
met Muziekschool Amstelveen, Muziekcentrum 
Logblock, Rob van den Oever Drums & Studio en 
het Noorddamcentrum voor de eerste keer Young 
Urbanus organiseert. 
Young Urbanus is een uniek evenement in Amstel-
veen. Het festival op zaterdagavond 16 maart in 
het Noorddamcentrum is voor jong muziektalent 
een perfecte gelegenheid om de zolderkamer een 
keer te verruilen voor een echt podium. Zo kunnen 
ze familie, vrienden en klas- en buurtgenoten laten 
horen wat ze in huis hebben. Het animo onder de 
jeugd is groot. Maar liefst acht bands hebben zich 
voor deze eerste editie aangemeld. De muziekgen-
res zijn divers.
Meer informatie over Young Urbanus
Young Urbanus start zaterdag 16 maart om 18.30 
uur. De zaal van het Noorddamcentrum in Boven-
kerk gaat om 18.00 uur open. Toegang is gratis. 
Informatie over Young Urbanus is te vinden op www.
youngurbanus.nl. Het evenement is ook te volgen 
via Twitter: @YoungUrbanus en Instagram: Young 
Urbanus2019

Bewonersplatform Bovenkerk 25 jaar, Samen eten 
in Noorddamcentrum

Vrijdag 22 maart,Inloop: 17.30 uur.Aanvang: 18.00 uur.
Het Bewonersplatform Bovenkerk bestaat 25 jaar en dat gaan we vieren met bijzondere 
evenementen. Een van deze evenementen is eten met elkaar. Onze doelgroep zijn de 
oudere inwoners van ons dorp die dit willen ervaren, misschien omdat zij alleen zijn of een 
andere reden hebben. 
We kunnen in ons Noorddamcentrum helaas (nog) niet koken, dus we gaan op locatie 
koken. Maar we hebben een enthousiaste kokkin die gewend is om voor veel mensen te 
koken. Het menu houden we tot 22 maart geheim.
We beginnen met een welkomst drankje vanwege het 25-jarig bestaan. U krijgt een uitge-
breid drie gangen diner(geen stamppot) wat we afsluiten met een kopje koffie/thee.
De prijs is 7,50 euro per persoon. U kunt gepast betalen op 22 maart aan de zaal. Wilt u 
meer drinken, dan kan dat voor eigen rekening.
Vooraf reserveren is verplicht. Bij deze eerste editie (misschien gaan we het iedere maand 
doen) is er plaats voor 50 mensen. Opgeven voor 15 maart 2019. 
Per mail: bpbovenkerk@gmail.com, naam, adres, tel.nr. en hoeveel personen.
Of deze gegevens in een brief afgeven in het Noorddamcentrum; als gebouw gesloten is in 
de brievenbus van het Noorddamcentrum.
Voor alle vragen mail naar: bpbovenkerk@gmail.com of tel.nr. 06 24 87 60 90 
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 Bijeenkomst bewonersplatform woensdag 3 april 2019 om 20 uur

Het dagelijks bestuur van het Bewonersplatform Bovenkerk nodigt u uit voor een platformbijeenkomst op woensdagavond 3 april om 20 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 gelegenheid om met buurtbewoners nog wat te drinken (voor eigen rekening) en na te praten aan de gezellige bar van het Noord-
damcentrum. Tijdens de bijeenkomst komen allerlei onderwerpen aan de orde over wonen en leven in Bovenkerk. Organisatoren geven 
informatie over diverse activiteiten die er in Bovenkerk worden georganiseerd en er zijn mededelingen vanuit het bestuur van het Bewoners-
platform 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 3 april aan bod komen:

 Verkeersveiligheid op Legmeerdijk en Noorddammerlaan
 Ontwikkelingen Urbanuskerk
 Parel aan de Poel
 Lopende en nieuwe activiteiten in Bovenkerk: wat vindt u er van?
 Enz. enz.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerard Miltenburg, secretaris van het Bewonersplatform, tel. 020-3455876, 
e-mail bpbovenkerk@gmail.com

Verkeer Noorddammerlaan-Legmeerdijk 
Op 24 januari is de werkgroep verkeersveiligheid Noorddammerlaan–Legmeerdijk bijgepraat door verkeerskundigen van de gemeente 

Amstelveen en het door de gemeente ingeschakelde adviesbureau Goudappel Coffeng over de resultaten van het verkeersonderzoek. 

De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van het bestuur van het Bewonersplatform Bovenkerk, betrokken bewoners en on-

dernemers en fungeert als procesbegeleider. 

Het doel is de voortgang van het uitwerken van een aantal mogelijke scenario’s met maatregelen voor de verbetering van de ver-

keersveiligheid aan de Noorddammerlaan– Legmeerdijk door de gemeente te bewaken en ervoor te zorgen dat deze scenario’s met 

onderbouwing aan alle bewoners en ondernemers van Bovenkerk voor inspraak worden 

voorgelegd. De werkgroep is er dus niet om beslissingen te nemen maar om het proces 

met de gemeente te waarborgen.

Resultaten verkeersonderzoek
In de periode 2 t/m 15 oktober 2018 heeft er een zogenaamde ‘slangentelling’ plaatsge-
vonden om de intensiteit en de snelheid van het verkeer te meten. Daarnaast heeft op 13 
december een kentekenonderzoek plaatsgevonden om de verhouding te kunnen bepalen 
tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer tijdens de ochtendspits (06:00 - 09:00 
uur ) en de avondspits (15:30 - 18:30 uur). Daar zijn de volgende resultaten uit naar voren 
gekomen.

 Per etmaal (24 uur) rijden er ongeveer 7.500 gemotoriseerde voertuigen over de Leg-
meerdijk en de Noorddammerlaan ( in beide richtingen ca. 3.750). Tijdens piekuren zijn dat 
bijna 400 motorvoertuigen per uur.

De gemiddelde snelheia op de Legmeerdijk en de Noorddammerlaan per etmaal ligt op 
ca 40 km/uur. Dit kan een vertekend beeld geven. Er wordt daarom ook gekeken naar de 
maximale snelheid die door 85 procent van de automobilisten wordt gereden. Tijdens de 
ochtend- en avondspits ligt deze op ca. 48 km/uur

In de ochtendspits is het verkeer dat vanaf de Beneluxbaan de wijk binnenkomt voor 62% 
doorgaand en voor 38% bestemmings verkeer. Komende vanaf de Handweg is dat dan 44% 
doorgaand en 56% bestemmingsverkeer.

In de avondspits is het verkeer dat van de Handweg de wijk binnenkomst voor 38% door-
gaand verkeer en voor 62% bestemmingsverkeer. Komende vanaf de Beneluxbaan is dat 
dan 48% doorgaand en 52% bestemmingsverkeer.

Door de werkgroep is opgemerkt dat de ochtendspits volgens eigen waarneming langer 
duurt dan tot 09.00 uur en er eigenlijk een uur langer gemeten had moeten worden.
Onder bestemmingsverkeer vallen niet alleen bewoners van Bovenkerk maar ook bezoekers 
van winkels en bedrijven. Met name het kruispunt Noorddammerlaan–Maalderij krijgt veel 
van dit verkeer te verwerken, waarvoor ook een alternatieve route via de Zetterij bestaat.
Er is ook gekeken naar de oorzaak van het doorgaande (sluip)verkeer. Om te komen van het 
kruispunt Beneluxbaan-Legmeerdijk naar het kruispunt Noorddammerlaan-Handweg is de 
route door Bovenkerk korter en sneller dan die via de Beneluxbaan en de Bovenkerkerweg. 
In de ochtendspits scheelt dit bijna 2 minuten. Ook andersom is de route door Bovenkerk 
sneller. In de avondspits scheelt dit bijna 3 minuten. Dit is ook de reden waarom Google 
maps de route door Bovenkerk als voorkeursroute aangeeft.

Conclusies
Uit het onderzoek kunnen de volgende con-
clusies worden getrokken:

De hoeveelheid verkeer past niet bij de 
huidige inrichting van Noorddammerlaan 
en Legmeerdijk. De weg is ingericht op een 
maximaal aantal gemotoriseerde voertuigen 
van 3.500 per etmaal terwijl er 7.500 gemoto-
riseerde voertuigen per etmaal rijden.

De Noorddammerlaan-Legmeerdijk en de 
fietsoversteek bij het Kazernepad, zijn drukke 
fietsroutes vanwege vele scholen rond Bo-
venkerk en het sterk toegenomen gebruik van 
de fiets in het woon-werkverkeer. Gezien alle 
nieuwbouwplannen in de regio zal zowel het 
fietsverkeer als het gemotoriseerde verkeer 
alleen maar verder toenemen. De weg is hier 
niet op ingericht, waardoor alleen maar meer 
gevaarlijke situaties zullen ontstaan.  
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Veel ouderen met dementieklachten komen nauwelijks nog de deur uit. De zorg voor hen is vaak een zware belasting voor naasten. Vanaf 
nu kunnen zij een of meer dagen per week doorbrengen in het gezellige Zonnehof Bovenkerk aan de Salamander 2. 
’s Ochtends en ’s middags zijn er gezamenlijke en individuele activiteiten, afgestemd op ieders voorkeur, zoals bewegen, spellen, creatieve 
activiteiten, muziek en geheugentraining. Er wordt samen koffie gedronken en geluncht. De groepen zijn klein en de begeleiding is ervaren 
en deskundig. 
Meer weten of een afspraak maken voor een kennismaking? Bel Paula van Essen of Corinja van Duijnhoven op 020 426 1260.

Beste bewoners van Bovenkerk,
Een wijkplan, lief en leed straten, rookvrije 
gebieden, verkeersproblematiek en een 
gebruiksovereenkomst voor wijkcentra zijn 
voorbeelden van de onderwerpen die wij 
alleen al in de eerste weken van het jaar heb-
ben zien voorbij komen in de overleggen met 
de gemeente.
Daarnaast zijn er ook in het begin van het 
jaar al weer veel betrokken vrijwilligers bezig 
met het opstarten van activiteiten voor alle 
bewoners van Bovenkerk zoals onder andere 

gluren bij de buren, het zomerfeest, Rock 
(Young) Urbanus, Samen eten in Bovenkerk 
en nog veel meer activiteiten.
In de achtergrond zijn er ook veel mensen be-
zig met de voorbereidingen van de kerkdien-
sten in het NDC , de herbouw van onze kerk 
en het opnieuw uitwerken van een nieuw Plan 
‘de Parel aan de Poel’.
Zoals u kunt lezen gebeurt er genoeg in ons 
dorp en met hulp van vele betrokken Boven-
kerkers zijn wij verder aan het bouwen aan 
‘Samen zijn wij Bovenkerk en Bovenkerk zijn 

wij Samen’. Heeft u al eens nagedacht om 
eens langs te komen op een evenement of 
is het nú het juiste moment om uw handen 
uit de mouwen te steken voor uw lokale 
woongemeenschap? Of wilt u nog eens 
om u heen kijken of er iemand in uw straat 
wat aandacht of zorg verdiend? Ik hoop het 
van harte want dat zou een mooi cadeau 
zijn voor het 25 jarig jubileum van het BWP 
Bovenkerk.... Samen zijn wij Bovenkerk.
Met vriendelijk groet, Rob van den Helder

Column Rob van den Helder
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De tijdens de spits gemeten snelheid van maximaal 48 km per uur, welke door 85 procent van de weggebruikers wordt gereden, is lager 
dan de toegestane maximumsnelheid van 50 km per uur. Echter, gezien de inrichting van de weg, het grote aantal motorvoertuigen en het 
aantal fietsers, waaronder veel scholieren, levert deze snelheid bij drukte gevaarlijke situaties op. Veel automobilisten versnellen bijvoor-
beeld bij tegenliggers en de wegversmallingen nog voor een tegenligger te kunnen passeren of om nog even snel een paar fietsers in te 
halen.

Veel verkeer naar de winkels en bedrijven, dat momenteel als bestemmingsverkeer wordt aangemerkt, gaat niet via de Zetterij maar via 
de Maalderij naar het bedrijventerrein in Bovenkerk waardoor de kruising Noorddammerlaan-Maalderij een erg gevaarlijk knooppunt is. 
Zeker gezien de nieuwbouwplannen aan de Maalderij, vraagt dit om een goede oplossing.

Om de verkeersintensiteit te verlagen moet het doorgaand verkeer gemotiveerd worden een andere route te kiezen door bijvoorbeeld de 
route door Bovenkerk te vertragen en tegelijk die via de Beneluxbaan te versnellen.
Oplossingsrichtingen
Door het adviesbureau en de gemeente is een aantal mogelijke oplossingsrichtingen benoemd om de hoeveelheid verkeer terug te drin-
gen en de situatie veiliger te maken. 

Het inrichten van Noorddammerlaan-Legmeerdijk als 30 km zone.
Het aanbrengen van een knip in de weg. Dit zou kunnen ter hoogte van de Urbanuskerk, zoals eerder voorgesteld door de gemeente, 

maar een andere optie zou zijn om een knip te plaatsen bij de toegang vanaf de Beneluxbaan op de Legmeerdijk. In beide geval  len zal 
met de knip de toegang voor de bus en de nood- en hulpdiensten wel mogelijk blijven, maar wordt doorgaand autoverkeer geweerd.

Het instellen van eenrichtingsverkeer (nader te bepalen welke kant op).
Het ontmoedigen van dogaand (sluip)verkeer door een combinatie van snelheid remmende maatregelen op de Noorddammerlaan-Leg-

meerdijk en het verbeteren van de doorstroming via de Beneluxbaan en de Bovenkerkerweg.
Aan alle mogelijke oplossingsrichtingen kleven voor- en nadelen. 
Het instellen van een 30 km zone lijkt moeilijk haalbaar, omdat hiervoor snelheid remmende voorzieningen moeten worden aangelegd. 
Gezien de constructie van de dijk zijn de mogelijkheden voor snelheid remmende maatregelen beperkt. Drempels over de gehele breedte 
van de weg zijn bijvoorbeeld niet wenselijk vanwege mogelijke trillingen. Ook wegversmallingen geven niet de ideale oplossing. Wat wel 
een mogelijkheid zou kunnen zijn, is het toepassen van zogenaamde ‘bus drempels’.
Om doorgaand verkeer daadwerkelijk te weren, is een knip de meest eenvoudige oplossing. Echter kan dit ook leiden tot omrijdbewegin-
gen door bewoners en is er de zorg van ondernemers dat dit leidt tot omzetverlies. Voor de bewoners is ook het behoud van de busverbin-
dingen van groot belang.
Een maatregel om het verkeer komende vanuit Aalsmeer te motiveren via de Beneluxlaan en de Bovenkerkerweg te rijden, is door het 
stoplicht op de kruising Legmeerdijk-Beneluxbaan aan te passen. Dit stoplicht is echter in beheer bij de Provincie en tot op heden weigert 
die haar medewerking. Er zal door de gemeente opnieuw een verzoek worden ingediend, waarbij de werkgroep heeft toegezegd een 
handtekeningenactie vanuit de buurt te organiseren om dit verzoek extra kracht bij te zetten. Ook het realiseren van een groene golf vanaf 
het stoplicht aan de kruising Legmeerdijk-Beneluxbaan tot aan het stoplicht aan de kruising Noorddammerlaan-Handweg vice versa kan, 
in combinatie met snelheid remmende maatregelen op de Legmeerdijk-Noorddammerlaan, het verkeer stimuleren deze route te nemen. 

Vervolgafspraken
Door het adviesbureau en de gemeente zullen de verschillende oplossingsrichtingen verder worden onderzocht en doorgerekend. Vervol-
gens zullen deze uiterlijk 31 maart a.s. in een aantal scenario’s worden uitgewerkt en besproken met de werkgroep. Deze scenario’s zullen 
daarna in een nog te plannen bijeenkomst van het Bewonersplatform Bovenkerk worden gepresenteerd, zodat iedereen gelegenheid tot 
inspraak krijgt. 

Nieuw in Bovenkerk: dagbesteding voor mensen met dementie



KBO Bovenkerk-Aalsmeer

Organiseer een activiteit

De lente is in aantocht, dus de hoogste tijd om naar buiten te gaan en de buren op te zoeken. Overleg dan ook eens met uw buren over het 
organiseren van een buurtactiviteit. Dat kan de traditionele straatbarbecue zijn, maar u kunt ook aan heel andere dingen denken zoals een 
sport- en/of spelactiviteit.
Bij een buurtactiviteit benaderen de initiatiefnemers de mensen in hun straat of buurt en organiseren de buren met elkaar zelf het feest of 
de activiteit. De bijeenkomst is erop gericht de onderlinge burenband te versterken en de buurtbewoners (nog) beter te leren kennen. Wan-
neer bewoners elkaar kennen wordt de saamhorigheid groter en neemt ook de bereidheid toe om iets voor elkaar te doen. 
Bewoners die het initiatief nemen om een activiteit in hun straat of buurt te organiseren, kunnen aan het dagelijks bestuur van het Bewo-
nersplatform een bijdrage vragen. Deze bijdrage is in beginsel € 50 per activiteit. Bij meer dan 50 deelnemers kan de bijdrage verhoogd 
worden tot € 100.
Aan het verkrijgen van een bijdrage zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

 Het minimum aantal deelnemers is 20; 
 Alle buren worden uitgenodigd, dus niet alleen je vrienden uit de straat; 
 De subsidie geldt alleen voor niet-commerciële feesten, georganiseerd door bewoners;
 Van ieder feest wordt minimaal één foto beschikbaar gesteld voor publicatie in Nota Bene Bovenkerk met graag ook een sfeer-

verslagje erbij. Wij raden u aan tijdig een verzoek om een bijdrage in te dienen, want er is maar een beperkt budget beschikbaar en op 
is op. De aanvraag kan worden gestuurd naar het bestuur, e-mailadres bpbovenkerk@gmail.com. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Gerard Miltenburg, tel. 020-3455876.Na afloop kunt u de kosten tot het aangegeven maximum indienen bij het bestuur met daarbij de 
bankrekening die we moeten gebruiken.Voor een straatfeest of buurtactiviteit is in de meeste gevallen geen vergunning nodig maar kan 
worden volstaan met een melding bij de gemeente. De voorschriften hiervoor staan vermeld in het meldingsformulier straatfeesten, dat u 
vindt op de website van de gemeente Amstelveen.

Lentemarathon 24 maart

Sinds 2017 heeft Amstelveen een eigen marathon. Deze 
marathon wordt in het voorjaar gelopen en kreeg de naam 
Lentemarathon. In 2017 schreven zich al 1700 lopers in, 
waarmee alle verwachtingen overtroffen werden. Een dui-
delijker signaal dat er behoefte is aan een tweede mara-
thon in de Amsterdamse regio kan niet gegeven worden.
Op 24 maart aanstaande wordt de derde editie van de 
Lentemarathon gelopen. Naast een hele marathon kan 
men zich inschrijven voor een halve marathon en teams 
van vier kunnen de afstand afleggen in delen van circa 
tien kilometer. De atletiekvereniging Startbaan organiseert 
al jaren de Nationale Estafette Kampioenschappen in 
september en het was duidelijk bij het opzetten van een 
marathon dat het aspect van het in estafette lopen niet 
mocht ontbreken.
Alle informatie vindt u op www.lentemarathon.nl

Kerstloop op vertrouwde paden 

Kent u de KBO Bovenkerk-Aalsmeer? Deze vereniging voor mensen 
van 50 jaar en ouder is al meer dan 60 jaar actief in Bovenkerk en 
omgeving. Vroeger was de KBO nauw verbonden aan de katholieke 
kerk. Tegenwoordig is iedereen ongeacht geloof of herkomst welkom 
bij deze vereniging. De plaatselijke afdeling is landelijk aangesloten 
bij de KBO-PCOB, met een kwart miljoen leden de grootste senio-
renorganisatie in Nederland. Zij maken zich sterk voor een samen-
leving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen 
omzien naar elkaar.
De KBO is een vereniging van, voor en door leden. Er worden 
allerlei activiteiten voor de leden georganiseerd. Ook behartigen 
vrijwilligers de belangen van senioren in Amstelveen. Zo is een 
bestuurslid van de KBO lid van de Participatieraad Sociaal Domein, 
een adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethou-
ders op het gebied van zorg en welzijn. Ook zetten diverse vrijwil-
ligers in Bovenkerk zich in om senioren die lid zijn van de KBO te 
helpen bij bijvoorbeeld het invullen van hun belastingaangifte en bij 
het wegwijs maken in het doolhof van de regelingen voor zorg en 
welzijn. Daarnaast is er een lief- en leedcommissie die aandacht 
schenkt aan bijzondere gebeurtenissen bij de leden. Verder krijgen 
leden 10x per jaar het landelijke ledenmagazine en daarbij gevoegd 
het plaatselijke ledenblad met veel informatie over alle activiteiten 

die worden georganiseerd. Leden kunnen bovendien nog eens pro-
fiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, een collectieve 
zorgverzekering en een energiecollectief. En dat alles voor een 
contributie per kalenderjaar van € 27,50 voor alleenstaanden en € 
45 voor echtparen/partners.
In Bovenkerk is er een nauwe samenwerking tussen het Bewoners-
platform en de KBO. Activiteiten van de KBO zijn toegankelijk voor 
alle inwoners van 50 jaar en ouder in Bovenkerk. Op iedere woens-
dagochtend van 10 tot 12 uur organiseren Bewonersplatform en 
KBO gezamenlijk een koffieochtend annex soos in het Noorddam-
centrum. Er zijn plannen om deze inloopochtend voor senioren uit te 
breiden met andere activiteiten. U hoort daar binnenkort meer over. 
Ook bij het jeu de boules, het maandelijkse bezoek aan de Bowling-
baan en de periodieke gezamenlijke maaltijd in het Eetcafé van De 
Manen zijn niet alleen KBO-leden maar alle senioren uit Bovenkerk 
van harte welkom. Kom gerust eens een kijkje nemen.
Wilt u meer weten van de activiteiten die de KBO organiseert? Of 
misschien zelfs lid worden? Neem contact op met Bep of Jo Jan-
nink, tel. 020-6457147. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. Ook 
kunnen zij u gratis proefexemplaren bezorgen van het landelijke 
ledenmagazine en van het plaatselijke ledenblad met veel informatie 
over activiteiten, gratis hulp en kortingen.

Op de voorlaatste dag van 2018 is in 
Bovenkerk de traditionele kerstloop 
georganiseerd. Ongeveer vijfhonderd 
enthousiaste lopers en loopsters 
hebben deelgenomen aan dit jaarlijks 
weerkerend evenement, dat door de 
verenigingen RODA en Startbaan wordt 
georganiseerd. Hoofdsponsor Marco 
Kok van Kok Advies loste het startschot 
voor de drie afstanden: 10 km, 5 km en 
2,5 km. De organisatie was blij dat op 
het laatste moment alle wegopbrekingen 
in het Amsterdamse Bos verholpen kon-
den worden, zodat het oude, vertrouwde 
parcours gebruikt kon worden.
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Jaap en Roelle Wieringa: 'Wij voelen ons echte Bovenkerkers'

Hier weer een persoonlijk woord van uw wijk-
agent. De wintermaanden liggen nagenoeg 
achter ons, de lente is in aantocht. Nieuwe 
periode, nieuwe kansen, onder andere ook 
voor de onderstaande doelgroep de zgn. 
klusjesmannen.
Oplichting/babbeltruc
Zgn. klusjesmannen, zij komen bij u aan de 
deur en willen uw tuin onderhouden, uw dak-
goot bladervrij maken, dakpannen repareren, 
enz.
Laat u niet verleiden door mooie praatjes om 
een overeenkomst met deze lieden aan te 
gaan, veelal wordt er weinig tot geen werk 
geleverd, maar betaalt u wel de hoofdprijs. In-
dien u zo’n klusjesbedrijf aan de deur heeft of 
heeft gehad en u vertrouwt het niet, belt u dan 
de politie. Wij kunnen de personen controle-
ren en uit de anonimiteit halen.

Tip: ga in zee met een erkend  bedrijf en 
maak van tevoren een duidelijke prijsafspraak 
(offerte).
Auto-inbraken
Ten tweede wil ik u wijzen op auto-inbraken. 
Alhoewel het aantal auto-inbraken in Boven-
kerk sinds 2015 dalende is, blijft het toch een 
vervelend gegeven als u bij uw auto komt en 
uw autoruit is ingeslagen en er zijn spullen uit 
uw auto weg. 
De inbraken vinden bij zowel horecalocaties 
als in de woonwijk plaats, veelal in de avond- 
en nachtelijke uren.
Tip: laat geen waardevolle spullen achter in 
de auto, laat het dashboardkastje (leeg) open 
staan. 
Fietsendiefstal
Er worden met enige regelmaat in heel 
Amstelveen fietsen gestolen, zelfs al bent u 
maar even uit het zicht van de fiets geweest. 
Fietsendieven tillen de fiets op naar een 
afgelegen plek of tillen deze in een busje, om 
deze vervolgens op hun gemak van het slot te 
kunnen ontdoen.
Tip: sluit u fiets af met meerdere sloten, zet 

deze met een extra ketting of kabel vast 
aan een fietsenrek of paal.
Verder wil ik u allen bedanken voor uw 
eigen bijdrage (de ogen en oren in de wijk) 
die u levert aan de veiligheid en leefbaar-
heid in de wijk, onder andere door de 
deelname aan de WhatsAppbuurtpreven-
tiegroepen.
Reminder: 
Spoed of verdachte situatie: 112
Geen spoed, wel politie:  0900-8844
Contact met uw wijkagent:  0900-8844 of 
email richard.lukassen@politie.nl
Een vriendelijke groet van uw wijkagent, 
Richard Lukassen

zo’n twintig Bovenkerkers bij de koffieochtend. Jaap: ‘Ze vertellen me-
kaar prachtige verhalen, vooral over mensen die ze nog van vroeger 
kennen. Er komen allerlei namen langs. Wij komen hier helemaal niet 
vandaan, maar we worden er helemaal bij betrokken.’ Hoezeer het 
werk van Jaap en Roelie wordt gewaardeerd bleek twee jaar geleden 
toen ze vijftig jaar getrouwd waren. ‘Als verrassing hadden ze de hele 
zaal versierd... Er was geld bij elkaar gelegd en wij kregen een over-
nachting in een hotel aangeboden. Dat was geweldig. Als wij door het 
dorp lopen, worden wij door allerlei mensen gegroet.’
Toch hebben Jaap en Roelie ook hun zorgen. Jaap kreeg in 2013 een 
beroerte, waardoor zijn kleine hersenen werden aangetast. Vorig jaar 
ging zijn toestand opeens achteruit. Bij een MRI-scan bleek dat Jaap 
vasculaire dementie heeft. Jaap mocht van de ene op de andere dag 
geen auto meer rijden. En vanwege evenwichtsstoornissen stapt hij 
ook niet meer op de fiets. 
Sindsdien beweegt hij zich voort op een driewieler. ‘Ik sta positief 
in het leven en richt me op de dingen die ik nog wel kan. Als zoiets 
je overkomt denk je; ‘dit is het einde’. Maar dat is het natuurlijk niet. 
M’n grootvader had het ook. En die man heeft nog heel veel kunnen 
doen.’De hersencapaciteit van Jaap gaat stukje bij beetje achteruit. 
Hij heeft vooral moeite met zijn korte termijngeheugen. Roelie: ‘Een 
paar maanden geleden reden we met vrienden door Noord-Holland. 
In dat vlakke land zagen we een prachtige zonsondergang. We waren 
er helemaal vol van. De andere dag wist hij het zich niet meer te 
herinneren.’ 

Jaap: ‘Ik heb ook moeite met het onthouden van m’n leeftijd. Ik 
weet dat ik in 1943 geboren ben, maar soms heb ik geen idee in 
welk jaar we nu leven.’
Roelie: ‘We hebben het geluk dat we er goed over kunnen praten. 
We verstoppen het niet. Jaap heeft soms rotdagen. Het is niet 
makkelijk. Ik moet soms denken en beslissen voor twee.’
Jaap: ‘Door m’n evenwichtsstoornis kan ik me niet meer ver-
plaatsen op de fiets. Toen zijn we op het idee gekomen om een 
elektrische driewieler aan te schaffen. Nu kan ik me gelukkig 
verplaatsen, want ik vind fietsen heerlijk. Maar als ik een tijdje 
heb gereden heb ik soms geen idee waar ik ben. Maar dan bel 
ik gewoon met Roelie en via de app ‘Zoek m’n vrienden’ weet ze 
precies waar ik ben. Op die manier kan ze mij weer de juiste weg 
opsturen.’
Alzheimercafé
Jaap en Roelie hebben veel steun aan de activiteiten bij het 
Alzheimercafé, die om de vier weken plaatsvindt in De Luwte. ‘We 
slaan geen keer over’, zegt Roelie. ‘Er zijn altijd weer interessante 
sprekers. Laatst was een notaris te gast. Die gaf hele nuttige tips 
over het maken van een testament.’
Roelie: ‘Onlangs heeft onze kleindochter van acht in de klas 
een spreekbeurt gehouden over de ziekte van opa. Ze heeft het 
verhaal ook bij ons verteld. Het was een presentatie waar je hele-
maal koud van werd. Kun je voorstellen hoe apetrots wij waren. Ik 
zat met tranen in m’n ogen.’

Jaap (76) en Roelie Wierenga (74) verhuisden negen jaar geleden 
van een flatje aan de Camera Obscuralaan naar een appartement 
aan het Jacob van Lennepplantsoen in Bovenkerk. ‘We hebben er 
nog geen dag spijt van gehad’, zegt Roelie. 
Ze hebben een prachtig uitzicht op het voormalige spoorhuis. ‘We 
wonen hier met heel veel plezier. We kennen inmiddels veel mensen 
en als we door het dorp lopen, worden we door veel mensen gegroet. 
Wij zijn ons in die jaren echte Bovenkerkers gaan voelen.’ 
Koffieochtenden
Jaap en Roelie zijn vanaf het begin bezig geweest bij allerlei activi-
teiten in het dorp. Zo zijn ze al drie jaar lang de drijvende krachten 
achter de koffieochtenden op woensdag in het Noorddamcentrum. 
Het initiatief voorziet in een grote behoefte, zegt Jaap. ‘En het is na-
tuurlijk heel handig dat de bezoekers zo’n gezellig samenzijn kunnen 
combineren met een bezoekje aan de markt.’Er komen elke week wel 
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VOKA The next generation

Stichting Vrienden vd Bovenkerkse Urbanus

Momenteel wordt het VOKA-gebouw verbeterd, een soort mini-renovatie. Nieuwe bekleding 
voor de vloeren van de gang, kleedkamers, keuken en toiletten. Ook komen er nieuwe wasta-
feltjes in de toiletten. Gewoon een frisse en fruitige uitstraling omdat we een nieuwe generatie 
hebben.

Het is nu een jaar geleden dat de overdracht was 
en tot nu toe zijn wij van het bestuur bezig met 
plannen. Zodra de renovatie afgerond is, wil ik 
(Ritza) VOKA weer het middelpunt van kinderen 
maken. Zo wil ik op zaterdag- en/of zondagmid-
dag (mits er geen feestje is) gewoon de deur 
open doen. Er zal dan voor de kinderen, die er 
in de speeltuin spelen, een mogelijkheid zijn om 
naar de toilet te kunnen. Ook zal er een sjoelbak 
en een zak met spelletjes zijn. Feestjes voor alle 
kinderen van Bovenkerk kunnen georganiseerd 
worden, neem gewoon contact met mij op. Ik heb 

veel ideeën gehoord, dus kom maar op. Zelf zal ik slaapfeestjes, themafeestjes en spelletjes-
middagen houden. Het is alleen moeilijk kinderen te bereiken. Daarom vraag ik jullie jezelf 
en de kinderen (dus als gezin) voor- en achternaam, geboortedatum en adres te mailen naar 
brownritza@gmail.com Ik kan dan een nieuwsbriefje en uitnodigingen voor de feestjes sturen.
Dit willen wij ook voor volwassenen zodat wij met activiteiten in het Noorddamcentrum ouders 
kunnen uitnodigen. Want iedereen heeft ontspanning nodig! VOKA en Noorddamcentrum 
willen samenwerken om dingen voor volwassenen te organiseren. Dus niet alleen voor de 
ouderen, maar JUIST vanaf 17 jaar!Jullie kunnen aangeven wat jullie graag in het dorp geor-
ganiseerd willen hebben.Voor verhuur voor partijtjes aan Bovenkerkers is er wel een aantal 
regels. Feestjes voor kinderen tot en met 12 jaar, dus voor de basisschoolkinderen, kunnen 
we houden. Feesten voor volwassenen zijn in overleg met een bestuurslid. Voor verhuur kunt 
u informatie krijgen bij Gerard Miltenburg 020-3455876
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mij, Ritza Brown, op 06-18138717 bellen of Gerard 
Miltenburg op 020-3455876.

Kerstsamenzang
De eerste Bovenkerkse kerstsamenzang in 
de buitenlucht kon zaterdagavond op zeer 
veel belangstelling rekenen. In de tuin naast 
de Urbanuskerk werden liederen gezongen 
en kerstverhalen verteld. Mede door de grote 
toestroom van bezoekers en intieme sfeer is 
de eerste editie van Kerst aan de Poel een 
groot succes. Volgens Chris van den Helder, 
één van de organisatoren, werd het idee uit 
nood geboren. “Door de fatale brand konden 
we in de Urbanuskerk niet terecht. We zijn 
met een grote ploeg vrijwilligers dagen bezig 
geweest. De verlichting, het schuurtje, alles 
hebben we zelf opgebouwd. We hadden niet 
verwacht dat er zó veel bezoekers op af zou-
den komen.”Alles op de avond is beschikbaar 
gesteld door een groot aantal sponsoren.

Toegang tot de toren
De karakteristieke toren van de Urbanuskerk 
is gelukkig gespaard gebleven na de brand 
op 15 september 2018. Toch is de toren 
behoorlijk vervuild geraakt door rook en roet 
en zal dus inwendig moeten worden gerei-
nigd. Ook de elektrische installatie moet 
worden vervangen. De schoonmaak en 
herstelwerkzaamheden kunnen echter pas 
worden opgestart nadat het monumentale 
Anneessens orgel, dat zich op de koorzolder 
in de toren bevindt, is gedemonteerd en ver-
wijderd om verdere schade aan het orgel te 
voorkomen. Er wordt daarvoor een plan van 
aanpak gemaakt. Wij hopen uiteraard dat de 
toren weer spoedig toegankelijk zal zijn voor 
bezoek. Op onze website www.vriendenbo-
venkerkseurbanus.nl zullen wij bijhouden 
hoe de stand van zaken is.
Programma 2019
Hoewel onze Urbanuskerk voorlopig niet te 
gebruiken is, willen we – naast de evene-
menten die we wel zelf organiseren – u 
graag attenderen op concerten die elders 
worden gegeven, maar eigenlijk in onze kerk 
zouden worden georganiseerd.
Op 31 maart 14.30 uur geeft Aalsmeerse 
Mannenkoor Con Amore in samenwerking 
met bariton Ronald Willemsen en mezzo 
sopraan Gerda van Eerde een benefiet con-
cert in de Titus Brandsma Kerk te Amstel-
veen. Oksana Polman zal met haar enthou-
siasme en professionaliteit het concert op 

de vleugel begeleiden. Het belooft een 
heerlijke middag te worden o.l.v. Theo van 
der Hoorn met als doel financiële steun te 
genereren voor de herbouw van de Urba-
nus Kerk. De toegang is gratis, na afloop 
is een deurcollecte.
Informatie op onze site en op www.amk-
conamore.nl
Afgelopen concerten na de brand
Na de brand hebben vele (muziek)
organisaties spontaan aangeboden om 
geld in te zamelen voor de herbouw door 
middel van benefietconcerten of collectes. 
Op onze site www.helponsuitdebrand.
com kunt u lezen welke hartverwarmende 
initiatieven er allemaal zijn ontplooid. 
Mocht u niet aanwezig zijn geweest bij 
een van de afgelopen concerten en wilt 
u toch bijdragen aan de herbouw van de 
Urbanuskerk, dan kunt u die overmaken 
naar rekening nummer NL76RABO 0302 
3505 00 t.n.v. Vrienden van de Bovenkerk-
se Urbanus. U kunt ook boeken, leitjes 
en kaarten bestellen bij het secretariaat 
van de Stichting, vriendbov.urbanus@
gmail.com.Namens de Stichting Vrienden 
van de Bovenkerkse Urbanus willen wij 
nogmaals (we kunnen het niet genoeg 
doen!) alle mensen hartelijk danken die 
blijk hebben gegeven van hun waardering 
voor de Urbanuskerk en die ons werk op 
allerlei manieren steunen.
Lenie Zandvliet, leniez@ziggo.nl

Yoga in Bovenkerk
Op zaterdag 18 mei is er de mogelijkheid 
om geheel vrijblijvend kennis te komen 
maken met twee verschillende vormen van 
yoga bij Yoga Bovenkerk.Wij geven alweer 
bijna 4 jaar met heel veel plezier les in de 
VOKA. Inmiddels hebben we vier leuke 
groepen waarbij nog plek is voor een aantal 
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.We hopen je te mogen verwelkomen op 
zaterdag 18 mei! Je bent welkom om beide 
lessen te volgen of één van beide. Graag 
aanmelden door een mail te sturen naar 
Monique : info@collacoaching.nl.
Programma:
14.00 u Ontvangst 
14.15 u Vinyasa les ** door Farnaz
15.00 u Pauze 
15.15 u Restorative HypnoYoga les * door 
Monique
16.00 u Afsluiting met thee en de mogelijk-
heid om vragen te stellen.
* ontspannen les, geschikt voor alle ni-
veaus, ook bij blessures, burn-out klachten 
etc.** poweryoga, enige sportieve ervaring 
gewenst.
Locatie: Vierlingsbeeklaan 24, Amstelveen 
(VOKA gebouw)De Restorative HypnoYoga 
lessen worden gegeven door Monique. Voor 
meer informatie kijk op www.hypnoyoga-
amstelveen.nl of mail naar info@collacoa-
ching.nl.De Vinyasa lessen worden gegeven 
door Farnaz. Voor meer informatie kijk op 
www.thepowerofyou.nl of mail naar info@
thepowerofyou.nl
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Column Cor de Horde Zangers klaar? Zingen maar!

Bovenkerk is natuurlijk geen Volendam. Daar hebben ze de pa-
lingsound uitgevonden en daar lijkt iedereen te kunnen zingen. 
Maar Bovenkerk is wel hard op weg. In Bovenkerk hebben ze 
kort geleden het begrip ‘Heel Amstelland zingt’ uitgevonden 
met als ondertitel: Zangers klaar? Zingen maar! Het initiatief 
is een beetje uit nood geboren bij gebrek aan kerkdiensten en 
samenkomsten in Bovenkerk. U weet wel hoe dat gekomen is. 
De oplossing is briljant door zijn eenvoud. Eenmaal per maand 
wordt in het Noorddamcentrum een soort van zangbijeenkomst 
gehouden, waarbij het de bedoeling is dat iedereen, die maar 
een beetje kan zingen, zijn partijtje lekker meezingt. De sfeer 
is er een van vrijheid – blijheid en ongedwongenheid. Als je 
mee wilt zingen in het gelegenheidskoor ben je gewoon een 
half uurtje eerder bij de voorbereiding. Er komt geen pastoor of 
diaken aan te pas. Alles wordt gerund door goedwillende vrij-

willigers, die met veel enthousiasme er een prachtige muzikale 
en spirituele happening van maken. En het lijkt wel of door het 
ontbreken van de oude liturgische tradities er opeens een mo-
derne en aanstekelijke spirit is ontstaan in Bovenkerk. Ik heb de 
eerste twee muzikale bijeenkomsten meegemaakt, dus ik mag 
erover meepraten. Afgezien van de enkele valse nootjes klon-
ken de bekende liedjes van Paul de Leeuw en Claudia de Breij 
allemaal zeer fris en fruitig. Zowel afkomstig van mijn buurman 
en buurvrouw als van mijn eigen ongeoefende stembanden. 
Mijn buurman na afloop: ‘Je zou er op je ouwe dag nog kerks 
van worden’. En dat mag op zich al een wonder heten…

Germa Harmsen
15 wijksteunpun-
ten die open staan 
voor iedereen en 
inwoners kunnen er 
terecht voor trainin-
gen, persoonsalar-
mering en dagactivi-
teiten voor inwoners 
met lichte dementie.
Verder verzorgt Par-
ticipe het welzijns-
werk in de wijken 
van Amstelveen. 
Daarvoor zijn wijk-
coaches het eerste 
aanspreekpunt.
Het gebiedsteam 
voor Bovenkerk en 
Westwijk bestaat 
uit de volgende 
medewerkers van 
Participe:
Hugo van der 
Kooij, wijkcoach en 
voorzitter van het 
WWZ-team Boven-
kerk-Westwijk, het 
Wonen-Welzijn-Zorg 
team
Mail: h.van.der.
kooij@participe.nu
Vaste weklijkse 
nieuwsbrief:       

Gebiedsteam 
Participe-Amstelland
Participe verzorgt 
in opdracht van de 
gemeenten Aals-
meer, Amstelveen, 
Ouder-Amstel en 
Uithoorn sociaal-
maatschappelijke 
diensten met maat-
schappelijk werkers, 
ouderenadviseurs, 
activiteiten coaches 
voor ouderen en co-
ordinatoren ontmoe-
tingsgroepen.
U kunt bij hen 
terecht met vragen 
op het terrein van 
welzijn (activiteiten, 
dagbesteding), 
welbevinden (een-
zaamheid, geheu-
genproblematiek), 
wonen (aanpassin-
gen, verhuizen naar 
andere woonvorm), 
zorg (thuiszorg, 
huishoudelijke hulp) 
en voorzieningen 
(maaltijden, alarme-
ring).
Participe exploiteert 

www.mijnbuurtwel-
zijn.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 Ontmoe-
tingsgroepen voor 
vergeetachtigen en 
mantelzorgers
Mail: ontmoetings-
groepamstelveen@
participe.nu
Tel: 020 453 48 87 
(ma, woe, vrij)
Agatha Aboikoni, 
Maatschappelijk 
werker
Mail: a.aboikoni@
participe.nu
Tel: 06 23 87 81 59
Jan-Piet Ladage, 
Ouderenadviseur
Mail: jp.ladage@
participe.nu
Tel: 06 12 72 57 59

Gebiedsteam Participe-Amstelland
Mijn moeder Germa 
Harmsen, die van 
1964 tot en met 2016 
in de Betje Wolfflaan 
in Bovenkerk woonde, 
is in de zomer van 
2016 onverwachts 
aan een ernstige 
hersenbloeding over-
leden.
Wat ik, haar oudste 
dochter, toen zeer 
heb gewaardeerd 
is dat er een stukje 
over haar en haar 
overlijden in de Nota 
Bene Bovenkerk heeft 
gestaan. Ik werd daar 
toen op geattendeerd 
door Ruben Hermans. 
Alsnog mijn dank 
daarvoor, dat had ze 
heel mooi gevonden!
Gestolde tijd
Zoals u ook in dat 
stukje memoreerde 
was mijn moeder 
dichter. Er zijn tijdens 
haar leven drie dicht-
bundels van haar uit-
gegeven en er staan 
vele gedichten van 
haar in (lokale) poë-

ziebundels. Ook won 
ze in 1990 de lande-
lijke poëzieprijs. Na 
haar dood besloot ik 
tot het uitbrengen van 
een verzamelbundel 
van haar gedichten. 
Dit was meer werk 
dan ik verwachtte, 
maar ik kan u nu tot 
mijn vreugde melden 
dat het klaar is. 
De nieuwe dichtbun-
del heet Gestolde 
Tijd, bevat ruim 100 
van haar mooiste 
gedichten en is een 
aantal weken geleden 
in eigen beheer 
uitgegeven. Wel-
licht vindt u dit leuk 
om te melden in de 
Nota Bene. Mochten 
lezers de bundel 
willen bestellen dan 
kan dat rechtstreeks 
bij mij (gestoldetijd@
outlook.com) of via de 
website; https://www.
boekscout.nl/shop2/
boek.php?bid=9412.
De bundel kost € 
14,50 ex verzendkos-

ten. Misschien zijn er 
mensen uit Bovenkerk 
die haar nog ken-
nen en zo'n bundel 
waarderen en willen 
aanschaffen.
Ik stuur u als voor-
beeld even een 
gedicht uit de bundel 
mee en een foto van 
de voorkant.
Indien u dit niet wilt 
opnemen in Nota 
Bene; voel u niet 
bezwaard het niet 
te doen. Ik kan me 
voorstellen dat dit als 
een commerciële mail 
voelt, maar zo is het 
niet bedoelt. Ik ver-
koop de bundel dan 
ook tegen kostprijs.
In ieder geval bedankt 
voor uw aandacht en 
met vriendelijke groet,
Paula Bijman-Harm-
sen, Uithoorn

Word lid van de ASCC ComputerClub

Heeft u een smartphone of een tablet? Wilt u weten wat je er allemaal 
nog meer mee kunt doen dan allen bellen of mailen? Of bent u van 
plan zo’n apparaat te kopen? Of hebt u een smartphone of tablet van 
uw kinderen gekregen? Kom dan eens langs bij de ASCC Compu-
terClub voor informatie en advies over lidmaatschap en cursusdeel-
name.
Leden van de ASCC ComputerClub kunnen iedere vrijdagochtend 
tussen 09.00 uur en 10.30 langs komen voor hulp bij computerpro-
blemen of bedieningsvragen. Er bestaan geen moeilijke vragen en 
al helemaal geen domme vragen. In de meeste gevallen lossen de 
ASCC-vrijwilligers uw computerproblemen op en kunnen zij u helpen 

bij vragen over de werking van uw tablet of smartphone of laptop.
Iedere derde woensdag van de maand wordt de clubmiddag ge-
houden. Dan wordt een interessant onderwerp gepresenteerd. Er 
is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Leden krijgen 
een consumptiebon en in de pauze is het een gezellig en informeel 
samenzijn.
Workshops en cursussen worden ook georganiseerd. U kunt gewoon 
even gezellig langskomen op de vrijdagochtendinloop en kennisma-
ken met de vrijwilligers en horen wat de club allemaal voor u te bie-
den heeft in de wonderlijke digitale wereld. U bent tot niets verplicht, 
maar kom gerust eens langs
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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 3 april 2019 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

Zaterdag 16 maart, Young Urbanus, 
Noorddamcentrum, gratis toegang, zaal 
open 18.00 uur
Vrijdag 22 maart, Samen eten in Boven-
kerk, Noorddamcentrum, 18.00 uur
Woensdag 3 april Bijeenkomst be-
wonersplatform, Noorddamcentrum, 
aanvang 20.00 uur
Zaterdag 27 april, Koningsdag vrijmarkt, 
Urbanuspark
Zaterdag 6 juli, Zomerfeest Urbanus-
park
Doorlopende activiteiten in het Noord-
damcentrum:
Maandagmiddag vanaf 13.30 - 14.30
Meer bewegen voor ouderen 65+
Maandagavond en donderdagmiddag
Is er eengezellige bridgesoos met soms 
meer dan 150 personen. In de zomer-
maanden is het vrij bridgen, vanaf medio 
september tot mei wordt er gespeeld 
in competitieverband. Entree 2,50 per 
persoon. Graag even opgeven: 06-
33973590. 
Dinsdagavond 18.30 - 20.00 uur
Wellness That Works ( Weight Watchers)
Woensdagochtend 10.00 - 11.30 uur
Koffieochtend voor ouderen; koffie met 
een koekje voor maar 1 Euro.
Woensdagochtend 10.00 - 12.15 uur
KBO Creatief (knutselen en speeltjes)
Woensdagochtend 09.30 - 10.00 uur
Kerkviering St.Urbanus.
Zondagochtend 10.30 - 11.30 uur
Kerkviering St.Urbanus.

Agenda

Hans, bedankt
Ruim vijf jaar was Hans Dehé de opmaak-
redacteur van Nota Bene Bovenkerk. Als 
grafisch ontwerper ontwierp hij het huidige 
aanzien van de krant. Hans, hartelijk dank 
voor je opmaak activiteiten en de plezierige 
samenwerking in de redactie.
We gaan een nieuwe periode in met Peter 
Kok als je opvolger.

Zo ziet de website www.bovenkerk.info er 
uit! Beheerder Peter Kok heeft de website 
opgezet om informatie over Bovenkerk bij 
elkaar te brengen. Daarbij 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 achtergrond informatie, bij 
voorbeeld over de historie van Bovenkerk, 
de renovatie van de Urbanuskerk, initiatie-
ven van VOKA en de ‘Parel aan de Poel’. 
Kijk ook eens op de website naar samen 
eten op 22 maart, of misschien weet u 
nog een mooi verhaal te vertellen over 
Bovenkerk wat u wilt delen met de andere 
bewoners.
Op een website kun je meer zaken bespre-
ken dan op bij voorbeeld een Facebook 

pagina. Nu kunnen we aandacht besteden 
aan wat er door bewoners en het bewo-
nersplatform 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 voorbeeld hoe u in contact kunt 
komen met het bestuur van Bewonersplat-
form 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 reke-
nen we wel op bijdragen van de bewoners 
om actuele zaken door te geven, want, zegt 
Peter Kok, “De mensen maken de website, 
niet ik!”

Bovenkerk Online

Zonnecafé in Bovenkerk
Heeft u zin in gezelligheid? Wekelijks is er 
een buurtborreltje in Zonnehof Bovenkerk. 
Koffie, thee en het eerste drankje zijn gratis 
en er worden lekkere hapjes getrakteerd. Het 
Zonnecafé is een fijne plek voor mensen die 
behoefte hebben aan gezelschap en gezellig-
heid, een plek om anderen te ontmoeten, een 
spelletje te doen of een praatje te maken. 
Bovenkerkers die belangstelling hebben om 
vrijwilliger te worden en ouderen te onder-
steunen bij activiteiten zijn ook meer dan 
welkom.
Zij kunnen bij het Zonnecafé kennismaken 
met het team van Zonnehof Bovenkerk en 
kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Zonnehof Bovenkerk, Salamander 2
Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur
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